
HERFST  
OPENFLESDAGEN 2021

Beste wijnliefhebber,

Welkom op onze herfstdegustatie.  
Onze selectie herfstwijnen zijn door ons met liefde en kennis geselecteerd en bestaat uit 
52 wijnen, waarvan 4 bubbels, 4 rosé, 18 witte, 22 rode en 2 dessertwijnen alsook  
1 porto en 1 sherry.

Proef, geniet en profiteer van onze openflespromo: korting ter waarde van de BTW (21%) 
 geldig vanaf 3 dezelfde flessen t.e.m. 29/9/2021.

Hierna volgt alvast een greep uit onze uitgebreide en gevarieerde selectie.J

*De promoprijs (BTW-inclusief) is enkel geldig bij aankoop vanaf 3 dezelfde flessen en is niet-cumuleerbaar met andere kortingen.  
De openflespromo is geldig van 17/9/2021 t.e.m. 29/9/2021. 

Alle info op www.hetwijnhuis.be. 

WIJNDOMEINEN IN DE KIJKER

Poggio Le Volpi is al jaren toonaan-
gevend op gebied van topwijn uit de 
Lazio-regio. Zowel voor witte als voor 
rode wijn behoren zij tot de absolute top.
De filosofie van dit wijnhuis is wijnen 
maken die de rijkdom van het land en de 
kennis van de wijnstokken benadrukken.
Hun rode wijn, Baccarossa, wordt 
gemaakt van de zeldzame Nero 
Buono druif en is volgens de Italiaanse 
wijncriticus Luca Maroni, de beste wijn 
die ooit in Lazio werd gemaakt. Naast de 
immer populaire Poggio Le Volpi Roma 
Doc Bianco en Rosso hebben we nu 
nieuw in het assortiment: 2015 Poggio 
Le Volpi Roma Doc Edizione Limitata 
Montepulciano, Syrah and Cesanese 
met een heerlijk diepe, donkere 
robijnrode kleur met mooie glans. Zeer 
intense en complexe neus met veel 
rijp zwart en rood fruit als krieken op 
alcohol, braambessen, wilde bessen en 
pruim begeleid door kruidige impressies 

van kardemon, nootmuskaat en zwarte 
peper. Noties van kreupelhout en een 
vleugje zoete balsamico komen naar 
boven in de indrukwekkend lange en 
smakelijke afdronk. AWARDS: 99 points 
Luca Maroni; Gold Medal Berliner Wine 
Trophy; Silver Medal Mundus Vini; 94 
points Super Tre Stelle I vini di Veronelli; 
3 Bicchieri Gambero Rosso; 5 Grappoli 
Bibenda. Proeven maar!

Tenute Lombardo   SiciliëPoggio Le Volpi   Italië
Gianfranco en Roberto Lombardo zijn 
de derde generatie van dit prachtige 
wijndomein. Er wordt voor niet minder 
dan de top van Sicilië gegaan en hun 
wijnen zijn dan ook ware juweeltjes te 
noemen. Zo ook 2020 Tenute Lombardo 
SuAltezza Bianco Vino Spumante IGP 
Terre siciliane: evenwichtige blend van 
fruitige, florale en minerale toetsen. 
Perzik, appel, witte bloesem en een 
vleugje citrus in de mond. Smaakvol, 
verfrissend en elegant met een klein 
bittertje in de afdronk, typisch voor 
Catarratto. Heerlijk als apero en bij 
antipasti, vis, salades en gegrild wit vlees. 

Het bekroonde Poggio Le Volpi

Donderdag 23, vrijdag 24, zaterdag 25 & zondag 26 september 2021
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The Angry Bunch
Dit meer dan opmerkelijke domein 
straalt pure Rock and Roll en 
Amerikaanse flair uit! Dit is meer dan 
zomaar the next Zinfandel. Heerlijke 
wijnen die bovendien een intrigerende en 
onderhoudende “packaging” meekrijgen. 
Recht uit de hoofdstad van de Zinfandel, 
Lodi! Kom en ontdek met ons mee de 
legende van “The Angry Bunch” … Angry 
never tasted so good!

