KSV KORTRIJK
WIJNAANBOD 2021-2022

WITTE WIJN
Tierra de Castilla – Bodegas Latue –
Clearly Organic Bianco 2019 Bio

€7,5/fles
€7/6 flessen

Heldere, lichtgele kleur met groene tint. Levendige neus, fris en
floraal met een toets van zachte kruiden. Fruitige toetsen (citrus
en exotische vruchten) domineren de mond.
Deze wijn valt in de prijzen:
Brons: Mondial du vin Bio; Zilver:Biofach; Goud: vinos de la
Tierra de Castilla

Rioja – Mureda –
Melibea Bianco 2019 Bio

€7/fles
€6,5/6 flessen

Druif Chardonnay. Boeket met tropisch fruit (ananas, mango),
abrikoos, perzik en citrus. Fris en fruitig in de mond, soepel,
toegankelijk en zonder complexen.
Deze wijn valt in de prijzen:
Double Gold: Berlin International Wine Competition; Castilla
winery of the year

WITTE WIJN
Bordeaux – Château Chavrignac –
Bordeaux blanc 2019 Biodynamie/Natuur

€9/fles
€8,5/6 flessen

wijn
Druif 40% Sauvignon Gris, 35% Sémillon en 25% Sauvignon blanc
Zuiver boeket met witte bloesems gecombineerd met wit en geel
steenfruit. Speels en levendig in de mond, met een mooie balans
tussen frisse en fruitige toetsen.
Deze wijn valt in de prijzen:
Goud: Gilbert et Gaillard

Alsace – Domaine Haegi –
Pinot Blanc Bio 2019 Bio

€12,5/fles
€12/6 flessen

Druif Pinot Blanc
Aroma’s van steenvruchten, citrus, een hint exotisch fruit en een
delicate florale toets mengen zich in het glas. Medium body, met
frisse en fruitige toetsen in balans met een subtiel rond
mondgevoel.
Deze wijn valt in de prijzen:
Goud: mondial du vin bio

RODE WIJN
Tierra de Castilla – Dominio De Punctum
– Pablo Claro Tempranillo 2019 Bio

€7,5/fles
€7/6 flessen

Druif Tempranillo
Elegant fruitboeket, de mond geeft lekker en zachte en sappige
toetsen van rijpe rode vruchten.
Deze wijn valt in de prijzen:
Brons: Mondial du vin bio 2017; Selectie La Revue du Vin de
France ***(*), numéro spécial conseils d’achat, editie september
2020

Sicilië – Santa Tresa –
Purato Nero d’Avola 2019 Bio

€9/fles
€8,5/6 flessen

Druif Nero d’ Avola
Gulle aroma’s van rijpe rode vruchten (kersen, bosbessen),
pruimen en vijgen, ook wat zuiderse aromatische kruiden. Het
pallet is harmonieus en zuiver, met prima fruitmaterie en rijpe,
soepele tannine.
Deze wijn valt in de prijzen:
Goud: Berliner Wein Trophy; Selectie La Revue du Vin de France
***, numéro spécial conseils d’achat, editie september 2020

RODE WIJN
Rhône – Valreas – La Domaine La
Grande Bellane 2019 – Valreas cuvée

€11,5/fles
€11/6 flessen

Sans Soufre ajouté 2019 Bio/ Natuur wijn
Zuivere neus, met sappige kersen en klein rood fruit, ook lichte
pepertoetsen. Fraaie fruitmaterie die ook in de mond terug te
vinden is met prima frisheid, zuiverheid en rijpe, mooi
geïntegreerde tannine in de afdronk.
Deze wijn valt in de prijzen:
Selectie De Morgen Magazine; Selectie La Revue du Vin de France
****, numéro spécial conseils d’achat, editie september 2020

