2. Saltare, Brut Nature

€ 21.00 / € 19.32

Druiven

60% Chardonnay & 40% Pinot Noir

Regio

Robertson & Somerset

Stijl

Fruitig & fris

Vinificatie

18 tot 24 maanden sur lie

Beschrijving

Een zeer pure instapschuimwijn, gemaakt zonder toevoeging van liqueur
de dosage. Het fruitige karakter overheerst hier, maar de rechtlijnigheid
in de mond maakt dit een enorm versatiele wijn, ideaal bij zeevruchten
of oesters.

3. Kleine Zalze, Cellar Selection – Chenin Blanc

€ 8.90 / € 8.19

Druiven

100% Chenin Blanc

Regio

Stellenbosch

Stijl

Vol en fruitig

Vinificatie

Gisting en opvoeding in inox tanks

Beschrijving

Een stevige chenin blanc, duidelijk op tropisch fruit, richesse maar met
toch nog steeds die voor chenin blanc zo typische energieke en
knapperige appelfrisheid, zeer toegankelijk en breed inzetbaar bij een
mooie gastronomische keuken.

4. Radford Dale, The Winery of Good Hope, Chardonnay nieuw!

€ 9.30 / € 8.56

Druiven

100% Chardonnay

Regio

Stellenbosch

Stijl

Vol & fruitig

Vinificatie

Gisting en opvoeding in inox tanks

Beschrijving

Bijna een cliché van wat je verwacht van wijn uit de Nieuwe Wereld, maar
daarom niet minder mooi. Op zijn fruit gemaakt, met een tropisch kantje
dat je meteen onder de Zuid-Afrikaanse zon thuisbrengt.

5. Kleine Zalze, Cellar Selection - Chardonnay

€ 9.50 / € 8.74

Druiven

100% Chardonnay

Regio

Stellenbosch

Stijl

Fris en fruitig

Vinificatie

Gisting en rijping in inox tanks

Beschrijving

Rijpe citrusvruchten overheersen in de neus, een echte smaakbom in de
mond. Toegankelijk, sappig met een mooie frisheid die hem ideaal maken
om mee te starten!

6. Joostenberg, Chenin Blanc

€ 9.80 / € 9.02

Druiven

100% Chenin blanc

Regio

Paarl

Stijl

Fruitig & fris

Vinificatie

Gisting en opvoeding gedurende 5 maanden in oude Franse eiken vaten

Beschrijving

Fruitigheid ten top, perzik, appel en peer met een lichte tropische toets in
de afdronk. Rechttoe rechtaan, maar mooi zuiver gemaakt, een
crowdpleaser.

7. Radford Dale, The Winery of Good Hope, Cabernet Merlot nieuw!

€ 9.80 / € 9.02

Druiven

50% Cabernet Sauvigon, 50% Merlot

Regio

Paarl & Wellington

Stijl

Fruiti & kruidig

Vinificatie

10 maanden opvoeding in Franse eik

Beschrijving

Een klassieke Bordeaux blend, vol van smaak, maar met knisperend fris
rood fruit. Een mooie kruidigheid in de afdronk maakt dit een zeer
dankbare wijn langs vleesgerechten.

8. Bruwer Raats, Braai

€ 9.90 / €9.11

Druiven

88% Cabernet Sauvignon, 9% Cabernet Franc, 2% Malbec, 1% Petit Verdot

Regio

Stellenbosch

Stijl

Kruidig & vlot

Vinificatie

18 maanden opvoeding in oude Franse eiken vaten

Beschrijving

Braai is Zuid-Afrikaans voor barbecue, wat meteen ook een indicatie geeft
van de ideale foodpairing. Warm fruit, een kruidige toets en een stevige
structuur maken dit de perfect begeleider voor een mooi stuk op de grill.

