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COOL CLIMATE TROEVEN 

Kwalitatieve en eigenzinnige wijnen is wat we 
zoeken. Onze neus selecteert op klasse, spanning 
en avontuur, de echte cool climate signatuur. 
Vinetiq wijnen kenmerken zich door elegantie, 
fraîcheur, balans en een lager alcoholgehalte. Food 
pairing is een belangrijke troef: goede cool climate 
wijnen ondersteunen een gerecht eerder dan te 
overheersen. We zijn veeleisend, en een wijn haalt 
de Vinetiq-selectie enkel als deze top is.

EEN ECHTE WIJNBOER 

We maken ook zélf wijn. Dit najaar zullen de eerste 
wijnen van Wijndomein Valke Vleug te koop zijn.  
De landbouwstiel, de schoonheid en uitdagingen 
van de natuur, de ambacht van het wijnmaken: het 
geeft ons veel voldoening. We komen met vuile 
schoenen thuis, maar het levert ook respect en 
vertrouwen op van de cool climate wijndomeinen 
die we vertegenwoordigen. 

PROEF & KIES

Deze catalogus geeft jullie een overzicht van ons 
volledig cool climate assortiment. Papier is niet zo 
sexy als het echte product: onze wijnen moet je 
vooral ruiken en proeven. Maatwerk is onze sterkte. 
Want voorkeuren en wensen verschillen en daar 
houden we rekening mee. Dus bel ons gerust voor 
een kennismaking en degustatie. We komen graag 
langs!

 
Johan Stoffels, 

CEO Vinetiq

juli 2020 

Keep cool

Het voorjaar van 2020 was allesbehalve cool... Een wereld op slot is een 
wereld met minder wijn. Zonde! Maar geen coronavirus dat ons minder doet 
houden van een goed glas wijn. Watertandend van een mooie zomer en vol 
vertrouwen in de toekomst hebben we onze portfolio cool climate wijnen 
verder uitgebouwd en sterke, nieuwe cool climate domeinen toegevoegd. 

Stilstaan? No way!
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Vinetiq is niet zomaar een wijnleverancier. Als 
specialist en marktleider in cool climate wijnen 
kiest Vinetiq voor een duidelijke wijnstijl met ziel, 
persoonlijkheid en verrassing. Fraîcheur in de wijn-
business. Dat smaakt! 

Vinetiq gaat voor anders en kwaliteit. Het product 
staat voorop en een uitmuntende service en 
maatwerk voor onze professionele klanten is 
onze focus. Zeker in deze tijden kiezen we voor 
duurzaam samenwerken met onze klanten en het 
samen heropbouwen van een bloeiende horeca. 

#1 in cool  
climate wijnen

ONZE 
TROEVEN

 Persoonlijke Sales Reps,  
 WSET 4 niveau.  

 Unieke en authentieke   
 cool climate domeinen.  

 Wijnen met eigenheid,   
 gemaakt met respect   
 voor de natuur.  

 Maatwerk en tastings   
 afgestemd op jouw   
 zaak, wensen,   
 interesses en clienteel.  

 Foodpairing advies en   
 wijnkaartservice van A   
 tot Z.  

 Vlotte en persoonlijke   
 leveringen aangepast   
 aan jouw agenda, niet   
 andersom! 
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Are we  
really that 

cool?

WAT KLANTEN VINDEN 
VAN VINETIQ

Vinetiq is voor ons meer dan 
een standaard wijnleverancier. 
Sammy presenteert ons elke 
keer weer een nieuwe selectie 
verfijnde wijnen die hij niet enkel 
al afgesteld heeft op onze menu, 
maar over elke fles ook nog 
eens een anekdotisch verhaal 
vertelt. Zo is het niet moeilijk om 
de wijnen van Vinetiq de deur te 
laten uitvliegen.

– DIETER MEYER 
La Rosa, Edegem

Als restauranteigenaar creëer je 
een concept en een identiteit. Bij 
Vinetiq vinden we een deel van 
die identiteit terug met hun con-
cept van cool climate wijnen. 
Mooie referenties met fraîcheur 
en mineraliteit, die voor een 
perfect evenwicht zorgen met 
onze smaakintense keuken!

– CHASTRO FRÉDÉRIC

Soma, Antwerpen

Dit zijn échte wijnkenners. Een 
mooi en ruim assortiment en 
Christy die écht haar job en 
haar wijnen kent. Leveringen, 
opvolging en facturatie zoals we 
het graag hebben.

– ISABELLE TILLEMANS

Wine in the City, Bruxelles

Coole wijnen en warme service. 
Super professioneel contact met 
Christy en hoge flexibiliteit. Een 
vernieuwing in de wijnwereld!

– ONA & ARNE 
Wijnbar Ona, Gent

Als een bom energie viel Sammy 
onze zaak binnen. “De zoveelste 
nieuwe wijnleverancier”. Hij 
vertelde zijn verhaal en liet zijn 
catalogus achter. Ik hoorde het 
aan, bladerde eens in de cata-
logus en legde het opzij. Eerlijk 
waar, sommigen gooi ik direct 
weg. Maar deze hield ik aan. Wat 
een prachtig verhaal, filosofie en 
energie zat er achter dit nieuw 
wijnbedrijf. Een jaar later was het 
niet Vinetiq maar ik die meer info 
vroeg. Wat dreef hun, waarom 
was dat blijven hangen. Cool 
climate wines was iets dat bij mij 
bleef dagen. En na een prachtige 
tasting was ik verkocht. De 
variatie wijnen die hier werd 
aangeboden was iets wat ik 
absoluut in huis moest hebben! 
Vinetiq biedt een ongekend 
assortiment. Kwaliteit, smaakvol 
en verassend. Top!

- DEBORAH HELLBURG

Vinum & sensum, Knokke-Heist

Geweldig om samen te werken 
met mensen die weten waar ze 
mee bezig zijn. Sinds een jaar is 
de Henri Giraud “Esprit Nature” 
onze huis Champagne, een 
upgrade voor ons restaurant!

- DOMINIK BROUWERS

Restaurant Kokovin, Sint-Niklaas

Het is precies één jaar geleden 
dat Jones Antwerp foodbar 
een partnership heeft gesloten 
met Vinetiq. Het begin van een 
sympathieke samenwerking 
gekruid door de liefde van het 
vak. Of misschien is passie een 
beter woord. Dat dekt beter de 
lading om bij de signature Jones 
gerechten de passende wijn te 
schenken Oké, we geven het 
toe. Het is niet altijd het geijkte 
pad. Maar wél eentje met durf 
en een verhaal. Net als bij ons 
draait het bij Vinetiq om bele-
ving. Een verrassend avontuur 
met Cool Climate wijnen als spil 
en levenskunst op een higher 
level, als vanzelfsprekend. 
Hun gedrevenheid en zin naar 
perfectie is de perfecte blend. 
Heerlijk toch!

- CELINE VAN DER VEKEN

Jones Foodbar, Antwerpen
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Wijndomein 
Valke Vleug 
WIJN(T)HUIS VAN VINETIQ

Wijndomein Valke Vleug is Vinetiq’s eigen wijn-
gaard te Liezele, Puurs-Sint-Amands. Omgeven 
door de stilte van wijngaarden en de aardse 
architectuur van Vincent Van Duysen, kan je op 
het domein genieten van smaak en gezelligheid. 
Het domein is een canvas voor vele geneugten: 

van wijn- en fijnproeverijen, evenementen en 
gastronomische diners tot live muziek en kunst. 
Wijndomein Valke Vleug is een bijzondere be-
stemming voor wijnkenners en -liefhebbers, voor 
nieuwsgierige geesten, voor alle levensgenieters 
die houden van schoonheid en een goed glas wijn.
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OASE VAN RUST EN GENOT 

Onze wijngaard gaat samen met een 
fijn culinair kader, van topchef tot 
opkomend talent. Elk gebeuren op 
Wijndomein Valke Vleug schittert en 
verheft genieten tot een kunst. Een 
pure keuken, eclectisch en kwalitatief, 
in harmonie met onze delicate cool 
climate wijnen staat centraal in elke 
beleving. Verschillende ruimtes in een 
huiselijke gezelligheid bepalen mee 
een ongedwongen sfeer van authen-
tiek leven in de wijngaard.

Omgeven door de stilte van 
wijngaarden en de aardse 
architectuur van Vincent 
Van Duysen, kan je op het 
domein genieten van smaak en 
gezelligheid.

Heb je interesse om een eigen event te organiseren op ons wijndomein?  

Wil je als chef je kookkunsten tonen in onze keuken?  

Een privé-degustatie of rondleiding in de Wijnmakerij en kelders met jouw team? 

Contacteer onze Valke Vleug collega’s Eline & Dorien      

events@valkevleug.be
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AUSTRALIË  •  DENMARK

Apricus Hill
 WESTERN AUSTRALIA – DENMARK

WIJN OP 'HOOG' NIVEAU

Apricus Hill stond bekend om excellente Semillon en 

Sauvignon Blanc-druiven. Toen de wijngaard te koop 

werd aangeboden, besloot afnemer James Kellie om 

op het domein exquise wijnen te gaan produceren. De 

cool climate - én single vineyard - wijnen die vandaag 

gemaakt worden bewijzen dat Apricus Hill als wijnhuis 

een grootse toekomst heeft.

VINETIQ SELECTION

De wijnen van Apricus Hill zijn top: mooie textuur, 

juiste fruitconcentratie, redelijk laag alcoholgehalte. 

Bovendien zijn dit wijnen die niet gemakkelijk hun 

geheim prijsgeven: je ontdekt hun complexe karakter 

slechts langzaam maar zeker.

Semillon ‘Single Vineyard’ 

Chardonnay ‘Single Vineyard’

Pinot Noir ‘Single Vineyard’

€ 14,402016

€ 14,722017

€ 14,722018

€ 15,812018

Excl BTW 
Sommelier

Semillon ‘Single Vineyard’ 2017

“This vineyard has some of the most powerful and rich Semillon in Australia, and absolutely doesn’t 
need oak. It’s rich in every type of lemon, from sour to sweet (Meyer), lemongrass and high-tensile 

acidity to boot. This really is exceptional.”

95, James Suckling
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MORNINGTON PENINSULA  •  AUSTRALIË

Kooyong Wines
 VICTORIA – MORNINGTON PENINSULA

WIJNEN VAN EEN SCHIEREILAND

Opgericht in 1996, een kleine tien jaar na het wat 

verderop gelegen Port Phillip Estate. Beide wijngaarden 

worden door dezelfde familie gerund. Oogsten en 

verwerken gebeurt op dezelfde manier, maar door de 

karakteristieke bodem en ligging hebben de wijnen 

niettemin een heel verschillende terroir. 

VINETIQ SELECTION

Een interessante regio: het uiterste puntje van Australië,  

maar nog net het vasteland. Dit kleine wijndomein werd 

enkele jaren geleden overgenomen door de familie 

Gjergja, die blijft mikken op kleinschaligheid, kwaliteit en 

organische groei.

Port Phillip Estate
 VICTORIA – MORNINGTON PENINSULA

EEN TEMPEL VAN EN VOOR WIJN

Een in alle opzichten monumentaal domein: de 

oostelijke, kalkstenen muur van het wijnhuis reikt tot 

12m hoog, terwijl een grote wenteltrap zich de grond 

in boort. Daartegenover staat de bewust bescheiden 

productie en organische groei die de familie handhaaft. 

Want alleen zo kan de hoogste kwaliteit gewaarborgd 

worden.

VINETIQ SELECTION

Port Phillip Estate produceert wijnen met exact de 

juiste spanning die Vinetiq zoekt. Wij hebben heel veel 

Australische wijnen geproefd, maar deze steken er  

echt bovenuit: qua finesse, schakeringen, smaak,...  

We moesten dit domein gewoon hebben.

Pinot Gris ‘Beurrot’

Chardonnay ‘Clonale’

Pinot Noir ‘Massale’

€ 14,022017

€ 14,582017

€ 14,582017

Sauvignon Blanc

Chardonnay ‘Red Hill Single Site’

 Pinot Noir ‘Red Hill Single Site’

€ 12,292018

€ 15,812016

€ 16,522017

Excl BTW 
Sommelier

Excl BTW 
Sommelier
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BELGIË •  HAGELAND & HASPENGOUW

Wijnkasteel Haksberg
 VLAANDEREN – HAGELAND

SIERLIJKE PAREL VAN HET GLOOIENDE HAGELAND

Het Hageland herbergt met Haksberg een pracht van 

een wijndomein, waarbij het 19e-eeuwse, witte landhuis 

de parel vormt van ruim 20 hectare bos- en (wandel)

parkgebied. In de glooiende wijngaarden – goed voor 

3,5 hectare – gedijen traditionele druivenrassen die 

ideaal zijn aangepast aan de Hagelandse bodem en het 

klimaat.

