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Assortiment wijnslag De Klimop 2020 
 

APERITIEVEN & BUBBELS 
 
CAVA CREADOR brut, 
Vinicola Mont Marçal 
(€10/fles) Origine: Spanje 

Kleur: bleek met een fijne, aanhoudende mousse. Neus: aroma's die het contact met de gisten oproepen en 
vervolgens evolueren naar een fruitige ondertoon die doet denken aan de gebruikte druivensoorten.  
 
Mond: aangenaam, met een licht zoete toets. Het is een harmonieuze, verfrissende, elegante en verleidelijke 
wijn met karakter. 
 
De cava is perfect als aperitief. Hij kan bij verschillende gerechten worden geserveerd, in het bijzonder bij vis, 
schaal- en schelpdieren, licht vlees, pasta, paella ... 
 

 

PROSECCO "Il Creatore" 
BIO  (€13/fles) Origine: 
Italië 

Deze Prosecco is gemaakt van 100% Glera (de officiële naam van de Prosecco druif), geteeld volgens de 
normen van de biologische wijnbouw, zonder gebruik van chemische meststoffen of pesticiden. De druiven 
worden ontrist, ondergaan een zachte persing en worden vergist aan 16°C. Daarna volgt een tweede gisting in 
gesloten inox kuipen volgens de charmat methode, gedurende ongeveer 40 dagen. 
 
Dit is een zeer fijne en frisse Prosecco met een fijne pareling en delicate aroma's van appel en perzik. Heerlijk 
als aperitief, bij vis of op elk moment van de dag. 
 

 

VISTA ALEGRE PORT, FINE 
TAWNY "Insignia"  
(€10/fles) Origine: 
Portugal 

Uiterlijk : zuiver Kleur : getaand bruin met rode tint Neus : fris en subtiel, met een kruidige toon, de geur van 
noten dank zij een korte rijping op houten fusten. Mond : elegant, krachtig en mondvullend. 
 
Het is een traditionele dessertwijn die zeer mooi combineert met fruittaartjes, ijs en desserts op basis van 
noten, chocolade, koffie en karamel. Het is een perfecte begeleider van rijke kazen maar zeer zeker ook als 
aperitief, licht gekoeld geserveerd met nootjes. 
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PINEAU DES CHARENTES  
blanc - Vignobles Philbert  
(€14/fles) Origine: 
Frankrijk 

Pineau des Charentes wordt gemaakt van cognac en vers druivensap van de plaatselijke wijnstokken. Cognac 
moet minstens een jaar oud zijn, terwijl de geperste druiven heel rijp moeten zijn zodat er een maximum aan 
sappen en natuurlijke suikers kan gerecupereerd worden. 
 
Pineau des Charentes wordt koel geserveerd, eventueel met ijsblokjes (uitgezonderd in een glaasje Pineau 
Blanc) en verse schijfjes limoen, in een tulpvormig glas, zodat zowel de kleur als het aroma het best tot zijn 
recht komt.  
 
Een oude Pineau Blanc gaat goed samen met ganzenlever, oesters of schimmelkaas (vooral Roquefort). De 
fruitige Pineau Rosé heeft een lichte meloensmaak. Een glaasje oude Pineau Rosé wordt het best 
gecombineerd met bepaalde kazen zoals Gouda en Ossau-Iraty, maar ook zoete nagerechten, vooral 
chocoladetaartjes, komen hiervoor in aanmerking. 
 

 

GUERRA, "RESERVA", 
VERMOUTH ROJO 
(€13,50/fles) Origine: 
Spanje 

Druif: Godello, Mencia  
 
Deze vermouth heeft geroosterde aroma’s van het vat met fruitige en kruidige achtergrond. Kruidachtige 
noten van venkel, rozemarijn, zwart zoethout, vanille, kaneel en sinaasappelschil. Een perfecte montage 
tussen frisheid en zoetheid. Eindnoten perfect geïntegreerd, kruidig en bitter. 
 
 

 

VISTA ALEGRE, 
MOSCATEL DO DOURO, 
10 YEARS OLD (€15/fles) 
Origine: Portugal 

Uiterlijk : kristal helder Kleur : prachtige gouden kleur Neus: de typische aroma's voor de druivensoort komen 
tot uiting en brengen impressies van zeste van sinaasappel en vers fruit.  
 
Mond : zeer fris met een mooi evenwicht tussen zoet en zuur, geconcentreerd, elegant, met een lange en 
subtiele afdronk. 
 
Perfect aperitief, gaat zeer mooi samen met noten, olijven, bepaalde kazen, gerookte bereidingen.  
Perfecte begeleider ook van gesuikerde desserts zoals kersentaart, passievruchtentaart of taartjes met 
tropische vruchten. 
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TOKAJI, Late Harvest, 
"Classic Cuvée",  Tokaj 
Classic Winery 
(€16,50/fles) Origine: 
Hongarije 

Wijn uit Tokaj, ook wel ‘Tokaji’ genoemd, is de oudste Hongaarse wijn. De eerste referenties naar Tokaji 
stammen uit 1576. Tokaji was de eerste wijn ooit die officieel geclassificeerd werd, maar liefst 120 jaar eerder 
dan de beroemde Bordeaux. Er zijn verschillende typen Tokaji beschikbaar, variërend van droog tot pure nectar 
van de Furmint druiven. 
 
Tokaji Aszu is de wereld beroemde topaas kleurige zoete wijn en staat bekend als een perfecte begeleider van 
desserts, maar welke zich ook erg goed laat drinken als aperitief of digestief. 
 