9. Edgebaston, The Pepper Pot

€ 10.40 / € 9.57

Druiven

61% Syrah, 21% Mourvèdre, 12% Tannat, 6% Grenache

Regio

Stellenbosch & Paarl

Stijl

Kruidig & gestructureerd

Vinificatie

Gisting in inox tanks, 10 maanden op oude Franse en Amerikaanse eiken
vaten

Beschrijving

Een peperig karakter, vooral in de neus, maar ook fruitig, met rode besjes
en bramen. Heel mooi van structuur in de mond, met de mourvèdre en
vooral de tannat die stevigheid geven. Stoere wijn, ideaal voor een mooi
gegrild stukje vlees!

10. Buiten Verwachting, Sauvignon Blanc

€11.40 / €10.49

Druiven

100% Sauvignon blanc

Regio

Constantia

Stijl

Fruitig & vol

Vinificatie

Gisting en opvoeding in inox tanks

Beschrijving

Een atypische Sauvignon Blanc De wijn heeft een tijdje schilcontact gehad
voor de gisting, wat je merkt in de mond. Heeft een genuanceerd karakter
met een mooie grip.

11. Edgebaston, Chardonnay nieuw!

€ 12.80 / € 11.78

Druiven

100% Chardonnay

Regio

Stellenbosch

Stijl

Vol & fruitig

Vinificatie

10 maanden op Franse eik

Beschrijving

David Finlayson, de wijnmaker van Edgebaston is een grote fan van de
witte wijnen uit Bourgogne. Hij beseft dat hij deze nooit kan repliceren in
Zuid-Afrika, maar dat ze hem wel kunnen inspireren om een verrassende
Zuid-Afrikaanse chardonnay te produceren, waarin het fruit weliswaar op
de voorgrond komt, maar de ruggengraat toch op mineraliteit staat.

12. Radford Dale, Vinum, Chenin blanc nieuw!

€ 13.10 / €12.05

Druiven

100% Chenin Blanc

Regio

Stellenbosch

Stijl

Strak & fruitig

Vinificatie

Gisting en elevage in inox en 30% in oude Franse eiken vaten

Beschrijving

Eén van onze nieuwe ontdekkingen! Fruitig en open in de neus, wit fruit,
meloen, perzik, maar met een verfrissende indruk in de mond, ongelofelijk
zuiver en sappig.

13. Kleine Zalze, Vineyard Selection – Chenin blanc

€ 13.30 / € 12.24

Druiven

100% Chenin blanc

Regio

Stellenbosch

Stijl

Fruitig & fris

Vinificatie

Gisting in inox, vervolgens 6 maanden oude eiken vaten

Beschrijving

Een Chardonnay gemaakt in een toegankelijke stijl, en met de nadruk op
het frisse karakter. Je proeft in de mond wel dat de rijping op hout is
gebeurd, maar de mooie zuurtegraad zorgt voor vinnigheid.

14. Miles Mossop, The Introduction – White

€ 13.90 / € 12.79

Druiven

100% Chenin Blanc

Regio

Stellenbosch & Swartland

Stijl

Fruitig & vol

Vinificatie

gisting in inox tanks, 9 maanden opvoeding in oude Franse eiken vaten

Beschrijving

De wijn die voor mij het beste de stijl van Miles Mossop toont. Heel
precies, gemaakt op karakter van de druif en terroir met een heel mooie
zuiverheid.

15. Joostenberg, Die Agteros – Chenin Blanc nieuw!

€ 15.80 / € 14.54

Druiven

100% Chenin Blanc

Regio

Paarl

Stijl

Fruitig & diep

Vinificatie

10 maanden deels in oude Franse eiken vaten en betonnen eieren

Beschrijving

Die Agteros wordt geproduceerd van de oudste wijnranken die het
domein in zijn bezit heeft, en die werden aangeplant in 1982. De leeftijd
van de ranken geeft diepte aan de geproduceerde wijn, die weliswaar nog
steeds wordt gekenmerkt door een mooie fruitigheid, maar een prachtige
bijna ziltige ondertoon heeft.