VINETIQ SELECTION

Er wordt in de wijngaard gewerkt met veel oog voor 

de natuur. Geen onkruid-bestrijdingsmiddelen, klassiek 

wieden en machinaal schoffelen. De naam van de wijn 

verwijst telkens naar (de Latijnse naam van) een vogel 

die op het domein is gespot.

Wijndomein Gloire de Duras
 VLAANDEREN – HASPENGOUW

HIER IS EEN FRUITSPECIALIST AAN HET WERK

Toen de fruitteelt al enkele jaren forse klappen had 

gekregen, plantte Peter Nijskens zijn eerste wijnranken, 

in Wilderen in de fruitregio Haspengouw. Als fruitteler 

is hij ervan overtuigd: de druiven bepalen de kwaliteit 

van cool climate wijn. Dat betekent werk aan de winkel 

in de wijngaard, méér nog dan in de boomgaard. Geen 

wonder dat de prijzen van de Vlaamse Vereniging van 

Sommeliers niet lang op zich lieten wachten.

VINETIQ SELECTION

We waren meteen verkocht toen we de wijnen van 

Gloire de Duras proefden: zuiver, evenwichtig en intens 

van smaak. De durf en ambitie én het ondernemerschap 

van Gloire de Duras verdienen applaus. Wij zijn fan.

Cinera

Carduela

€ 9,102018

€ 9,102018

Chardonnay

Chardonnay Auxerrois

Riesling ‘Spéciale Feinherb’

Chardonnay Barrique

Riesling ‘Clos de Duras’

€ 9,792018

€ 10,502018

€ 11,202018

€ 12,612018

€ 21,052018

Excl BTW 
Sommelier

Excl BTW 
Sommelier

Cinera 
Zilveren Medaille Beste Belgische Wijn 2019

Chardonnay Auxerrois 2018
Zilveren Medaille Beste Belgische Wijn 2019
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HEUVELLAND  •  BELGIË

Wijndomein Entre-Deux-Monts
 VLAANDEREN – HEUVELLAND

BERGEN WERK IN HEUVELLAND

In de luwte van het dal tussen de Rodeberg en de 

Zwarteberg  (vooral bekend in wielersportmilieus), liggen 

de 18 hectaren van wijndomein Entre-Deux-Monts. 

Sinds 2005 maakt wijnbouwer Martin Bacquaert hier 

vooral mousserende wijn, maar ook rood en wit maken 

deel uit van de productie. Het was vader Yves, jarenlang 

actief in de drankenhandel, die Martin aanraadde om als 

wijnbouwer in het Heuvelland aan de slag te gaan.

VINETIQ SELECTION

Deze jonge ondernemer bouwde helemaal vanuit 

het niets - weliswaar met behulp van zijn vader - een 

prachtig domein uit, met een mooie output van 

ongekend niveau. Bovendien is wijnbouwer Martin een 

zielsverwant: hij gelooft in het project van Vinetiq.

Wiscoutre Brut 

Wiscoutre Rosé Brut

Bacquaert Brut

Quatre Cépages

Pinot Wit

Chardonnay

€ 11,91NV

€ 27,75MAGNUM   NV

€ 12,61NV

€ 15,43NV

€ 8,962018

€ 9,102019

€ 9,792018

Excl BTW 
Sommelier

Chardonnay Auxerrois 2018
Zilveren Medaille Beste Belgische Wijn 2019

Bacquart Brut 
Zilveren Medaille Beste Belgische Wijn 2019

Wiscoutre Rosé Brut 
Bronzen Medaille Beste Belgische Wijn 2019
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Wijndomein Valke Vleug
 VLAANDEREN – SCHELDELAND

Vinetiq is naast eigenzinnige wijnboetiek ook zélf wijnbouwer en wijnmaker. Wijndomein Valke Vleug is 
Vinetiq’s wijn(t)huis waar de wijnmakersstiel voorop staat maar ook plezier en beleving in een kader van unieke 
architectuur en bijzondere esthetiek veel aandacht krijgen.
 
Wijnmaker Pieter Raeymaekers gaat voor karaktervolle wijnen met duidelijke expressie van het lokale terroir, 
puur en natuurlijk. Geen bombastische nectar, maar aaibare wijnen die ook complex kunnen zijn, mooi kunnen 
rijpen, bulken van de fraîcheur en garant staan voor verfijnd drinkplezier.

Pinot Auxerrois 
 
Meer wijnen in het vat. Coming soon.

€ 10,502019

Excl BTW 
Sommelier
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MAASVALLEI LIMBURG  •  BELGIË

Wijndomein Aldeneyck
 VLAANDEREN – MAASVALLEI LIMBURG

EEN DROOM VAN EEN TERROIR IN DE MAASVALLEI

De wijngaard van het domein Aldeneyck ligt op een 

zuidoosthelling langs de Maas in Aldeneik, bij Maaseik. 

Karel Henckens en zijn echtgenote Tine Linssen telen 

er Pinot Blanc, Pinot Gris en Pinot Noir, de typische 

Bourgognedruif. Het warme microklimaat en de stenige 

grindbodem geven de wijnen van Aldeneyck een 

typische elegante minerale en fruitige smaak.

VINETIQ SELECTION

Bij Vinetiq houden we van Belgische wijn. Niet omdat hij 

Belgisch is maar omdat we als wijnhandel voor kwaliteit 

in het glas gaan. Bij Aldeneyck kun je op je beide oren 

slapen. Je merkt de passie zodra Karel over wijn begint. 

Ook dat spreekt ons aan!

Pinot Blanc 

Pinot Gris

Riesling

Chardonnay Heerenlaak 

Pinot Noir

€ 9,792016

€ 9,792017

€ 9,792018

€ 11,202017

€ 14,722017

€ 14,722018

€ 14,722017

Excl BTW 
Sommelier

Chardonnay Heerenlaak 2017 
Bronzen Medaille Beste Belgische Wijn 2019
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BELGIË  •  WALLONIË

Domaine du Chant d’Éole
 WALLONIË

GEDULDIG STREVEN NAAR KWALITEIT IS EEN 

BIJZONDERE DEUGD

Vlaming Filip Remue, was al zo'n 30 jaar champagne-

boer in Frankrijk toen hij ook in België mousserende wijn 

wilde maken, volgens de traditionele methode. Vandaag 

de dag beschikt Domaine du Chant d'Éole over 15 

hectare uitstekende grond met kalkrijke bodem, goede 

hoogte en juiste oriëntatie. And growing.

VINETIQ SELECTION

Vakmanschap, de link met een Champagne familie, de 

uitstekende kalkrijke bodem en een gezonde portie durf 

en ondernemerschap. Chant d'Éole heeft het allemaal. 

Uitstekende wijnen, warme ontvangst en gaan voor 

kwaliteit. Dat sprak ons meteen aan.

Vin de Liège
 WALLONIË

BIOLOGISCHE WIJNBOUW ALS TEKEN VAN KWALITEIT 

Sinds 2012 zoekt het voltallige team van Vin de Liège 

onophoudelijk naar de beste wijnbouwtechnieken om 

kwalitatieve wijnen te maken en het ‘terroir’ tot zijn 

recht te laten komen. Romain Bévillard, de wijnbouwer 

en oenoloog, beschikt over de beste technische 

instrumenten om zijn wijnen te vinifiëren in functie van 

de eigenheden van ieder perceel en druivenras.

VINETIQ SELECTION

Met zijn 12 hectare grond is het wijnhuis Vin de Liège, 

dat bekend staat voor zijn kwaliteit en zorg voor het 

milieu, een referentie in Wallonië en België. Vin de Liège 

heeft ook een sociale dimensie en kan daardoor steunen 

op een duurzaam economisch model.

Blanc de Blancs Brut € 15,43NV

Les Éolides

Les Notes Blanches

Contrepoint

Odyssée

L’Insoumise Brut

La meuZenne (In samenwerking met Andy De Brouwer)

L’Insoumise Réserve Extra Brut

€ 8,402019

€ 9,102019

€ 11,912018

€ 10,502019

€ 13,312019

€ 16,82NV

€ 18,932010

Excl BTW 
Sommelier

Excl BTW 
Sommelier

Blanc de Blancs Brut 
Gouden Medaille Beste Belgische Wijn 2019
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Benjamin Bridge
 NOVA SCOTIA 

HEMELSE SPARKLING

Benjamin Bridge in Nova Scotia, een schiereiland in de 

Atlantische Oceaan in het oosten van Canada, koos 

niet voor kerstbomen of kreeft maar voor wijnbouw. Dit 

familiebedrijf is dé referentie voor mousserende wijnen 

in de regio en houdt er een stevig groeitempo op na. 

Sinds 1999 bracht het domein z’n areaal van 30 naar 70 

hectare en zijn ze vastbesloten om te blijven groeien, 

zonder toegevingen te doen aan kwaliteit.

VINETIQ SELECTION

Benjamin Bridge ligt in de Gaspereau Valley in Nova 

Scotia, Canada. En daar wordt dus hemelse 'sparkling' 

gemaakt. Traditionele methode en vakmanschap maken 

dit tot één van de meest unieke en beste 'sparklings' ter 

wereld. Bold statement? Proef vooral zelf.

CANADA  •  NOVA SCOTIA

Brut

Nova 7 ‘Muscat Varietals’

Icewine ‘Borealis’ Vidal

€ 21,05NV

€ 14,02NV

€ 17,532015

Excl BTW 
Sommelier
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Norman Hardie Winery
 ONTARIO – PRINCE EDWARD COUNTY

'OUDE' WIJN UIT DE NIEUWE WERELD

Ontario is één van de weinige regio's in de Nieuwe 

Wereld waar cool climate wijnen verbouwd 

kunnen worden. Vooral dankzij de overweldigende 

aanwezigheid van Lake Ontario, dat zo groot is als 

België. Op zijn wijngaard en in de kelders past Norman 

Hardie Oude Wereld-technieken toe zodat het resultaat 

een unieke 'blend' vormt van oud en nieuw.

VINETIQ SELECTION

Norman Hardie heeft heel de wereld gezien, om 

vervolgens te ontdekken dat hij zowaar in zijn 

thuisstreek cool climate wijn kan verbouwen. Heel 

elegante en expressieve wijn bovendien, die heel mooi 

de terroir en de druif toont.

ONTARIO  •  CANADA

Calcaire 

County Chardonnay 

Chardonnay ‘Cuvée des Amis’ 

Cabernet Franc 

 

 

Pinot Noir 

 

€ 13,002017

€ 13,002018

€ 22,822016

€ 22,822017

€ 41,412014

€ 41,412015

€ 19,322016

€ 39,70MAGNUM   2016

€ 19,322017

€ 39,70MAGNUM   2017

€ 22,132016

€ 22,132017

€ 47,41MAGNUM   2017

Excl BTW 
Sommelier

Chardonnay ‘Cuvée des Amis’ 2015

“Super-reductive nose – pungent sulphurous aromas. Bacon, toast, fresh apple and a whole box of 
matches. This is stylised and modernist and almost absurdist even, such is the intensity of flavours – 

but for people who like that style, this is one of the ultimates.”

18, Jancis Robinson

County Chardonnay 2016

“Expressive saline, marine aromas on the nose, plus subtly toasted spices and ripe green apples. So 
well realised on the palate, with tons of flavour in a featherweight structure. Has all the hallmarks of 

top Chardonnay: lees flavour, balanced oak, savoury fruit and that delectable mineral finish”

17.5, Jancis Robinson
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Stratus Vineyards
 ONTARIO – NIAGARA PENINSULA

HIGHTECH, NEW-AGE EN OOGSTRELEND MOOI

Intimiderend en verleidelijk in één; de ultramoderne 

én ecologische architectuur van Stratus laat niemand 

onberoerd. Wijnmaker Jean-Laurent Groux tovert met 

cépages en reservewijnen en slaagt er jaar na jaar in 

om tot fantastische wijnen te komen die uitblinken 

in subtiele gelaagdheid, rijkelijke complexiteit en 

consistentie.

VINETIQ SELECTION

Stratus Vineyards is, net als hun kenmerkende 

assemblagewijnen, een samenstelling - een geheel dat 

groter is dan de som van de delen. De symbiose tussen 

wijngaard, ambacht en architectuur creëert wijnen en 

ervaringen die echt gedenkwaardig zijn.

CANADA  •  ONTARIO

Charles Baker Riesling

Cabernet Franc

Red Assemblage

Cabernet Franc ‘Decant’

Icewine Red

Riesling Icewine

€ 21,962016

€ 21,962016

€ 26,662015

€ 66,732015

€ 23,182018

€ 29,502017

Excl BTW 
Sommelier

Cabernet Franc 2016

“Deep crimson. Fragrant with dark-red fruit and just slightly and nicely leafy. Very firm and embryonic 
on the palate. Young but all in proportion. Wait. A little bit of heat on the finish.”

