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BIOLOGISCHE/ECOLOGISCHE WIJNEN
BANKER’S – RESERVE – GRAPES FROM ORGANIC FARMING
PORT Gecontroleerd door Ecocert – Portugal
Art.nr. 3446
Deze port wordt geproduceerd uit Touriga Nacional, Touriga Francesa, Tinta Roriz, Tinta Barroca, Tinta Cão, Tinta
Amarela druiven die komen van percelen waar organische landbouw wordt toegepast op een Quinta in de Upper Douro.
Deze Ruby port rijpt gemiddeld 6 jaar in grote eiken vaten en wordt hoogst gewaardeerd bij de ware portliefhebbers.
Deze port wordt niet gepasteuriseerd of op een andere wijze gestabiliseerd, waardoor, na enige tijd, in de fles depot
ontstaat. Het verdient aanbeveling de port vóór consumptie te decanteren.

CASTILLO D’ALICANTE – GRAN SELECCIÓN
BOCOPA – SPANJE Comité de Agricultura Ecológica Comunidad Valenciana ES-VA-AE
Art.nr. 2419
Deze rode wijn komt van wijngaarden die volgens de geregistreerde normen van biologische wijnbouw (EEG regels
2092/91) worden bewerkt, dus zonder enige toevoeging van synthetische chemicaliën. De wijn wordt gemaakt van
biologisch geproduceerde druiven Tempranillo, Cabernet Sauvignon en Monastrell. De diepe intense geur komt mede
door een lange periode van maceration en temperatuur gecontroleerde fermentatie. Het bouquet is karakteristiek voor de
gebruikte druivenrassen, fruitig met hints van rijpe frambozen en wilde zwarte bessen. Mondvullend en volbloedig met
jeugdige elegante tannines. De lange afdronk belooft ook veel voor de toekomst. Castillo d’Alicante is o.a. een goed
gezelschap bij voorgerechten, kazen, vegetarische gerechten of maaltijden met rood vlees en lam.
Silver Medal at the International Wine Competition Millésime Bio 2010.

ALTI SUD – BIO – ROOD
CÔTES DE VENTOUX – VIGNERONS DU MONT VENTOUX AB keurmerk (biologisch)
Art.nr. 4417
Er wordt een strikte controle toegepast door de Ecocert organisatie aangaande de regelgeving voor het verbouwen van
biologische wijnen. Er mag uitsluitend organische mest worden gebruikt. Compositie van de druivenrassen voor deze wijn
is: 60% Grenache, 30% Syrah en 10% Carignan. Elk druivenras wordt afzonderlijk gevinifieerd, krijgt een lange inweking
en er wordt diverse malen per dag overgepompt. De blending vindt na malolactische fermentatie plaats. Daarna volgt 8
maanden rijping in vat en wordt uiteindelijk gebotteld in de exclusieve gegraveerde fles. De wijn heeft een donkere
granaatrode kleur en heeft een uitgesproken bouquet van fruit aroma’s die doen denken aan rijpe kersen en pruimen met
een touch van kruidigheid. Een solide wijn met een prettige structuur en zachte ronde tannines. Een uitstekende wijn met
een lange afdronk, die klaar is voor consumptie, maar kan ook makkelijk een aantal jaren na het jaar dat de wijn gebotteld
wordt, worden bewaard. Aanbevolen bij rood of wit vlees(ook gegrild) en bij medium sterke kaassoorten.

POUILLY FUMÉ – REGAIN
LOIRE – DOMAINE DU BOUCHOT – KERBIQUET PÈRE ET FILS AB keurmerk (biologisch)
Art.nr. 4004
De Cuvée Regain is het resultaat van een strenge selectie wijnstokken. De grond tussen de rijen is bedekt met gras.
Daardoor wordt vermeden dat de wortels aan de oppervlakte blijven, want zij worden gedwongen dieper in de grond te
gaan om de minerale rijkdommen van de Kimmeridgien Marnes te bereiken, hetgeen de wijn zijn speciale terroir smaak
en geconcentreerde aroma’s geeft. Heerlijk als aperitief, bij voorgerechten of bij gerechten met wit vlees, kip, gerookte
zalm, andere vissoorten of schaal- en schelpdieren.
Médaille d’Or – Concours des Vignerons Indépendants
POUILLY FUMÉ – PRESTIGE
LOIRE – DOMAINE DU BOUCHOT – KERBIQUET PÈRE ET FILS AB keurmerk (biologisch)
Art.nr. 4006
Deze Cuvée Prestige komt van oude wijnstokken en wordt geproduceerd uit druiven die komen van een perceel uit
Kimmeridgien Marnes Uitsluitend vermaarde en de beste producenten hebben daar enkele percelen. De bodem van klei
met vuursteen helpen de wijn langer te kunnen ouderen dan normaal. Er wordt gebruik gemaakt van techniek “Maceration
Pelliculaire”, dit betekent inweking met de schillen. Dit geeft de wijn een fruitige smaak, geconcentreerde tannines en
rijke aroma’s. Deze wijn heeft een zeer lange afdronk en is op z’n best als hij tussen 3 en 5 jaar oudering heeft gehad. Een
wijn van grote klasse, die perfect smaakt als aperitief, bij voorgerechten of bij gerechten met wit vlees, kip, gerookte
zalm, andere vissoorten of schaal- en schelpdieren.