16. Chamonix, Chardonnay

€ 18.50 - € 17.02

Druiven

100% Chardonnay

Regio

Stellenbosch

Stijl

Fruitig & vol

Vinificatie

12 maanden in oude Franse eiken vaten

Beschrijving

Een zeer klassieke, boterige Chardonnay. De laatste jaren merk je dat
verschillende wijnmakers deze stijl een beetje verlaten, maar dat betekent
niet dat dit geen mooie wijnen kunnen zijn. Romig, boterig en lang, een
wijn om te drinken naast een mooi op room gebaseerd gerecht of een
stukje gepocheerde vis.

17. Kleine Zalze, Cellar Selection – Pinotage

€ 11.60 / €10.67

Druiven

100% pinotage

Regio

Coastal region

Stijl

Fruitig & gestructureerd

Vinificatie

12 maanden rijping in oude Franse eik

Beschrijving

Voor velen de referentiedruif voor Zuid-Afrikaanse rode wijnen, maar het
kwalitatief niet eenvoudig. Deze Cellar Selection combineert op mooie
wijze de rijpe zwarte fruitigheid met de stevige doch sappige
tanninestructuur die het beste in de druif naar boven brengt.

18. Natte Valleij, Cinsault

€ 13.00 / € 11.96

Druiven

100% Cinsault

Regio

Malmesburg, Simonsberg, Stellenbosch & Darling

Stijl

Aards & intens

Vinificatie

12 maanden opvoeding in oude Franse eiken vaten en betonnen eieren

Beschrijving

Een heel mooie, wilde wijn. Fris fruit, aarbeitjes en frambozen in eerste
instantie, maar dan een licht aards toontje zo kenmerkend voor oude
Cinsault. Een benchmarkwijn voor de druif!

19. La Vierge, Satyricon

€ 13.80 / € 12.70

Druiven

100% Sangiovese

Regio

Hemel-en-aarde

Stijl

Fruitig & gestructureerd

Vinificatie

Gisting in inox tanks, 15 maanden opvoeding in Franse eiken vaten,
waarvan 50% nieuw hout

Beschrijving

Sangiovese is misschien niet de druif die je meteen met Zuid-Afrika zou
associëren, maar ligt hier toch aan de basis van een mooie wijn, met zijn
karakteristieke frisheid en sappigheid. Heel versatiel naar food pairing toe.

20. Miles Mossop, The Introduction – red

€ 14.90 / € 13.71

Druiven

52% Merlot, 32% Petit Verdot, 16% Cabernet Sauvignon

Regio

Ftellenbosch

Stijl

Fruitig & gestructureerd

Vinificatie

18 maanden opvoeding in oude Franse eiken vaten

Beschrijving

Cassis, bramen en cederhout in de neus, weelde in de mond maar en een
intense structuur met stevige tannines. Een ideale wijn voor een prachtig
stuk vlees op de barbecue.

21. Joostenberg, Kippe Kou – Syrah

€ 15.80 / € 14.54

Druiven

100% Syrah

Regio

Paarl

Stijl

Fruitig & gestructureerd

Vinificatie

18 maanden in oude Franse eiken vaten

Beschrijving

Kruidigheid en sappigheid definiëren deze wijn, die toont dat ZuidAfrikaanse Syrah steeds toegankelijker overkomt als datgeen we
verwachten aan te treffen in Frankrijk. Mooie structuur van tannines, een
ideale wijn om te matchen met een mooi wildgerecht.