16.5, Jancis Robinson



VINETIQ –  COLLECTION N°3 19

Tawse Winery
 ONTARIO – NIAGARA PENINSULA

EEN BIODYNAMISCHE PAREL IN HET GAMMA

Langzaam breiden we het gamma Canadese wijnen uit. 

En met Tawse hebben we een nieuwe biodynamische 

parel in het gamma. Gelegen in het koelere “Niagara 

Escarpment” gaat het team voor klassieke wijnen.

Nieuwe Wereld in een klassieke stijl. Daar houden we 

van.

VINETIQ SELECTION

Als je weet dat het team van Tawse ook in Bourgogne 

een wijndomein heeft, waar de fameuze Pascal 

Marchand vinifieert, dan weet je dat de kwaliteit 

gegarandeerd is.

Riesling

Pinot Noir

Cabernet Franc

Icewine Chardonnay

€ 13,172017

€ 21,052016

€ 25,962015

€ 29,00 € 19,652013

Incl BTW 
Particulier

Excl BTW 
Sommelier

ONTARIO  •  CANADA
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Weingut Deutzerhof
 AHR 

SPÄTBURGUNDER PARADIJS

Weingut Deutzerhof is één van de grote namen in 

het Duitse wijngebied Ahr, een echt Spätburgunder 

paradijs. De geschiedenis van het domein gaat terug tot 

1574, toen Caspar Cossmann op deze plek begon met 

het maken van wijn. Sindsdien hebben 11 generaties 

wijnbouwers hun sporen nagelaten op dit historische 

landgoed dat slechts 60.000 flessen per jaar produceert.

VINETIQ SELECTION

Weingut Deutzerhof, prachtig gelegen aan de voet 

van de wijngaard Mayschosser Mönchberg, is één 

van de topproducenten van Duitsland op het gebied 

van Spätburgunder. Door hun constante focus op 

kwaliteit mocht dit domein gewoon niet in ons gamma 

ontbreken.

DUITSLAND  •  AHR

Légère ‘aus dem Stahltank’

Mayschosser Spätburgunder Trocken

Caspar C. Spätburgunder ‘Barrique-Note’  

Caspar C.  Spätburgunder ‘36 Monate Barrique’

Altenaher Eck Spätburgunder Grosses Gewächs 

 

 

Neuenahrer Kirchtürmchen Spätburgunder Grosses Gewächs

Mayschosser Mönchberg Spätburgunder Grosses Gewächs

Hansemann Frühburgunder

Ahr 6 ‘Spätburgunder’

€ 10,192016

€ 11,202017

€ 20,722017

€ 45,66MAGNUM   2017

€ 20,722017

€ 49,172014

€ 47,772015

€ 47,772016

€ 49,172017

€ 47,772016

€ 47,772016

F € 31,622010

F € 35,122013

Excl BTW 
Sommelier

Altenaher Eck Spätburgunder Grosses Gewächs 2017

“Plenty of ripe fruit impresses the olfactory perception without becoming overbearing. Fruits of the 
forest, plums and cherries come with plenty of juice and are presented on a silky texture. A subtle 
dusting with nutmeg and cloves adds spicy intrigue. Tannins are far from stroppy, adding structure 

without affecting the taste. Perfectly pitched healthy acidity gives a very animating quality.”

18.5, Jancis Robinson

Mayschosser Mönchberg Spätburgunder Grosses Gewächs 2016

“Pale raspberry, pink rim; ripe soft-berry fruit, cedar spice, a hint of dark chocolate and a subtle no-
tion of graphite come together in an expression of great complexity. Fine tannins and ample acidity 

add structure and elegance. ”

18, Jancis Robinson
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Weingut Martin Wassmer
 BADEN – MARKGRÄFLERLAND 

WIJN UIT HET DUITSE TOSCANE

Duitsland en Toscane lijken op het eerste gezicht 

moeilijk met elkaar te verwarren, maar het is niet anders: 

de regio van de Markgräfler, vlakbij de grens met 

Frankrijk en Zwitserland, moet zowat het broertje van de 

beroemde Italiaanse streek zijn. De Markgräfler telt de 

meeste zonne-uren van Duitsland, heeft een glooiend 

landschap en kent dezelfde kalkrijke bodem. Sinds 1997 

verbouwt Martin Wassmer hier zijn wijnen.

VINETIQ SELECTION

Dit wijnhuis specialiseert zich in Spätburgunder, een 

blauw ras waarmee ze van de allerbeste Pinot Noir-

wijnen van Duitsland maken. Leuk weetje: de eigenaars 

zijn van oorsprong aspergeboeren en vormden hun 

aspergevelden destijds om tot wijngaarden.

BADEN  •  DUITSLAND

Weisser Burgunder Trocken

Weisser Burgunder Schlatter Maltesergarten ‘SW’ Spätlese Trocken 

Sauvignon Blanc Markgräflerland ‘SW’ Spätlese Trocken

Weisser Burgunder Dottinger Castellberg ‘GC’

Grauer Burgunder Dottinger Castellberg ‘GC’ 

Spätburgunder Markgräflerland 

Spätburgunder Schlatter ‘SW’

Syrah Dottinger Castellberg

Pinot Noir ‘GC’ Dottinger Castellberg

€ 8,072018

€ 13,312018

€ 45,00 € 30,50MAGNUM   2018

€ 18,232018

€ 28,462017

€ 28,462015

€ 59,70MAGNUM   2016

€ 24,59MAGNUM   2016

€ 10,192017

€ 24,942016

€ 33,722017

€ 49,172016

Excl BTW 
Sommelier



22 VINETIQ –  COLLECTION N°3

Weingut Sturm
 MITTELRHEIN 

WIJNTEELT OP DE STEILSTE HELLINGEN

Martin Stürm richtte in 2010 een wijngaard van 4,1 ha op 

in Leutestorf. Biologisch wijn verbouwen is niet evident 

in Duitsland en bovendien bevinden de percelen zich op 

de steile leisteenflanken van het Boven-Midden-Rijndal. 

Die combinatie van biologische teelt en steile hellingen 

is extreem zeldzaam, maar zorgt voor unieke wijnen 

waarin zon, steen en ecosysteem maximaal naar voor 

komen.

VINETIQ SELECTION

Martin Stürm is een gepassioneerde ondernemer en 

fris nieuw bloed in de wijnwereld. Bovendien waagt hij 

zich op onbekend terroir waar niemand over spreekt, 

laat staan van gehoord heeft. Een échte pionier dus! Wij 

vallen als een blok voor deze lefgozer met talent.

DUITSLAND  •  MITTELRHEIN

Riesling ‘Vom Steilen Schiefer’

Riesling Kabinett

Pinot Noir

Pinot Noir ‘Reserve für H.’

Riesling Spätlese ‘Ohm Johann’

€ 12,612018

€ 13,002018

€ 15,812017

€ 26,342016

€ 15,102018

Excl BTW 
Sommelier

Marienburg Kabinett 2017

“Following the grippy Fahrlay-Terrassen, the 2017 Marienburg could almost be described as a pretty 
little thing on account of its exuberant fruity nature, but in the face of a complex composition of 

mineral and herbal supplements and totally vibrant acidity, one soon changes one’s mind and has to 
put this into the hall of fame of Kabinetts. Generously juicy, charmingly sweet, gripping finish.”

17.5, Jancis Robinson
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Clemens Busch
 MOEZEL 

EEUWENOUD WIJNHUIS, VITALE WIJNEN

Clemens Busch is één van de beste wijnhuizen van de 

Moezelstreek. Maar Clemens en Rita Busch geven het 

zichzelf niet cadeau. Zo gaan ze 100% biodynamisch te 

werk én zijn hun wijngaarden zonder uitzondering te 

vinden op heel steile terrassen. De 40, 50 en zelfs 70 jaar 

oude ranken moeten er diep in de rode, grijze en blauwe 

leisteen op zoek naar voedsel en geven zo letterlijk de 

terroir door aan hun Riesling druiven.

VINETIQ SELECTION

De biodynamische aanpak die Clemens Busch al twintig 

jaar hanteert, is ingegeven door liefde voor terroir 

en wijnranken. Ze vinifiëren bovendien op de meest 

klassieke manier. Hierdoor hebben ze wereldwijd een 

grote aanhang van Riesling-liefhebbers verworven.

MOEZEL  •  DUITSLAND

Riesling

’Vom Grauen Schiefer’

’Vom Roten Schiefer’ 

’Vom Roten Schiefer’ ’Nonnengarten’

Marienburg ‘Rothenphad’ Grosses Gewächs 

 

 

Marienburg ‘Falkenlay’ Grosses Gewächs 

 

 

Marienburg ‘Fahrlay-Terrassen’ Grosses Gewächs

Marienburg ‘Fahrlay’ Grosses Gewächs 

Halbtrocken

Marienburg Kabinett

Marienburg Spätlese

Marienburg ‘Falkenlay’ Auslese ‘Edelsüss’ 

 

 

Marienburg ‘Falkenlay’ Beerenauslese ‘Edelsüss’

€ 6,67DEMI   2018

€ 12,572016

€ 12,572015

€ 28,06MAGNUM   2016

€ 15,802015

€ 51,28MAGNUM   2015

€ 97,65JEROBOAM   2015

€ 23,892016

€ 23,892017

€ 56,91MAGNUM   2014

€ 113,81JEROBOAM   2015

€ 26,702016

€ 56,91MAGNUM   2016

€ 34,422015

€ 56,91MAGNUM   2015

€ 113,80JEROBOAM   2015

€ 9,092018

€ 11,592017

€ 15,802017

€ 25,122010

€ 25,982014

€ 22,822015

€ 23,002018

€ 69,902011

Excl BTW 
Sommelier
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Weingut Kaufmann
 RHEINGAU 

VAN WIJN HEEFT KAUFMANN KAAS GEGETEN

Na 40 jaar als wijnmaker besloot Hans Lang zijn 

domein over te laten. En net op dat moment ontmoette 

hij Urban Kaufmann, die als kaasmaker zijn carrière 

een volledig nieuwe wending wilde geven. Urban 

nam het wijndomein over, veranderde de naam in 

Weingut Kaufmann, schakelde volledig over op een 

biodynamisch proces en maakte de beroemde Rheingau 

Riesling van Hans Lang misschien wel nog beter.

VINETIQ SELECTION

Zowel Urban als zijn vrouw Eva zijn nieuw in het 

wijnmaken. Ongezien in de wijnscène, en net daarom 

trok dit ons aan - zeker omdat zijn vrouw destijds 

kwaliteitslabels toekende aan wijnen. Vinetiq maakte 

kennis met aimabele mensen die pure wijn willen 

maken.

DUITSLAND  •  RHEINGAU

Rheingau Riesling 

Hattenheim Riesling 

Rheingau Tell

Wisselbrunnen Grosses Gewächs

Rheingau Pinot Noir

€ 10,502017

€ 10,502018

€ 15,002016

€ 15,002017

€ 17,912017

€ 26,692017

€ 17,532017

Excl BTW 
Sommelier
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JuWel Weine
 RHEINHESSEN 

FONKEL IN HET GLAS

JuWel Weine wordt gerund door de zussen Juliane 

en Katharina Eller, die het wijnbedrijf in 2013 van hun 

ouders overnamen (die er nog steeds actief zijn). Het 

wijnbedrijf gaat echter terug tot de overgrootvader van 

de zussen. Juliane en Katharina besloten om helemaal 

terug naar de roots te gaan: geen machinale oogst meer, 

voortaan alles manueel, met focus op karaktervolle 

kwaliteitswijnen met de identiteit van de unieke regio.

VINETIQ SELECTION

De zussen combineren passie en flair met het lef 

commercieel te zijn zonder toegevingen te doen. 

Het resultaat: frisse, swingende wijnen met stedelijke 

nervositeit en feestelijke fruittoets. Toegankelijk, 

kwalitatief, betaalbaar: JuWel Weine in een notendop.

RHEINHESSEN  •  DUITSLAND

Weissburgunder ‘Juliana Eller’ 

 

 

Grauburgunder ‘Juliana Eller’

Silvaner ‘Juliana Eller’ 

 

€ 9,102018

€ 24,56MAGNUM   2018

€ 9,102019

€ 24,56MAGNUM   2019

€ 9,102019

€ 24,56MAGNUM   2018

€ 9,102019

€ 24,56MAGNUM   2019

Excl BTW 
Sommelier
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Weingut Dautel
 WÜRTTEMBERG 

ELEGANTE, COMPLEXE WIJN DANKZIJ VEEL ZORG EN 

EEN BIJZONDERE BODEM

Weingut Dautel is een familiaal wijndomein met een 

grootse geschiedenis. In de Württemberg-regio wordt 

namelijk al meer dan 500 jaar wijn verbouwd. Sinds 

2012 maakt Christian Dautel zijn ambitie meer dan waar: 

complexe wijnen maken die tegelijkertijd elegant en 

fijn zijn. Met als absolute uitblinkers Lemberger en Pinot 

Noir.