Rhône – Châteauneuf du Pape – La
Bastide Saint Dominique – Châteauneuf

€28,5/fles
€28/6 flessen

du Pape rouge 2018 rouge Bio
Druiven 80% Vieux Grenache, 10% Syrah, 7% Mourvèdre en 3%
Cinsault
De klassieke combinatie van aardbeien, frambozen en kersen in
een elegante stijl gepaard aan sterke aroma’s. Zeer geslaagde
grote wijn, diep, gecorseerd, vloeiend, kortweg onweerstaanbaar.
Deze wijn valt in de prijzen:
Jancis Robinson: 17 ptn; Parker: 93 ptn; Selectie La Revue du Vin
de France *****, numéro spécial conseils d’achat, editie september
2020

ROSÉ WIJN
Tierra De Castilla – Bodegas Latue –

€7,5/fles

Clearly Organic Rosé 2019 Bio

€7/6 flessen

Druif Tempranillo
Heel fruitig zowel in neus als mond met vooral aalbessen, aardbei,
framboos en granaatappel.
Languedoc-Rousillon – Domaine de
Bassac – Circulade rosé 2019 Bio

€10/fles
€9,5/6 flessen

Druif Cabernet Sauvignon
Mooie zalm rozige kleur met een uitnodigend boeket van
bloesems, rode vruchten als framboos, aalbessen, aardbeien,
granaatappel en een subtiele kruidige toets. Mooie balans tussen
sappige fruittoetsen en frisheid.
Languedoc-Rousillon – Malepere –
Domaine La Louvière Le Marquis rosé

€11/fles
€10,5/6 flessen

2019 bio
druif Cabernet Franc, Merlot, Syrah en Malbec
Elegant boeket met toetsen van aardbeien, framboos,
pompelmoes, granaatappel en muskaatnoot. Mooie balans tussen
frisse en fruitige toetsen in de mond, zuiver en speels. Prima
smaakintensiteit met spanning van begin tot einde.
Deze wijn valt in de prijzen:
Goud: mondial du vin bio; Goud: ProWein; Goud: Gilbert &
Gaillard

ROSÉ WIJN
Sicilië – Santa Tresa –
Purato rosé 2019 bio

€9/fles
€8,5/6 flessen

Druif Nero d’Avola
Elegant boeket van pioenroos, framboos, bosaardbei en
granaatappel. Fris en dartel in de mond, light bodied, krokant
primair fruit domineert van begin tot einde.
Aangenaam, zuiver en vlot.

SCHUIMWIJN
Valencia – Neleman CAVA Brut Bio

€12,5/fles
€12/6 flessen

Druiven 85% Macabeo, 15 % Chardonnay
Elegante florale aroma’s met steenvruchten en delicate toetsen
van broodkruim. Fris en fruitig in de mond, met wat volume en
diepgang.

Penedes – Pares Balta CAVA Misolfa Brut
Reserva Biodynamie

€11,5/fles
€11/6 flessen

Druiven 59% Parellada, 24% Macabeo en 17% Xarel lo
Lichte kleur en fijne, persistente pareling. Mooie fruitaroma’s
(citrus, groene appel, abrikozen, perzik) en accenten van brioche
en toast.
Verfijnde en elegante Reserva Cava, met ruime onderbouw.

SCHUIMWIJN
Venetië – Le Spinee, PROSECCO
Frizzante Spago Bio

€10/fles
€9,5/6 flessen

Druif Glera
Frisse en fruitige schuimwijn met mooi boeket van exotische
vruchten, groene appel en citrus. Frisse aanzet met fijne mousse,
zuiver fruit en een ronde afdronk.

Tierra de Castilla – Dominio De Punctum
Tartessos Espumoso Biodynamie

€9,5/fles
€9/6 flessen

Druiven Chardonnay, Viura en Viagnier
Fijne bubbels, met een aromatisch boeket van perzik, abrikoos,
bloesems en exotisch fruit. De mond is vrij vol, intens fruitige
toetsen en tikkeltje romig, met voldoende frisheid van begin tot in
de finale.