22. Joostenberg, Prins Albert – Cavernet Sauvignon nieuw!

€ 16.10 / € 14.81

Druiven

92% Cabernet Sauvignon, 8% Merlot

Regio

Paarl

Stijl

Kruidig & diep

Vinificatie

22 maanden in Franse eiken vaten waarvan één vijfde nieuw

Beschrijving

Een wijn die duidelijk werd geïnspireerd door de grote namen van de
linkeroever in Bordeaux, rechtlijnig, gestructureerd met een ragfijne
ruggengraat van tannines. Eentje om te koesteren en enkele jaren te
vergeten

23. Chamonix, White Blend

€ 21.40 / € 19.69

Druiven

79% Sauvignon blanc, 21% Semillon

Regio

Stellenbosch

Stijl

Vol & gestructureerd

Vinificatie
Beschrijving

Een klassiek Bordeauxblend, rond, vol en toegankelijk maar niet zonder de
nodige complexiteit en een mooie lengte. Combineer hem met gevogelte
of kalfsvlees en je merkt meteen dat dit een gastronomische wijn is.

24. Keermont, Terrasse

€ 21.30 / € 19.60

Druiven

56% Chenin Blanc, 14% Sauvignon Blanc, 13% Chardonnay, 17% Viognier

Regio

Stellenbosch

Stijl

Fruitig & rijk

Vinificatie

12 maanden in oude Franse eiken vaten

Beschrijving

Een atypische blend met een mooi eindresultaat. Een vrij rijke indruk met
karamel, perzik en een beetje vanille zelfs, maar in de mond het
karakteristieke Chenin-zuurtje dat de wijn zijn knapperig karakter geeft.
Enorm versatiel in combinatie met eten.

25. Radford Dale, Chardonnay nieuw!

€ 21.00 / € 19.32

Druiven

100% Chardonnay

Regio

Stellenbosch

Stijl

Mineraal & gestructureerd

Vinificatie

9 maanden in oude Franse eiken vaten

Beschrijving

Alex, de wijnmaker van Radford Dale heeft het vak geleerd in Bourgogne,
iets wat je in deze chardonnay natuurlijk merkt vanaf de eerste slok. Fruitig
maar niet overdadig, mineraal en knapperige zuurtjes maar toch met een
mooie romige toets in de afdronk. Gastronomische wijn!

26. Wolf and Woman, Chenin Blanc nieuw!

€ 24.50 / € 22.54

Druiven

100% Chenin Blanc

Regio

Swartland

Stijl

Vol & gestructureerd

Vinificatie

12 maanden in oude Franse eiken vaten

Beschrijving

Swartland is sinds enkele jaren de mest opwindende regio van Zuid-Afrika,
voornamelijk omdat gepassioneerde wijnmakers hier nog oude
wijngaarden vinden. De chenin blanc werd geoogst van een perceel van
40 jaar oud, wat een mooie kruidige en diepe wijn oplevert, verrassend
maar fantastisch!

27. Miles Mossop, Saskia

€ 25.00 / € 23.00

Druiven

67% Chenin Blanc, 22% Viognier, 11% Clairette Blanche

Regio

Stellenbosch & Paardenberg

Stijl

Fruitig & mineraal

Vinificatie

gisting in inox tanks, 11 maanden opvoeding in Franse eiken vaten
waarvan 20% nieuw

Beschrijving

Intens aromatisch in de neus, vooral fruitgedreven, maar rijk en bijna dens
in de mond met honing, amandeltjes, en een zweem van tropisch fruit.
Een echte maaltijdwijn, ideaal bij een rijker gerecht of iets met wat meer
pit.

28. Natte Valleij, Staatmaker nieuw!

€ 19.00 / € 17.48

Druiven

50% Cabernet Sauviginon, 50% Cinsault

Regio

Malmesburg, Simonsberg, Stellenbosch & Darling

Stijl

Aards & gestructureerd

Vinificatie

12 maanden oude Franse eiken vaten

Beschrijving

Als je kijkt naar oude Zuid-Afrikaanse wijnen, genre 15 a 20 jaar, dan merk
je steeds dat het de blend Cinsault & Cabernet Sauvignon is die het het
beste heeft volgehouden. Je hebt de frisse aardse toetsen van de cinsault
met de structuur die de tannines van de cabernet sauvignon die ervoor
zorgen dat deze wijn nu al genietbaar is, maar zonder zorgen in de kelder
kan worden weggestoken.