VINETIQ SELECTION

Een wijndomein dat 500 jaar bestaat en zich meerdere 

malen heeft heruitgevonden zonder haar roots te 

vergeten. In Württemberg en bij uitbreiding Duitsland 

is het één van de toonaangevende domeinen en 

na het proeven van de wijnen waren we helemaal 

weggeblazen.

DUITSLAND  •  WÜRTTEMBERG

Weissburgunder

Weissburgunder Gipskeuper

Spätburgunder

Lemberger

Lemberger ‘Gipskeuper’

Spätburgunder ‘Schilfsandstein’

Lemberger ‘Bönningheimer Sonnenberg’

Spätburgunder ‘Bönningheimer Sonnenberg’

Forstberg ‘Oberstenfeld’ Spätburgunder GG

Michaelsberg ‘Cleebronner’ Lemberger GG 

€ 8,402018

€ 11,912018

€ 10,372018

€ 10,502018

€ 13,312018

€ 13,522017

€ 19,322016

€ 19,322016

€ 28,062016

€ 84,29MAGNUM   2015

€ 28,062016

Excl BTW 
Sommelier

Forstberg ‘Oberstenfeld’ Spätburgunder Grosses Gewächs 2016

“Medium-depth cherry colour, ruby rim; hint of cedar spice. Good juice, some rich chocolate, hint of 
toast and spice, tannic structure, lacking a bit of bite on the finish.”

17.5, Jancis Robinson
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Domaine Joubert
 BEAUJOLAIS 

DE MINERALE MEERWAARDE VAN ROZE GRANIET

In 1972 besloot Marcel Joubert om de toekomst van 

Domaine Joubert veilig te stellen: de wijnstokken - allen 

tussen de 30 en 100 jaar oud - zouden voortaan perfect 

beschermd en onderhouden worden, en de viticultuur 

zou 100% biologisch worden om de terroir in die 

natuurwijnen zo goed mogelijk te laten uitkomen. Want 

die terroir bestaat vooral uit roze graniet, die fenomenale 

mineraliteit en een ongeziene rode gloed garandeert.

VINETIQ SELECTION

Puur natuur, geen sulfieten bij vinificatie of in de fles. Een 

spontane werkwijze, waardoor het soms wachten is op 

deze Beaujolais. Maar het resultaat is dan wel meteen de 

moeite: heel gebalanceerde en stabiele wijnen - niet zo 

evident als je natuurlijk werkt!

FRANKRIJK  •  BEAUJOLAIS

Beaujolais Cuvée à l’Ancienne

Chiroubles

Fleurie Vieilles Vignes 

Morgon Côte du Py

€ 9,102017

€ 11,912016

€ 12,952017

€ 12,952018

€ 13,312016

Excl BTW 
Sommelier
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Domaine Richard Rottiers
 BEAUJOLAIS 

TERROIR, TERROIR EN NOG EENS TERROIR

In 2007 kocht de uit Chablis afkomstige Richard Rottiers 

3ha wijngaarden in Beaujolais, met stokken tussen 40 en 

80 jaar oud. Zijn ambitie? Wijnen maken die de unieke 

terroir van de Beaujolais uitdrukken. Daarom koos hij 

voor een biologische werkwijze, zodat hij de bodem zo 

goed mogelijk zou kunnen laten weerklinken. Richard 

pendelt tussen Moulin-à-Vent en Chablis waar hij met 

zijn zus Domaine des Malandes runt (zie pg 33).

VINETIQ SELECTION

De revival van Beaujolais is al enkele jaren aan de 

gang en die komt niets te vroeg. Van fruitige, sappige 

doordrinkers tot serieuze bewaarwijnen, de regio heeft 

het allemaal. Richard ademt Gamay en vinifieert er 

loepzuivere wijnen, een echt plezier!

Maison Le Nid
 BEAUJOLAIS – MOULIN-À-VENT

WIJN UIT EEN WARM NEST

Le Nid ('het nest') staat voor gezinswarmte. Omdat de 

familie Lardet relatief nieuw is in de wijnbouw, kunnen 

ze met een frisse blik naar het proces kijken. Geduld is 

het geheim van hun meesterschap. Waar de meeste 

domeinen in Beaujolais hun wijnen een jaar na de oogst 

al vermarkten, duurt dat bij Le Nid zo lang als nodig. 

De gestructureerde wijnen hebben een floraal, fruitig 

boeket en een uitgesproken talent om waardig ouder te 

worden.

VINETIQ SELECTION

Beaujolais gaat richting intermediate climate, maar 

wordt nog als cool climate beschouwd. We konden 

bovendien de prachtige Gamay Noir druif niet laten 

liggen, net zo min als het verhaal: gezin zonder 

wijnverleden koopt wijngaard en valt meteen in de 

prijzen.

BEAUJOLAIS  •  FRANKRIJK

Beaujolais Villages 

Brouilly 

Mortperay

€ 10,502017

€ 10,502018

€ 11,592017

€ 11,592018

€ 12,292018

Tradition 

 

Rochegrès ‘Parcellaire Granitique’ 

La Rochelle ‘Parcellaire’

€ 13,912015

€ 32,31MAGNUM   2015

€ 15,102017

€ 19,682017

€ 43,55MAGNUM   2017

€ 41,09MAGNUM   2015

Excl BTW 
Sommelier

Excl BTW 
Sommelier
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Edouard Delaunay
 BOURGOGNE – NUITS-SAINT-GEORGES

HEROPSTANDING VAN EEN GROOTSE DOMEIN

In 1893 kocht Edouard Delaunay een wijndomein in 

de Bourgogne. In de loop van de 20e eeuw raakte het 

domein in andere handen, tot achterkleinzoon Laurent 

Delaunay besloot het opnieuw te kopen, met als ambitie 

er grootse Bourgondische wijnen te produceren, die de 

alombekende wijnreputatie van de Côte de Nuits alle eer 

zouden aandoen.

VINETIQ SELECTION

Laurent Delaunay kocht dit wijndomein terug van 

Boisset, een andere grote naam in Bourgogne. Via 

DVP, dat een 300-tal Bourgogne huizen verdeelt, 

heeft Laurent toegang tot de beste wijnmakers én hun 

druiven. En dat betekent alles in Bourgogne.

Bourgogne 

Bourgogne Côte d’Or 

€ 10,19‘Septembre’ Chardonnay 2017

€ 10,192018

€ 16,82Chardonnay 2017

€ 16,822018

Excl BTW 
Sommelier

FRANKRIJK  •  BOURGOGNE

Régionales

Saint-Romain 

Meursault

Chassagne-Montrachet 

Chassagne-Montrachet 1er Cru

Puligny-Montrachet 1er Cru

Corton-Charlemagne Grand Cru 

Chevalier-Montrachet Grand Cru

€ 30,212017

€ 49,132018

€ 55,452017

€ 55,452018

€ 74,46Clos Saint-Jean 2018

€ 80,09Les Referts 2018

€ 136,992017

€ 136,992018

€ 439,042018

Côte de Beaune
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NUITS-SAINT-GEORGES  •  FRANKRIJK

Bourgogne 

Bourgogne Côte d’Or 

€ 11,59‘Septembre’ Pinot Noir 2017

€ 11,592018

€ 16,82Pinot Noir 2017

€ 16,822018

Excl BTW 
SommelierRégionales

Côte de Nuits

Nuits-Saint-Georges 

Gevrey-Chambertin 

Chambolle-Musigny

Nuits-Saint-Georges 1er Cru 

Vougeot 1er Cru

Clos Vougeot Grand Cru 

Echezeaux Grand Cru

Griotte-Chambertin Grand Cru

€ 44,922017

€ 44,922018

€ 49,132017

€ 49,132018

€ 61,472017

€ 65,32Aux Chaignots 2017

€ 65,322018

€ 68,84Les Petits Vougeots 2018

€ 207,232017

€ 207,232018

€ 228,312018

€ 316,112018

Côte de Beaune

Volnay

Pommard 1er Cru 

Santenay 1er Cru

Corton Grand Cru

Corton Les Bressandes Grand Cru 

€ 40,572017

€ 61,47Les Fremiers 2017

€ 61,472018

€ 33,19Beauregard 2017

€ 87,802018

€ 91,322017

€ 115,912018

Nuits-Saint-Georges 1er Cru € 112,40Les Porets ‘Cuvée Antide Midan’ 2018

Hospices de Nuits
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Domaine Michel Magnien
 BOURGOGNE – CÔTE DE NUITS

OP HET RITME VAN DE MAAN

Vijfde generatie Frédéric Magnien wordt de ‘Alchemist 

van de Côte d’Or’ genoemd, die talent combineert met 

terroir. Alchemist? Wellicht omdat hij sinds 2010 zweert 

bij een holistische biodynamische methode, waarin 

onder meer de maan een heel belangrijke rol speelt. Hij 

kreeg de liefde voor wijn mee van zijn vader en hoopt 

die op zijn beurt over te dragen aan zijn zoon.

VINETIQ SELECTION

We kozen voor Frédéric omdat zijn wijnen ragfijn en 

wondermooi zijn. Elk perceel behoudt zijn eigenheid 

en de beste worden sinds 2015 in terracotta vaten 

opgevoed. Geen houtinvloed maar wel een mooie 

versmelting van de tannines. O, wat zijn we fier!

FRANKRIJK  •  BOURGOGNE

Bourgogne 
 
 

Côte de Nuits-Villages

Marsannay

Gevrey-Chambertin

Chambolle-Musigny

Vosne-Romanée

Morey-Saint-Denis 1er Cru 

Gevrey-Chambertin 1er Cru

Chambolle-Musigny 1er Cru

Charmes-Chambertin Grand Cru

Clos de la Roche Grand Cru

€ 13,87Pinot Noir 2015

€ 18,092015

€ 22,13Les Mogottes 2015

€ 33,01Aux Echézeaux 2014

€ 41,09Les Argillières 2015

€ 41,79Vieilles Vignes 2013

€ 41,45Les Chaffots 2014

€ 45,302015

€ 52,69Cazetiers 2013

€ 56,19Les Sentiers 2014

€ 129,962011

€ 144,022013

Excl BTW 
SommelierRégionales

Côtes de Nuits

Charmes-Chambertin Grand Cru 2011

“Bright red fruit, with a slightly confected character. Super-fine tannins. Neat and compact with a 
delicate fragrance to offset the bold fruit.”

17, Jancis Robinson
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Domaine des Malandes
 BOURGOGNE – CHABLIS

CHABLIS OP DE MEEST ORGANISCHE WIJZE

Domaine des Malandes telt 30ha wijngaarden en 

het domein zelf ligt in het hart van het historische 

Fourchaume, wat een echte zeldzaamheid mag heten. 

In tegenstelling tot moeder Lyne, besloten haar dochter 

Amandine en zoon Richard bij de overdracht in 2017 

volledig organisch te gaan. Niet alleen uit respect voor 

de omgeving en druiven, maar ook en vooral voor de 

medewerkers die elke dag in de wijngaarden staan.

VINETIQ SELECTION

Chablis bevindt zich in het uiterste noorden van 

Bourgogne en heeft een koeler (micro)klimaat dan 

de rest van de regio. Samen met de unieke bodem 

resulteert dit in strakke, minerale wijnen met een 

zinderende aciditeit. Cool climate Chardonnay op z'n 

best.

Domaine Mouton
 BOURGOGNE – CÔTE CHALONNAISE

VIER GENERATIES BOURGONDISCHE KWALITEIT

Domaine Mouton in Poncey-Givry ontstond vier 

generaties geleden, met het oog op rechstreekse 

wijnproductie voor de markt. In 1968 werd de wijngaard 

uitgebreid en kwam de focus op eigen botteling te 

liggen. Slechts 20% van de appellation is wit; mensen 

komen nu eenmaal naar Givry om rood te ontdekken. 

De flessen ogen modern en eigentijds, en dat is geen 

toeval, want de wijnen zijn jong drinkbaar. 

VINETIQ SELECTION

Een Bourgondisch wijnhuis dat behoorlijk sterk is in 

Chardonnay en Pinot Noir. Wat ons aan dit domein 

vooral charmeerde is dat het jonge team traditionele, 

Bourgondische wijnbouw combineert met heel 

moderne vinificatietechnieken en wijntechnologie.