High Heaven
De wijngaarden zijn gelegen in de 
'regenschaduw' van de Cascade Bergen. 
Zij zorgen voor een natuurlijke barrière 
die de wijngaarden beschermen tegen 
regen en extreme omstandigheden en 
zorgen voor een droog en zonnig klimaat, 
ideaal voor de druivelaar. Er wordt 
bovendien overal organisch gewerkt en 
volgens de hoogst kwalitatieve normen, 
daarmee bewijzende dat er niet enkel in 
Californië topwijnen worden gemaakt. 
High Heaven smaakt zoals het klinkt . 
Hemels zonder meer!

USA Coral Duero   Spanje
Dit wijndomein werd in 2003 opgericht 
door Jesus Fernandez waarbij de 
wijngaarden tot de oudste van Spanje 
behoren waarvan sommige minstens 
130 jaar oud.  Zijn ultieme ambitie: 
de beste wijn van Toro maken wat 
ondertussen gelukt is. Onlangs heeft hij 
de fakkel doorgegeven aan jong team 
van talentvolle managers en wijnmakers.
Hun leuze is balans, ritme & harmonie 
en dat proef je. Ontdek hun prachtig 
assortiment van 100% Tinta de Toro 
(Tempranillo) waaronder Salgadero, een 
volle klassewijn van het  perceel van in 
het jaar 1930, met intense aroma's die 
samensmelten met subtiele houttonen. 
Elegant met durf en veel diepte.

Antoine de la Farge  Frankrijk
Antoine’s grootvader, Gerard Clément, 
was een van de oprichters van de 
appellatie “Menetou Salon”. Hij was en is 
nog steeds Antoine’s grootste inspiratie 
en voorbeeld. Als wijnmaker voelt hij 
zich als een dirigent die de bodem omzet 
in muziek waarbij hij enkel het cement 
tussen de druivelaar en de wijn wil zijn. 
Alle druiven worden manueel geplukt, 
er wordt gebruik gemaakt van de 
zwaartekracht en geen gisten toegevoegd 
om de gisting op gang te krijgen. Elke 
wijn is een natuurlijke weerspiegeling 
van zijn terroir en vraagt een duurzame 
landbouw om dit te verwezelijken.  

Vigneti Zanatta   Italië Bruno Zanatta begon zijn carrière 
als wijnmaker in 1975 in de Veneto-
regio. Zijn passie voor Sardinië leidde 
hem ertoe een grondige kennis van de 
Sardeense bodem en klimatologische 
omstandigheden eigen te maken. In 2003 
werd een domein van meer dan 100 ha in 
de befaamde Gallura zone aangeschaft 
en behoort nu al tot de absolute top 
van de streek. Proef hun fantastische 
Vermentino en Cannonau, elk met hun 
uniek en typerend karakter. 

Prachtig assortiment A. de la Farge waaronder hun Sancerre: 
Sauvignon op zijn best!

Coral Duero: klassewijnen van de oudste Spaanse wijnranken 

Nieuw: Zonneweelde Triple AAA - Limited production 

Angry Bunch Wijnen

Wijndomein High Heaven 

Bruno Zanatta

Bruno Zanatta

Zonneweelde   Zuid-Afrika
Voor keldermeester Pieter Carstens 
en zijn team is Zonneweelde een grote 
uitdaging en de trots van de Breedekloof 
vallei. Breedekloof is trouwens één van 
de jongste wijnregio’s van Zuid-Afrika. De 
topwijnen van Zonneweelde Vineyards 
worden beperkt gemaakt en komen 
van de beste kavels in de wijngaard. De 
druiven worden met de hand geplukt 
en geselecteerd, ze worden gemaakt en 
opgevoed zoals het de betere klassewijn 
betaamt. Hun assotiment: de licht 
geeikte Chardonnay, de verleidelijke 
Viognier en de beide succesvolle rode 
wijnen Cabernet Sauvignon en de Shiraz, 
de peilers van hun range. Niet te vergeten 
onze absolute topwijn Avontroodt en 
hun nieuwe Triple AAA.