29. Chamonix, Cabernet Franc

€ 18.50 / € 17.02

Druiven

100% Cabernet Franc

Regio

Stellenbosch

Stijl

Kruidig & fruitig

Vinificatie

18 maanden in oude Franse eiken vaten

Beschrijving

Cabernet Franc wordt zelden als monocepage gevinifieerd, en vindt zijn
weg dan ook vaak in Zuid-Afrikaanse Bordeaux-blends. Het ZuidAfrikaanse klimaat laat nochtans perfect toe om hier mooie en rijpe wijnen
van te maken, wat Chamonix met verve bewijst. Elegant, kruidig maar fris,
perfect naast een mooie rundstartaar!

30. Radford Dale, Syrah nieuw!

€ 21.00 / € 19.32

Druiven

100% Syrah

Regio

Stellenbisch

Stijl

Kruidig & gestructureerd

Vinificatie

19 maanden in oude Franse eiken vaten

Beschrijving

In vergelijking met Keermont’s Syrah is deze wijn misschien iets fruitiger
en komt het florale karakter van syrah minder naar voor, maar
tegelijkertijd komt er na een tijdje een bijna exotische kruidigheid naar
voor, een ideale begeleider voor een Tajine of een Oosters getint gerecht.

31. Miles Mossop, Max

€ 26.00 / € 23.92

Druiven

51% Cabernet Sauvignon, 31% Merlot, 18% Petit Verdot

Regio

Stellenbosch

Stijl

kruidig & gestructureerd

Vinificatie

22 maanden opvoeding in oude Franse eiken vaten

Beschrijving

Een enorme, verfijnde rijkheid van zwart fruit, gedroogde kruiden en een
heel licht toetsje van hout wat de wijn zeer harmonieus maakt. Het
mondgevoel schittert met potentieel naar de toekomst toe, met tannines
die nog even de bovenhand hebben, maar een enorme belofte bevatten.

32. Keermont, Syrah

€ 26.70 / € 24.56

Druiven

100% Syrah

Regio

Stellenbosch

Stijl

Kruidig & diep

Vinificatie

20 maanden in oude Franse eiken vaten

Beschrijving

Het florale van syrah is niet te verbergen, maar een toets van cederhout,
van iets aards geven de wijn een mooie gelaagdheid. In de mond vallen de
tannines die mooi ondersteuning geven aan het karakter van de wijn.

33. Keermont, Estate Wine

€28.90 / € 26.59

Druiven

37% Merlot, 29% Cabernet Sauvignon, 17% Cabernet Franc, 8% Petit
Verdot, 8% Malbec, 1% Syrah

Regio

Stellenbosch

Stijl

Fruitig & gestructureerd

Vinificatie

22 maanden in oude Franse eiken vaten

Beschrijving

De 'flagship wine' van het domein. Rijpe kers, wilde bosvruchten, en een
mooie kruidigheid In de mond breed van structuur dankzij het gebruik van
Petit Verdot, die hier de wijn naar een hoger niveau tilt.

34. Radford Dale, Frankenstein Pinotage nieuw!

€ 29.00 / € 26.68

Druiven

100% Pinotage

Regio

Helderberg/Stellenbosch

Stijl

Kruidig & diep

Vinificatie

12 maanden in grote oude Franse eiken vaten

Beschrijving

Pinotage kan meewarig worden bekeken en soms ronduit patserige wijnen
opleveren, maar als je de druif Bourgondisch benadert en er in slaagt om
de elegantie naar boven te halen, dan heb je prachtige wijn, frivool en licht
in de mond, maar met een intense structuur op de achtergrond, een echte
foodie wijn!