CHABLIS & CÔTE CHALONNAISE  •  FRANKRIJK

Excl BTW 
Sommelier

Excl BTW 
Sommelier

Chablis 

Chablis 1er Cru 

Chablis 1er Cru

Chablis Grand Cru

€ 8,42Envers de Valmur DEMI   2018

€ 14,022018

€ 20,02Côte de Léchet 2017

€ 20,022018

€ 22,82Mont de Milieu 2017

€ 41,45Vaudésir 2017

Givry Blanc

Givry Blanc

Givry 1er Cru 

 

€ 13,31Fine & Mineral 2017

€ 16,12Cuvée Excellence 2017

€ 23,89Clos Jus 2017

€ 49,17MAGNUM   2016

€ 52,69MAGNUM   2017
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Champagne AR Lenoble
 CHAMPAGNE – CHOUILLY

DE NOBELE WIJNEN VAN AR LENOBLE

AR Lenoble is sinds de oprichting in 1915 een honderd 

procent onafhankelijk familiebedrijf. Alleen zo is men er 

zeker van dat de Champagnes alle tijd krijgen om hun 

volle, romige karakter te ontwikkelen en dat dus alleen 

de allerbeste kwaliteit buitengaat. De familie volgt alle 

stappen in het vinificatieproces nauwgezet op: van 

rijping over oogst tot gistingsproces en botteling.

VINETIQ SELECTION

Er zijn véél champagnehuizen, dus is het zaak die 

parels te vinden die niet té bekend zijn maar wel 

mooie kwaliteit produceren. Zoals AR Lenoble; een 

familiebedrijf met eigenheid, lef om te innoveren, een 

mooi verleden én kennis van de champagnemarkt.

FRANKRIJK  •  CHAMPAGNE

Léon & Lucien Blanc de Noirs ‘Les Artisans’ Brut

Brut Intense ‘Mag 15’

Brut Intense ‘Mag 17’

Brut Nature Dosage Zéro ‘Collection Classique’

Blanc de Blancs Grand Cru ‘MAG15’ Chouilly

2012 Millésimé Brut Blanc de Noirs Premier Cru Bisseuil

Blanc de Blancs Brut Grand Cru Chouilly

Les Aventures’ Blanc de Blancs Grand Cru ‘Quintessence de Chouilly’

€ 18,23NV

€ 25,25NV

€ 14,75DEMI   NV

€ 27,75NV

€ 28,81NV

€ 46,722012

€ 61,12MAGNUM   NV

€ 69,55NV

Excl BTW 
Sommelier

Les Aventures’ Blanc de Blancs Grand Cru ‘Quintessence de Chouilly’

“Very rich with masses of evolution on the nose. Real density and evolution. Bone-dry finish but the 
richness of fruit makes up for this. Persistent.”

17.5, Jancis Robinson
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Champagne Henri Giraud
 CHAMPAGNE – AŸ

UNIEK, EXCLUSIEF EN HANDGEMAAKT

Het wijndomein Henri Giraud werd in 1625 opgericht 

in de Grand Cru-regio Aÿ, bekend om zowat de 

allerzuiverste kalkbodem van de Champagnestreek. 

Vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw werd het 

uitgebouwd tot wat velen het mooiste domein van Aÿ 

noemen. Ook de insteek is mooi: een volledig natuurlijke 

aanpak en - in de kelder - lange rijpingstijden, zodat er 

bijna geen restsuiker in de fles aanwezig is.

VINETIQ SELECTION

Wat de eigenaar vooral siert, is zijn streven naar 

perfectie. Het hout voor de eiken vaten gaat hij zelf 

selecteren in de bossen en na het drogen eigenhandig 

inspecteren op structuur. Dit zijn, kortom, de 

Champagnes die we zoeken.

CHAMPAGNE  •  FRANKRIJK

Esprit Nature Brut 

 

 

Blanc de Craie Brut ‘Blanc de Blancs’

Dame-Jane Rosé Brut

Hommage au Pinot Noir ‘Blanc de Noirs’

MV 2014 Millésimé ‘Grand Cru’ 

 

Aÿ Pinot Noir Grand Cru ‘Cuvée des Froides Terres’

Argonne 2011 Millésimé ‘Grand Cru’

Argonne 2012 Millésimé ‘Grand Cru’

Ratafia de Champagne ‘Solera’

€ 17,56DEMI   NV

€ 27,75NV

€ 62,52MAGNUM   NV

€ 132,77JEROBOAM   NV

€ 40,39NV

€ 48,47NV

€ 48,82NV

€ 101,522014

€ 119,08WOODEN CASE   2014

€ 207,23MAGNUM   2014

€ 112,402016

€ 242,352011

€ 280,982012

F € 31,62Solera

Excl BTW 
Sommelier

MV 2014 Millésimé ‘Grand Cru’ - 

“Composed of 75% Pinot Noir and 25% Chardonnay, with most wines from the 2014 vintage, this is 
very complex on the nose, with delicate notes of spring flowers joined by elegantly toasted, smoky, 
woody touches. It’s a wine very much marked by the house style but which remains vinous and..”

96, Decanter - #1 The best non-vintage Champagnes to buy 
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Domaine Amélie & Charles Sparr
 ELZAS

HET LIEFDESKIND VAN TWEE WIJNHUIZEN

Een huwelijk tussen twee prestigieuze wijnhuizen 

dat uitmondt in een nieuw wijnhuis: dat prikkelt de 

verbeelding en nodigt uit tot ontdekking. De familie 

Charles Sparr is al sinds 1634 actief in wijnbouw in de 

Elzasstreek en bouwde er een schitterende reputatie 

uit. Charles Sparr III en Amélie Buecher (van het huis 

Buecher) bezegelden hun liefde in een huwelijk en hun 

wijnkennis in Domaine Amélie & Charles Sparr.

VINETIQ SELECTION

Dit nieuwe domein steunt op eeuwenlange ervaring - je 

wéét dat hier mooie dingen gaan uit komen. Daarom 

besloot Vinetiq om in dit verhaal mee te gaan, om als 

eerste het fraaie resultaat naar de mensen te kunnen 

brengen.

FRANKRIJK  •  ELZAS

Crémant d’Alsace ‘Sparrkling Célébration’

Pinot Blanc ‘Pensée’

Riesling ‘Sentiment’

Pinot Gris ‘Sensation’

Gewurztraminer ‘Intuition’

Muscat ‘Fruit Défendu’

Brand Riesling ‘Legende’ Grand Cru

Schoenenbourg Riesling ‘Revelation’ Grand Cru

Pinot Noir ‘Jardin d’Eden’

€ 12,612015

€ 10,502017

€ 12,442016

€ 12,612016

€ 13,692017

€ 16,822017

€ 23,002017

€ 27,922017

€ 20,022017

Excl BTW 
Sommelier

Schoenenbourg Riesling ‘Revelation’ Grand Cru 2017

“Waxy, lemon peel and quince curd. Broad but with precise grapefruit-sharp acidity. This is a wine 
with a graceful shape, folded elegantly in on itself, long, tangy, firm.”

17, Jancis Robinson
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Les Vergers de la Silve
 LOIRE - ANJOU

EEN APPELTJE VOOR DE DORST

Geen wijn op dit domein, maar... appelsappen! De 

vruchten gedijen perfect in de boomgaarden op de 

zuivere bodems van La Silve, die worden omringd 

door bossen en vijvers. Al meer dan vier generaties 

lang kweekt de familie hier 12 appelvariëteiten. 

Met passie en toewijding, en oog voor een delicaat 

evenwicht tussen traditionele landbouw en doordachte 

milieubescherming.

VINETIQ SELECTION

Bij Vinetiq zoeken we natuurlijke en non-alcoholische 

producten die interessant én lekker zijn. We geloven 

niet in non-alcoholische wijn, omdat de alcohol op niet- 

natuurlijke manier onttrokkken wordt. Appelsap vormt 

het perfecte, niet-alcoholische alternatief.

Domaine de la Butte
 LOIRE – BOURGUEIL

WIJN UIT DE IJSTIJD

Jacky Blot is van bescheiden afkomst en woonde steeds 

in de buurt van het platteland. Hierdoor was Jacky 

vanaf zijn jeugd natuurlijke producten van de boerderij 

gewend. Toen hij in 1988 zijn eerste wijndomein kocht 

in Montlouis, was het logisch dat hij die natuurlijke 

manier van produceren zou voortzetten. Maar zonder 

dat hij zich bekeerde tot wat hij de 'natuurwijnkerk' 

noemt: een beetje ingrijpen in het proces moet kunnen.

VINETIQ SELECTION

Jacky Blot is een cultfiguur wiens wijnen altijd 

uitverkocht zijn. Je kan ze niet zomaar verdelen, je moet 

ze verdienen. Hij weet hoe hij zijn wijnen moet verkopen 

- zij het op een chaotische manier. Professioneel, maar 

met een hoek af. Net wat Vinetiq zoekt!

BOURGEUIL  •  FRANKRIJK

Pétillant de Pomme (27,5 cl)

Jus de Pomme (1l)

Pétillant de Pomme ‘Pressage 2019’ 

€ 2,862017

€ 3,782017

€ 5,682019

Le Pied de La Butte 

Haut de La Butte 

 

Mi-Pente 

 

€ 14,022018

€ 14,022019

€ 17,032018

€ 18,612019

€ 38,63MAGNUM   2019

€ 23,852018

€ 23,852019

€ 52,69MAGNUM   2019

Excl BTW 
Sommelier

Excl BTW 
Sommelier
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Le Clos des Capucins
 LOIRE – CHINON

VAN WIJNJOURNALIST NAAR WIJNBOUWER

Fiona Beeston had al twintig jaar ervaring in wijn als 

gereputeerd wijnjournalist en -handelaar, tot ze in 2010 

besloot werk te maken van haar droom. Met Clos des 

Capucins kocht ze een wijngaard van 1,3ha, waar ze 

de rode Clos des Capucins produceert, op basis van 

Cabernet Franc. Fiona kocht ook een wijngaard op drie 

kilometer daarvandaan, waar ze met dezelfde druif de 

gemakkelijk wegdrinkende Chinon maakt.

VINETIQ SELECTION

Het is heel dankbaar wijn verbouwen op de vier 

percelen van Clos des Capucins. De wijngaarden liggen  

uitstekend op een oost-zuidoostgerichte helling en de 

bodem bestaat uit een mix van klei, kiezel en kalksteen. 

Dit resulteert in volle, goed gestructureerde wijnen met 

complexe aroma's.  

FRANKRIJK  •  CHINON

’Perfectly Drinkable’ 

 

’Eminence Grise’ 

 

 

 

€ 18,232015

€ 18,232018

€ 39,34MAGNUM   2018

€ 37,592011

€ 36,182014

€ 27,752015

€ 25,642016

€ 54,09MAGNUM   2016

Excl BTW 
Sommelier
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Château Pierre-Bise
 LOIRE - LAYON

PRACHTWIJNEN UIT HET HART VAN DE LOIRE

In 1959 kocht Pierre Papin dit wijnkasteel in het hart 

van de Loire. In 1974 vervoegde zoon Claude hem 

en breidde het domein uit tot 54ha, onderverdeeld 

in vier grote percelen, omwille van de verschillende 

microklimaten en grondsoorten. Respect voor de natuur 

staat centraal in de (ecologische) werkwijze.

VINETIQ SELECTION

Een wijnmakersfamilie die volledig in evenwicht met 

de natuur werkt. Hun wijnregio staat bekend om zijn 

superieure witte en zoete wijnen. Dat is in de productie 

van Pierre-Bise wel duidelijk. Maar ook één van de beste 

Crémant de Loire behoort tot het gamma.

LAYON  •  FRANKRIJK

Crémant de Loire

Le Haut de la Garde’

Les Rouannières

Savennières ‘Clos de Coulaine’ 

 

Savennières ‘Clos le Grand Beaupréau’ 

 

Cabernet d’Anjou

Anjou Gamay 

Les Rouannières ‘Sur Spilite’

Côteaux du Layon ‘Rochefort’

Côteaux du Layon ‘Chaume Premier Cru’

Quarts de Chaume Grand Cru

€ 11,91NV

€ 10,502018

€ 15,812015

€ 21,051999

€ 21,052001

€ 21,052011

€ 21,052006

€ 20,722016

€ 20,722018

€ 8,072018

€ 9,102018

€ 11,762019

€ 13,002018

€ 13,692018

€ 20,022016

€ 27,752016

Excl BTW 
Sommelier
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Domaine de la Taille aux Loups
 LOIRE – MONTLOUIS-SUR-LOIRE

PUUR NATUUR MET HELPEND HANDJE

Jacky Blot is van bescheiden afkomst en woonde steeds 

in de buurt van het platteland. Hierdoor was Jacky 

vanaf zijn jeugd natuurlijke producten van de boerderij 

gewend. Toen hij in 1988 zijn eerste wijndomein kocht 

in Montlouis, was het logisch dat hij die natuurlijke 

manier van produceren zou voortzetten. Maar zonder 

dat hij zich bekeerde tot wat hij de 'natuurwijnkerk' 

noemt: een beetje ingrijpen in het proces moet kunnen.

VINETIQ SELECTION

Jacky Blot is een cultfiguur wiens wijnen altijd 

uitverkocht zijn. Je kan ze niet zomaar verdelen, je moet 

ze verdienen. Hij weet hoe hij zijn wijnen moet verkopen 

- zij het op een chaotische manier. Professioneel, maar 

met een hoek af. Net wat Vinetiq zoekt!

5 sterren domein in de Guide Bettane et Desseauve.

FRANKRIJK  •  MONTLOUIS SUR LOIRE

Montlouis Brut Tradition ‘Extra’

Pet Nat ‘Triple Zéro’

Remus 

 

Clos Michet 

 

Clos de la Bretonnière ‘Parcellaire’

Clos de Mosny

€ 15,41NV

€ 19,32NV

€ 17,562017

€ 17,562018

€ 17,562019

€ 19,322017

€ 19,322018

€ 19,322019

€ 22,132019

€ 22,132019

Excl BTW 
Sommelier

Pet Nat ‘Triple Zéro’ NV

“Really honeyed with autolysis and serious interest. I’ve never had a disappointing bottle of this. It 
may not have any dosage but the fruit gives it some depth (not sweetness).” 

17, Jancis Robinson
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Domaine Julien Braud
 LOIRE – MUSCADET SÈVRE ET MAINE

MET MAN EN PAARD AAN DE SLAG IN WIJNGAARDEN

Het doel van Julien Braud: een wijngaard op 

mensenmaat, die met veel aandacht en liefde (en met 

paard) kan bewerkt worden. Hoewel de omvang van 

zijn domein met 8ha bescheiden is, beschikt Julien 

toch over drie terroirs en produceert hij vijf wijnen: vier 

'stille' en één mousserende. Hij werkt met Melon de 

Bourgogne, de typische druif van de regio en is een 

echte Artisan Vigneron!

VINETIQ SELECTION

Vinetiq selecteerde dit wijnhuis omdat de jonge eigenaar 

'from scratch' biowijngaarden aanlegde. Waar hij 

Muscadet produceert die zo puur en zuiver is dat je er 

letterlijk van achterover valt. Onze eerste cool climate 

Merlot komt hier ook vandaan.

MUSCADET  •  FRANKRIJK

Préface

Les Vignes du Bourg ‘6 mois sur Lie’ 

 

Les Grands Quarterons ‘12 mois sur Lie’ 

Monnières-Saint Fiacre ‘36 mois sur Lie’ 

Merlot 

€ 6,852019

€ 8,122018

€ 8,122019

€ 16,52MAGNUM   2019

€ 9,792018

€ 9,792019

€ 11,912014

€ 11,912018

€ 7,692019

€ 16,52MAGNUM   2019

Excl BTW 
Sommelier
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Domaine de Terres Blanches
 LOIRE – SANCERRE

HET GEHEIM VAN OBSERVATIE

De familie Saget gaat qua wijnmaken terug tot 1790. Als 

telg van de negende generatie besloot Jean-Louis in 

te zetten op Sauvignon. Zijn zonen Arnaud en Laurent 

focusten dan weer op optimalisatie van de terroir-

kwaliteit door perceelselectie voor single vineyard-

wijnen. Omwille van die heroriëntering besloot men het 

domein te hernoemen tot Domaine de Terres Blanches.

VINETIQ SELECTION

Vinetiq gaat wereldwijd op zoek naar eigenheid en 

kwaliteit, met daarnaast oog voor experiment, ambitie, 

open-mindedness ... Bij Domaine de Terres Blanches 

vinden we dat allemaal terug. Een heel mooi verhaal, tot 

in de prachtige labels op de flessen toe.

FRANKRIJK  •  SANCERRE

Alchimie ‘Blanc’ - Coteaux-du-Giennois

Pouilly-Fumé 

Sancerre 

Sancerre ‘Le Vallon’ 

Sancerre ‘Le Chêne Marchand’ 

Sancerre ‘Bellechaume’

Sancerre Rosé 

Alchimie ‘Rouge’ - Coteaux-du-Giennois

Sancerre Rouge 

Sancerre Rouge ‘La Louisonne’

€ 9,102018

€ 8,60DEMI   2018

€ 15,812018

€ 8,60DEMI   2018

€ 15,812018

€ 19,322015

€ 19,322016

€ 27,752014

€ 27,752015

€ 57,60MAGNUM   2015

€ 13,002017

€ 13,002018

€ 9,102018

€ 8,60DEMI   2017

€ 15,812017

€ 27,752014

Excl BTW 
Sommelier
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Domaine J.F. Mérieau
 LOIRE – TOURAINE

GODDELIJKE WIJNEN UIT DE TUIN VAN FRANKRIJK

Touraine wordt 'de tuin van Frankrijk' genoemd. En 

terecht, want hier produceren weelderige wijngaarden 

zowel fabelachtige Grand Cru's als prachtige, regionale 

appellations. Het domein van Jean-François Mérieau 

doet die reputatie alle eer aan, met wijnen die uitblinken 

in mineraliteit dankzij de unieke samenstelling van de 

bodem en de keuze voor schitterende druivenrassen.

VINETIQ SELECTION

In Touraine maakt deze man heel funky, biologische 

wijnen. De druif staat hier boven de appellation en de 

labels van deze wijnen zijn heel trendy. We hebben hier 

enkele betaalbare basiswijnen in cool climate van: wit en 

rood, maar ook een erg lekkere rosé.

TOURAINE  •  FRANKRIJK

Sauvignon ’L’Arpent des Vaudons’ 

 

Sauvignon ’Coeur de Roche’

Pineau d’Aunis ‘La Rosée’

Gamay ’Le Bois Jacou’

Cabernet Franc ’Les Grands Champs’

Côt ’Cent Visages’

Cabernet/Côt ’L’Alliance des Générations’

Gamay ’Boa Le Rouge’

€ 8,252018

€ 17,56MAGNUM   2018

€ 8,252019

€ 12,292018

€ 8,402019

€ 8,252019

€ 9,492017

€ 10,502018

€ 12,292015

€ 15,102014

Incl BTW 
Particulier

Excl BTW 
Sommelier
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Domaine de la Métairie d’Alon
 PAYS D'OC 

UIT DE HAUTE VALLÉE VAN DE LANGUEDOC

Domaine de la Métairie d'Alon is goed voor 25 hectare 

aan buitengewone terroirs. Laurent Delaunay (uit de 

Bourgogne) zocht in dit koelere gebied al langer naar 

topterroirs waar ze hun favoriete Chardonnay en Pinot 

Noir konden vinifiëren. De resulterende wijnen zijn 

buitengewoon en kenmerken zich door een uitstekende 

balans en complexiteit in de mond, en een afdronk die 

maar niet lijkt te eindigen.

VINETIQ SELECTION

Cool climate uit het zuiden van Frankrijk? Jawel! Daar 

zorgen de Pyreneëen voor. Chardonnay en Pinot Noir, 

gemaakt door iemand die in Bourgogne opgroeide en 

dus perfect weet hoe hij die rassen moet bewerken. 

Kleine productie, maar uitstekende prijs/kwaliteit.

FRANKRIJK  •  PAYS D'OC

Chardonnay ‘Le Palajo’ 

Chardonnay ‘Le Village’

Pinot Noir ‘Le Village’ 

Pinot Noir ‘Solaire’

€ 16,802017

€ 21,002018

€ 12,612018

€ 11,872017

€ 13,312018

€ 17,482017

Excl BTW 
Sommelier
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Gizella Pince
 TOKAJ

HET SUCCESVERHAAL VAN TOKAJ

Voor Gizella Pince is de term ‘succesverhaal’ 

uitgevonden. Toen László Szilágyi er in 2005 het 

wijndomein van zijn grootouders verderzette was dat 

op welgeteld 1 hectare. Vandaag heeft hij er 19, goed 

voor een productie van 35.000 flessen, die er na de 

heraanplanting 50.000 zullen worden. Maar omdat 

László met heel kleine percelen werkt, blijven de 

verschillende wijnen toch gelimiteerd in oplage.

VINETIQ SELECTION

Hoewel Hongarije een van de meest veelzijdige 

wijnlanden van Europa is, zijn de wijnen bij ons (nog) 

niet zo bekend. Tijd om daar verandering in te brengen, 

zoals met deze topwijnen uit Tokaj, dé (zoete) wijnregio 

van Hongarije die zelfs erkend werd als werelderfgoed.

TOKAJ  •  HONGARIJE

Furmint-Hárslevelü ‘Estate Blend’

Furmint

Barát ‘Old-Vine’ Hárslevelü

Edes Szamorodni ‘Sweet Botrytis’

Aszú ‘6 Puttonyos’

€ 9,102019

€ 13,692018

€ 13,692019

€ 23,362018

€ 72,332017

Excl BTW 
Sommelier

Furmint 2018

“Enticing nose of white flowers and a slightly herbal edge. Creamy hazelnut flavours in the mouth 
with minty, leafy notes. Acidity is prominent but well-balanced and keeps the wine fresh with great 

potential for further ageing.”

93, Decanter
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Weingut Ebner
 ALTO ADIGE 

DE BEST DENKBARE 'VALLEIWIJN'

Weingut Ebner in Noord-Italië is een echte familie-

wijngaard, die momenteel door de 3e generatie wordt 

gerund. Duurzaamheid, kwaliteit en authenticiteit zijn de 

drijvende krachten achter het domein, dat gelegen is op 

vulkanische hellingen tot 500m boven de zeespiegel. 

Op dat hoogste punt baten Florian en Brigitte een 

taverne uit, waar de wijn geproefd kan worden 

gecombineerd met streekgerechten uit Zuid-Tirol!

VINETIQ SELECTION

Wijndomein Ebner Tenuta is actief in het kwalitatieve 

deel van de Eisack-vallei in Zuid-Tirol. De output is 

ongelooflijk lekker. Toch exporteerden wijnboeren 

Florian en zijn vrouw Brigitte de wijn niet. Iets waar 

Vinetiq absoluut verandering in wou brengen.

ITALIË  •  ALTO ADIGE

Azienda Poderi Garona
 ALTO PIEMONTE – BOCA

WIJN GEBOREN UIT BERGEN, ZEE EN EEN 

SUPERVULKAAN

De overgrootvader van Renzo Duella begon 45 jaar 

geleden met een eigen wijngaard: Poderi Garona. Diens 

kleinzoon was minder ambitieus en beschouwde wijn 

verbouwen vooral als een hobby. Maar Renzo bezit de 

passie van overgrootpa: wijn verbouwen werd weer een 

fulltime bezigheid, met de Boca als kroonjuweel van die 

inspanningen.

VINETIQ SELECTION

Poderi Garona produceert met de Boca een absolute 

topper, en dat bovendien op basis van Nebbiolo, een 

bijzondere druif die we nog niet in portefeuille hadden. 

De kwaliteit van Boca in combinatie met de kunde van 

de wijnmaker trok ons over de streep.

Südtiroler Eisacktaler Grüner Veltliner

Südtiroler Vernatsch / Schiava

Blauburgunder / Pinot Nero

€ 9,792017

€ 8,402017

€ 14,022016

Fenrose

Boca 

 

Grappa del Boca

Grappiglio

€ 10,502019

€ 73,76MAGNUM   2012

€ 27,402013

€ 73,76MAGNUM   2013

F € 28,10NV

F € 28,10NV

Excl BTW 
Sommelier

Excl BTW 
Sommelier
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Azienda Ioppa
 ALTO PIEMONTE – GHEMME

AAN DE VOET VAN DE ITALIAANSE ALPEN

De realisatie van de droom van Michelangelo Ioppa 

begon in 1852 met de aankoop van enkele van de meest 

gewaardeerde wijngaardpercelen in Noord-Piemonte, 

in het huidige DOCG Ghemme. Traditie, passie en een 

onafgebroken streven naar topkwaliteit staan centraal in 

dit familiebedrijf, en dat ondertussen al 7 generaties lang.

VINETIQ SELECTION

Cool climate Nebbiolo: niet gangbaar, wél interessant. In 

Alto Piemonte is het iets koeler dan in de paradepaardjes 

van Piemonte: Barolo en Barbaresco. De hogere ligging 

van de wijngaarden staan garant voor elegantie en 

finesse. Gastronomisch geweldig.

ALTO PIEMONTE  •  ITALIË

Le Pianelle
 ALTO PIEMONTE – BRAMATERRA

EEN DROOM DIE WERKELIJKHEID WORDT

Dit kleine domein in het noorden van Piemonte is een 

samenwerking tussen zielsverwanten. De heuvel waarop 

de wijngaarden zijn geplant was een eeuw geleden 

beroemd vanwege de kwaliteit van de wijn die daar 

werd verbouwd. En binnenkort opnieuw. Let op onze 

woorden!

VINETIQ SELECTION

Le Pianelle is een samenwerking tussen Dieter Heuskel 

en Peter Dipoli (de eigenaren), Cristiano Garella, een 

uitstekende jonge lokale wijnmaker en Andrea Zanetta, 

één van de beste wijnbouwers in het gebied. 

Al Posto dei Fiori 

Al Forte

Bramaterra 

Magnum 

 

Magnum 

Jeroboam

€ 14,722019

€ 21,052017

€ 34,382014

€ 78,682014

€ 34,382015

€ 78,682015

€ 175,622015

Nebbiolo ‘Rusin’

Nebbiolo 

Vespolina ‘Mauletta’

Ghemme Balsina

Ghemme Santa Fé

€ 8,602019

€ 9,792018

€ 9,792019

€ 14,022013

€ 28,762013

€ 28,762013

Excl BTW 
Sommelier

Excl BTW 
Sommelier
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ITALIË  •  ETNA 

Azienda Francesco Tornatore
 SICILIË – ETNA

DE POWER VAN DE VULKAAN

Akkoord, Francesco Tornatore is een zakenman die eerst 

carrière maakte in telecommunicatie. Maar hij heeft wél 

passie voor wijn. Toen hij het wijndomein in Castiglione 

di Sicilia opstartte, besloot hij dat alleen de allerhoogste 

kwaliteit voldoende was. En dat in wat toch een droge, 

stoffige en stenige omgeving is, die bovendien veel te 

lijden heeft onder de klimaatverandering. Van ambitie 

gesproken!

VINETIQ SELECTION

Vinetiq ontdekte op dit domein wijn van autochtone 

Siciliaanse druivenrassen, die uitblinkt in prijs-kwaliteit. 

Vulkanische wijnen, dus met mineraal en rokerig 

karakter, maar zo lekker en typisch dat het aboluut de 

moeite waard is om ze hierheen te brengen.

Etna Bianco 

Etna Bianco Pietrarizzo 

Etna Rosso 

 

Etna Rosso Trimarchisa 

€ 13,002018

€ 13,312019

€ 16,822017

€ 16,822018

€ 13,002017

€ 29,85MAGNUM   2017

€ 27,372016

€ 63,22MAGNUM   2016

Excl BTW 
Sommelier

Etna Bianco 2018

“Enticing nose of white flowers and a slightly herbal edge. Creamy hazelnut flavours in the mouth 
with minty, leafy notes. Acidity is prominent but well-balanced and keeps the wine fresh with great 

potential for further ageing.”

93, Decanter
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LIMBURG  •  NEDERLAND

De Apostelhoeve
 LIMBURG

HET WITTE GOUD VAN NEDERLANDS LIMBURG

Na de Romeinen en vervolgens de Middeleeuwen 

werd geen wijn meer verbouwd in Nederland, tot De 

Apostelhoeve in 1970 de glorierijke terugkeer inluidde. 

Dat maakte het dus meteen het oudste wijndomein 

van het land. In het prachtige Jekerdal nabij Maastricht 

worden vandaag op ruim 10 hectare mooie, droge witte 

wijnen geproduceerd. Met oog voor de natuur en met 

indrukwekkend vakmanschap.

VINETIQ SELECTION

De bodem van de Louwberg bezit veel löss, mergel 

en kiezel; dit zijn zeer belangrijke componenten in de 

internationaal bekroonde wijnen van de familie Hulst. 

Het is dan ook geen wonder dat het ‘witte goud’ op de 

wijnkaart van de betere restaurants staat.

Müller-Thurgau

Cuvée XII

€ 9,492019

€ 12,612019

Excl BTW 
Sommelier
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FROMM Winery
 MARLBOROUGH 

FROMM NEW ZEALAND WITH LOVE

Een Nieuw-Zeelandse wijngaard, in 1992 opgericht 

door Europeanen. Het lijkt wel een koloniaal verhaal. 

De huidige wijnboeren gaan dan ook voor het beste 

van beide werelden: wijnen van de Oude Wereld maken 

op maagdelijk terrein van de Nieuwe Wereld. Vandaag 

wordt op FROMM voornamelijk rode wijn geproduceerd, 

gemaakt van druiven die dicht op elkaar en dicht bij de 

grond groeien. Meer 'terroir' wordt het niet!

VINETIQ SELECTION

Een uniek verhaal: Zwitsers die een wijngaard oprichten 

in Nieuw-Zeeland. Maar vooral: magnifieke wijnen, 

echt de top in Nieuw-Zeeland - zowel wat Pinot Noir, 

Chardonnay als Syrah betreft. De single vineyards Pinot 

Noir wijnen zijn echte parels!

Spy Valley
 MARLBOROUGH 

HET 'GEHEIM' VAN GOEDE WIJN

Eigenlijk zou hier niets mogen staan: zoals de naam 

Spy Valley al aangeeft, staan de wijnbouwers op 

geheimhouding. Maar het pionierswerk van Bryan 

Johnson, die in de door iedereen ongeschikt verklaarde 

Waihopai Valley in Marlborough wijn begonnen te 

verbouwen, is te indrukwekkend om onvermeld te 

laten. Net als het ambacht van de wijnbouwers zelf, die 

sommige oogsten nog met de voeten persen.

VINETIQ SELECTION

Onze keuze voor Spy Valley is gebaseerd op het feit dat 

de wijnmakers de Sauvignon Blanc een heel interessante 

invulling hebben gegeven, onder meer door vroeger te 

oogsten en volledig cool climate te werken. Een echte 

Vinetiq-wijn dus.

NIEUW-ZEELAND  •  MARLBOROUGH

Pinot Noir ‘La Strada’ 

Pinot Noir ‘Churton Single Vineyard’

Syrah ‘Single Vineyard’

Pinot Noir ‘Clayvin Single Vineyard’

€ 17,562016

€ 34,77MAGNUM   2016

€ 27,292017

€ 27,292016

€ 34,082017

SATELLITE Sauvignon Blanc

Sauvignon Blanc ‘Easy Tiger’

Sauvignon Blanc

Pinot Noir 

€ 6,712019

€ 8,782019

€ 8,782018

€ 12,122015

€ 12,122016

Excl BTW 
Sommelier

Excl BTW 
Sommelier
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Grava
 MARTINBOROUGH 

KLEINE REGIO, GROOTSE WIJNEN

Na meer dan 10 jaar te hebben doorgebracht in Spaanse 

wijngaarden en er ervaring te hebben opgedaan met 

verschillende klimaten, druivenrassen en tradities in 

wijn maken, besloot Alistair Gardner die know-how 

terug te brengen naar Nieuw-Zeeland. In het piepkleine 

Martinborough - amper 1500 inwoners en slechts 3 

procent van de Nieuw-Zeelandse wijngaarden - maakt 

hij wijn om 'si' tegen te zeggen.

VINETIQ SELECTION

Pieter van Vinetiq werkte destijds op een wijndomein in 

die regio, dus hij kende er de kwaliteiten van. Daarom 

wilde hij per se een wijn van daar. Grava bleek een 

voltreffer: een 'up and coming' domein met fantastische 

Pinot Noir.

MARTINBOROUGH  •  NIEUW-ZEELAND

Pinot Noir € 15,812017

Excl BTW 
Sommelier
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Groszer Wein
 BURGENLAND – EISENBERG

STEILE HELLINGEN, SCHRALE GROND, HEERLIJKE WIJN

In het schrale, lastige Eisenberg, met hellingen die voor 

wijngaarden eigenlijk te steil zijn, werken zelfverklaarde 

wijngekken Matthias en Marcus keihard om de regio als 

wijnregio (opnieuw) op de kaart te zetten. De oogsten zijn 

bescheiden en exquise, het werk gebeurt 100% manueel 

en duurzaamheid staat centraal: dit is wijn verbouwen 

zoals elke wijnliefhebber het in zijn dromen ziet.

VINETIQ SELECTION

Matthias en Marcus proberen Eisenberg in 

Südburgenland terug onder de aandacht te brengen. 

Voor Vinetiq dé kans om onbekende cool climate wijnen 

te laten ontdekken. Groszer Wein en Vinetiq hebben dus 

dezelfde missie, dat maakt ons zielsverwanten.

BURGENLAND  •  OOSTENRIJK

Rote Küvee 

Blaufränkisch

Blaufränkisch ‘Reserve vom Riegl’

Blaufränkisch ‘Ried Szapary’

€ 8,402015

€ 18,27MAGNUM   2015

€ 8,602016

€ 15,392013

€ 22,062015

Excl BTW 
Sommelier
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Markus Altenburger
 BURGENLAND – LEITHABERG

'WIJNIG' WERK VOOR MARKUS ALTENBURGER

Markus geeft graag toe dat hij in zijn Oostenrijkse 

wijngaarden zo weinig mogelijk doet: hij laat zijn druiven 

al het werk opknappen. Zo moeten de wortels van de 

wijnstokken zich steeds dieper in de schrale flanken 

van de Leithaberg zwoegen op zoek naar voedsel. Ook 

tijdens rijping en gisting laat Markus al het werk aan de 

druiven. Het resultaat is doodeerlijk.

VINETIQ SELECTION

Dit was het eerste wijnhuis in het Vinetiq-aanbod. Met 

zijn drive, experimenteerzin, buikgevoel en natuurlijke 

werkwijze zet Markus meteen de toon. Zijn wijnen 

vormen een mooi voorbeeld van nieuwe natuurlijkheid. 

In zijn eigen woorden: "not fruity or fancy".

OOSTENRIJK  •  BURGENLAND

Chardonnay vom Kalk 

 

Neuburger betont ‘beton-ei’ 

Grüner Veltliner ‘Ladisberg’

Blaufränkisch vom Kalk

Joiser Reben 

Jois ‘Cuvée Altenburger’

Blaufränkisch ‘Gritschenberg’ 

 

€ 8,252018

€ 18,23MAGNUM   2018

€ 8,782019

€ 12,572018

€ 14,022019

€ 20,902017

€ 8,252018

€ 7,03DEMI   2018

€ 11,732018

€ 22,132015

€ 30,212015

€ 30,212016

€ 30,212017

Excl BTW 
Sommelier
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Weingut Weszeli
 KAMPTAL 

EEUWENOUDE TRADITIE, NIEUWE FOCUS

Na 12 jaar in de telecommunicatiebusiness te hebben 

gewerkt, koos Davis Weszeli voor een radicale 

koerswijziging: hij volgde zijn passie voor wijn (opgedaan 

door vaak met klanten te dineren) en zijn liefde voor de 

natuur, door een wijndomein op te kopen. En wat voor 

een domein: Terrafactum had een geschiedenis die 

terugging tot 1679. Twee druiven zouden voortaan de 

focus vormen: Riesling en Grüner Veltliner.

VINETIQ SELECTION

Davis Weszeli is de king van het Kamptal: hij werkt 

keihard aan de weg, wil groot worden, is ondernemend, 

gaat terug naar de natuur en werkt volgens de prachtige 

terroirfilosofie van Terrafactum. Terug naar de basis van 

wijn maken, waarbij alles klopt.

KAMPTAL  •  OOSTENRIJK

Felix Grüner Veltliner ‘Kamptal Spezial’ 

Langenlois Grüner Veltliner ‘Kamptal Terrassen’ 

Steingarten Grüner Veltliner ‘Kamptal Terrassen’

Loiserberg Riesling ‘Kamptal Terrassen’

Käferberg Erste Lage Grüner Veltliner ‘Kamptal Terroir’ 

Seeberg Erste Lage Riesling ‘Kamptal Terroir’ 

Eden Rosé ‘Kamptal Spezial’

€ 6,992018

€ 8,072019

€ 9,492018

€ 21,05MAGNUM   2018

€ 11,912018

€ 11,912016

€ 28,062014

€ 28,062015

€ 28,062014

€ 28,062015

€ 8,782019

Excl BTW 
Sommelier
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Ferdinand Mayr
 NIEDERÖSTERREICH – KREMS

WIJN MET MUZIEK IN

Ferdinand Mayr heeft zijn wijngaarden in de stad 

Senftenberg, in het noorden van de Kremsvallei aan 

de Donau. Op drie single vineyards produceert hij 

prestigieuze Kaiserwetter met sterk karakter. Daarnaast 

maakt hij met Zweigelt, Blaufränkisch, Grüner Veltliner 

en Riesling vlot drinkbare wijnen met vaak een fruitig 

karakter.

VINETIQ SELECTION

Ferdinand Mayr was al decennialang een 

gerenommeerd wijnkenner, maar besloot pas in 2009 

zijn liefde voor wijn te volgen. Het is wachten op zijn 

magnum opus waar hij al jaren aan werkt. Fijn voor ons 

om vanaf de eerste rij uit te kijken naar het resultaat.

OOSTENRIJK  •  NIEDERÖSTERREICH

Grüner Veltliner ‘Na Als Dann’

Riesling ‘Na Als Dann’

Blaufränkisch ‘Na Als Dann’ 

Zweigelt ‘Na Als Dann’ 

€ 6,292019

€ 6,292019

€ 6,152017

€ 6,152018

€ 6,152018

€ 6,292019

Excl BTW 
Sommelier



VINETIQ –  COLLECTION N°3 57

Weingut Hannes Sabathi
 STEIERMARK – SÜDSTEIERMARK

'STEIL'-VOLLE WIJNEN

Van kleinsaf aan bracht Hannes Sabathi zijn tijd door 

in de wijngaarden en wijnkelders van het domein. Hij 

kan dus met recht en rede zeggen dat hij het domein 

door en door kent. Maar denk daarom niet dat Hannes 

rationeel te werk gaat in de wijngaard: hij gebruikt in de 

eerste plaats zijn buikgevoel. Avontuurlijk is hij ook: we 

zien het hem weinig wijnmakers nadoen om machines 

te bedienen bij een hellingsgraad tot 57 procent!

VINETIQ SELECTION

Oostenrijk staat sowieso op de radar van Vinetiq, vooral 

dan één regio: Südsteiermark, bekend om Sauvignon 

Blanc en recent gepromoveerd tot D.A.C. Hannes 

Sabathi is een toffe gast die weet wat hij doet, mooie 

wijnen maakt en niet bang is om te experimenteren.

SÜDSTEIERMARK  •  OOSTENRIJK

Sauvignon Blanc 

Sauvignon Blanc ‘Gamlitz’ 

Gelber Muskateller ‘Natural’

Sauvignon Blanc ‘Ried Loren’ 

 

Amphora ‘Sauvignon Blanc’

Sauvignon Blanc ‘Ried Kranachberg’

€ 9,662018

€ 9,662019

€ 29,15MAGNUM   2017

€ 13,702018

€ 15,102015

€ 21,052016

€ 43,21MAGNUM   2016

€ 21,052017

€ 21,432013

€ 25,252017

Excl BTW 
Sommelier
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Bodegas Felix Callejo
 RIBERA DEL DUERO

'T ZIT IN DE FAMILIE

Familiale wijn, zo zou je Bodegas Felix Callejo kunnen 

noemen: zowel de vader als grootvader van Felix waren 

actief in de wijnbranche en droegen hun liefde over aan 

hun (klein)zoon. Maar nog indrukwekkender: ook de vier 

kinderen van Felix zijn actief op het wijndomein. José 

Félix en Noelia houden zich bezig met respectievelijk 

wijngaard en -kelder, terwijl Cristina en Beatriz de 

commerciële kant voor hun rekening nemen.

VINETIQ SELECTION

Bodegas Felix Callejo zit net tussen cool climate 

en intermediate climate wijn. Maar we moesten dit 

domein in ons verhaal opnemen: niet alleen omdat we 

gecharmeerd waren door de producten, maar ook door 

het huis op zich. Dit is op-en-top een familiebedrijf!

SPANJE  •  RIBERA DEL DUERO

Albillo Mayor ‘El Lebrero’

Flores de Callejo Roble 

 

Parajes de Callejo ‘Selección’ 

Finca Valdelroble 

Majuelos de Callejo 

 

Gran Callejo Reserva

Vinedos de la Familia 

€ 16,122018

€ 9,102018

€ 18,93MAGNUM   2018

€ 9,102019

€ 15,812016

€ 31,62MAGNUM   2016

€ 17,562016

€ 38,63MAGNUM   2016

€ 27,752012

€ 28,062015

€ 54,44MAGNUM   2015

€ 44,252014

€ 66,732011

€ 75,512015

Excl BTW 
Sommelier
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Daniel Ramos
 SIERRA DE GREDOS 

OP GROTE HOOGTE IN HET GREDOS-GEBERGTE

Daniel Ramos is een man van traditie die het terroir van 

Sierra de Gredos volledig tot z'n recht wil laten komen. 

Het gebied herbergt een schat aan oude wijnstokken 

Garnacha (rood) en Albillo Real (wit), die op een bodem 

van schist en granietzand staan. Het resultaat zijn 

biologische wijnen waarmee hij steeds nadrukkelijker in 

de internationale schijnwerpers komt te staan.

VINETIQ SELECTION

Pioniers met een visie, daar houden we bij Vinetiq 

wel van. Daniel Ramos, een Australische Spanjaard, 

brengt oude en verlaten wijngaarden terug tot leven en 

bewerkt ze op een natuurlijke manier. Zijn grote liefde is 

Garnacha. Parels als je het ons vraagt!

SIERRA DE GREDOS  •  SPANJE

Jiménez-Landi
 SIERRA DE GREDOS 

HARD LABEUR RESULTEERT IN HARTIGE WIJNEN 

Gelegen in de Sierre de Gredos wordt hier al meer 

dan 50 jaar wijn gemaakt met traditionele technieken. 

Tel daar de steile hellingen en grote hoogte van de 

wijngaarden bij op, en je beseft dat ze het hier niet 

cadeau krijgen. De familie maakt vier rode, organische 

wijnen. Binnen enkele jaren moet ook witte wijn deel 

uitmaken van het gamma. 

VINETIQ SELECTION

Op dit familiedomein besloten neven José en Daniel in 

2004 om met traditionele technieken en biodynamische 

principes wijn te verbouwen. De kern van Jiménez-Landi 

is de grenache, die het in het ruwe klimaat én op een 

bodem van graniet hard te verduren heeft. 

Vino Precioso

Ka Pi Rosé

El Berrakin 

A+P

Aragon Fino

El Altar

Llano Toledo ‘South, Sand & Granite’

€ 18,452016

€ 10,882017

€ 7,902019

€ 17,56MAGNUM   2019

€ 15,632014

€ 16,122018

€ 21,252016

€ 38,632016

El Corralón ‘Single Vineyard’

Sotorrondero ‘Vinyard Selection’

Piélago ‘Vino de Paraje’

Ataúfos Sotorrondero ‘Single Vineyard’

€ 9,792018

€ 14,022018

€ 22,482018

€ 46,372018

Excl BTW 
Sommelier

Excl BTW 
Sommelier
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Hattingley Valley
 HAMPSHIRE 

HATTINGLEY VALLEY LAAT ENGELAND BRUISEN

Eén bericht op de radio: meer had Simon Robinson 

niet nodig om zijn droom waar te maken. Toen hij 

tien jaar geleden vernam dat Engeland de juiste 

bodemsamenstelling én het ideale klimaat had voor de 

productie van schuimwijnen, ging hij die uitspraak testen 

op zijn landbouwgronden. Vandaag rijpen op 11 hectare 

wijngaarden Chardonnay, Pinot Noir en Pinot Meunier in 

de beste omstandigheden.

VINETIQ SELECTION

Echte Engelse schuimwijn: geen imitatie van 

Champagne, maar fizz met een eigen karakter. Ook het 

lef van eigenaar Simon Robinson sprak ons aan: van de 

ene dag op de andere dag het roer omgooien en alles 

op schuimwijn inzetten.

VERENIGD KONINKRIJK  •  HAMPSHIRE

Classic Reserve Brut 

Rosé Brut

Blanc de Blancs Brut

Kings Cuvée Brut

€ 21,05NV

€ 49,13MAGNUM   NV

€ 24,56NV

€ 28,062013

€ 52,65NV

Excl BTW 
Sommelier

Classic Reserve NV Brut

“Lovely hedgerow notes on the nose, plus crisp apple fruit and a slight wheatiness giving com-
plexity to the finish. The autolysis is very well expressed here, giving genuine complexity in a 

classic style, yet retaining that verdant English meadow freshness.”

17, Jancis Robinson



VINETIQ –  COLLECTION N°3 61

Cristom Vineyards
 OREGON – WILLAMETTE VALLEY

BORN IN THE USA

Al 26 jaar en twee generaties is de Cristom-familie 

actief in de Eola-Amity Hills van Oregon. Hun vier Pinot 

Noir-wijngaarden, genoemd naar de matriarchen uit de 

familie, worden op een heel duurzame en ecologische 

manier beheerd en hebben allemaal een eigen 

microklimaat. De productie wordt bewust heel beperkt 

gehouden - 17.000 kisten per jaar - om de kwaliteit zo 

hoog mogelijk te houden.

VINETIQ SELECTION

Oregon stond meteen op de radar van Vinetiq, omdat 

het een échte wijnregio is, met veel aandacht voor 

terroir. We zijn blij met hun kroonjuweel Cristom 

Vineyards, dat streeft naar de hoogste kwaliteit en alleen 

in zee gaat met verdelers met wie het klikt.

OREGON  •  VERENIGDE STATEN

Chardonnay ‘Eola-Amity Hills’

Rosé of Pinot Noir ‘Estate’

Pinot Noir ‘Mt. Jefferson Cuvée’ 

 

 

 

 

Pinot Noir ‘Eileen Vineyard’ 

 

 

 

Pinot Noir ‘Jessie Vineyard’ 

 

 

 

Pinot Noir ‘Signature’

€ 23,532018

€ 18,232019

€ 50,92MAGNUM   2015

€ 23,532016

€ 50,92MAGNUM   2016

€ 12,29DEMI   2017

€ 23,532017

€ 23,532018

€ 41,792016

€ 84,29MAGNUM   2016

€ 21,96DEMI   2017

€ 41,792017

€ 84,29MAGNUM   2017

€ 84,29MAGNUM   2015

€ 41,792016

€ 84,29MAGNUM   2016

€ 41,792017

€ 84,29MAGNUM   2017

€ 98,352012

Excl BTW 
Sommelier
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One Glass for Every Wine
EEN HUWELIJK TUSSEN WIJNEXPERTISE EN VERFIJND DESIGN

Deze collectie glaswerk is het resultaat van een diepgaande samenwerking  
tussen de internationaal gerenommeerde Jancis Robinson, MW, en de gevierde product 

designer Richard Brendon.

1.  WATERKARAF AFMETINGEN

Ø 9 cm, H 24,7 cm

Excl BTW

€ 77,26

2.  HET WATERGLAS (SET VAN 12) AFMETINGEN

Ø 9 cm, H 11,5cm 

Excl BTW

€ 110,22

3.  KARAF VOOR JONGE WIJN AFMETINGEN

Ø 17 cm, H 23 cm

Excl BTW

€ 81,32

4.  HET WIJNGLAS (SET VAN 12) AFMETINGEN 

Ø 9 cm, H 22,4 cm

Excl BTW

€ 234,48

5.  KARAF VOOR OUDE WIJN AFMETINGEN

Ø 9 cm, H 27,2 cm

Excl BTW

€ 101,65
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Het perfecte glas

Samen met de Londense designer 
RICHARD BRENDON zet JANCIS ROBINSON 

de wijnwereld op z’n kop door hét ultieme 
wijnglas te ontwikkelen. Eenvoud, durf en klasse. 

Hélemaal Vinetiq!

 HET FIJNSTE KRISTAL

De mondgeblazen glazen zijn zeer licht 
en perfect gebalanceerd. De mondrand 
van het wijnglas is bijzonder fijn, zodat de 
hoeveelheid glas tussen wijn en gehemelte 
minimaal is en de drinkbeleving optimaal.

 PERFECTE VOLUME

Bij een inhoud van 125 ml wordt het glas tot 
het breedste punt gevuld, zodat alle aroma’s 
volledig tot hun recht komen.

 EENVOUD

Maak grote schoonmaak! Kasten blijven 
opgeruimd en overzichtelijk dankzij dit 
ene glas waarmee elke wijndrinker op een 
ultieme manier van wijn kan genieten.

 VAATWASSERBESTENDIG

Een glas voor elke dag moet gemakkelijk 
af te wassen zijn. Wijn- en waterglas zijn zo 
ontworpen dat ze makkelijk in huishoudelijke 
en commerciële machines passen. Dankzij de 
stevige steel is het risico op breken minimaal.

 LOODVRIJ

Het loodvrije glas dat gebruikt wordt voor 
deze collectie garandeert dat elk stuk licht, 
uiterst fijn en bestand tegen vertroebeling is.

 MONDGEBLAZEN

Elk stuk in de collectie is met de hand 
gemaakt door meesterglasblazers van 
wereldniveau; hun expertise en oog voor het 
kleinste detail toont zich in het raffinement en 
de technische perfectie van elk afzonderlijk 
glas.

EXCLUSIEF BIJ VINETIQ
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Aldeneyck, Wijndomein ............................................................... 13

AR Lenoble, Champagne ........................................................... 34
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Dautel, Weingut ............................................................................. 26

Deutzerhof, Weingut ...................................................................20

E
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Ferdinand Mayr .............................................................................. 56
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de la Métairie d’Alon, Domaine ................................................44
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Mouton, Domaine ........................................................................ 33
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P
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S
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