 

   

GINS 
 

  

GIN HASWELL - 47% 
(€37/fles) Origine: GB 

Haswell London Dry Gin draagt de naam van de ontwikkelaar en eigenaar.  
 
Julian Haswell meent dat een klassieke London Dry gin steunt op drie basis ingrediënten: jeneverbessen, 
engelwortel uit China en korianderzaad uit Marokko. Hier worden zoete sinaasappelschillen uit Spanje en 
Marokko aan toegevoegd in combinatie met een beetje Spaanse citroen zestes.  
 
Doordat Julian Haswell de beste ingrediënten overal uit de wereld haalt is het resultaat dan ook verbluffend. 
Deze echte London Distilled Dry Gin is door de toevoeging van appelsienen, citroenen en zoethout een topper 
in zijn soort. Hij kan door zijn zachte smaak puur gedronken worden maar komt nog beter tot zijn recht met 
Thomas Henry tonic water. 
 

 

GIN BLACK PEARL 
SECRETO - 38% (€43/fles) 
Origine: BE 

Belgische gin met mooie florale tonen. De gin kan best puur gedronken worden of met een garnituur van 
tropisch fruit. Ter gelegenheid van de 'Ronde van Vlaanderen' lanceerde Boris Labie een eigen gin.   
 
Voor deze ging werden in toto 14 botanicals gebruikt, met als hoofdbestanddeel de kiwibes. Deze gin is een 
zeer zachte, fruitige Belgische gin met mooie florale tonen. De gin kan best puur gedronken worden of als 
gastheer met de Fever tree indian tonic 
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FLOWERSNGIN SUMMER 
EDITION - 38% (€47/fles) 
Origine: BE 

De FlowersNgin Summer Edition is een evenwichtig gebalanceerde gin met een neus voor weelderige 
tuinbloemen en pittige toetsen van rijp zomerfruit. Een gin boordevol warme vibes.  
 
Heerlijk wanneer de zon hoog aan de hemel staat en prima te drinken tijdens zwoele zomeravonden.  
 
Tonic suggestie: Double Dutch Indian Tonic. 
 

 

FLOWERSNGIN WINTER 
EDITION - 38% (€47/fles) 
Origine: BE 

De FlowersNgin Winter Edition is een mooi gebalanceerde gin met subtiele eerste smaken van kaneel en anijs, 
lichte toetsen van harsige dennen en sinaas.  
 
Deze typische winterse smaken en geuren zijn ideaal om van te genieten wanneer de bladeren zijn gevallen 
en de natuur haar winterpak aantrekt! 
 
Tonic suggestie: Double Dutch Indian Tonic. 
 

 

   

ROSEWIJNEN 
 

 
 

 

DOMAINE GUILLAMAN 
ROSÉ, IGP DES CÔTES DE 
GASCOGNE - 2019 
(€8/fles) Origine: FR 

Druiven: Merlot, Cabernet Sauvignon  
 
Aroma's van aardbei. Smaakt heel fruitig en fris en zal u ongetwijfeld verleiden door zijn zachtheid.  
 
Past bij schelpdieren en garnalen, koude visschotels, gebakken of gegrilde vis, oosterse keuken, charcuterie, 
slaatjes of koude schotels. 
 

 

PAUL MAS ROSÉ DE 
SYRAH, IGP PAYS D’OC - 
2019 (€8/fles) Origine: FR 

100% Syrah  
Intens kersenrood van kleur. Aroma's van kersen, bloemen en een originele toets van karamel, evoluerend 
naar toetsen van gekonfijte vruchten. In de mond: rijk en goed gestructureerd. Fruitig karakter met een lange 
afdronk  
 
Bij lichte gerechten, gegrild vlees, salades, wit vlees, pasta carbonara, kaas. 
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MARCEL ANDRE ROSE, 
Gris de Gris, IGP Pays 
d'Oc, Dom. Paul Mas, 
draaistop - 2019 
(€8,20/fles) Origine: FR 
 

Deze rosé heeft een zalmroze kleur, in de neus komen kersen, rode bessen en tropische vruchten naar boven. 
In de mond elegant, soepel en vooral lekker fruitig. Heerlijk bij zeevruchten, schelpdieren, zalm, varkensvlees, 
salades en lichte salades. 
 
 

 

GRIGNAN-LES-ADHEMAR 
"Gourmandises" rosé, 
Dom. de Montine - 2019 
(€9/fles) Origine: FR 

Briljante en heldere, levendige rosékleur; aromatische en intense neus met fijne aroma's van aardbei en 
framboos; een frisse en soepele wijn die tegelijk levendig en delicaat is. 
 
Meerdere medailles op he Concours Général de Paris, regematig geselecteerd in de Guide Hachette, de Guide 
Dussert-Gerber, de Guide du Routard 
 
Koude visschotels, gebakken of gegrilde vis, oosterse keuken, pâtés en terrines, charcuterie, slaatjes, koude 
schotels, voorgerechten in roomsaus, gevogelte en konijn, wit vlees, grillades en barbecue 
 

 

SAINT-CHINIAN, Clos la 
Rivière - 2019 (€9/fles) 
Origine: FR 

Deze rosé heeft een briljante, bleekroze tint met zalmkleurige schakeringen. Neus: heerlijk fris, dominante 
florale toetsen, met tonen van verse rode vruchten. Mond: breed en rond, frisse en smaakvolle mond met 
een dominante toets van rode vruchten. 
 
Aperitief, frisse samengestelde salades, grillades van vis of vlees. 
 

 

LE PINARD DE GEORGES, 
Rosé, IGP Pays d'Oc, 
Dom. Paul Mas, draaistop 
- 2018 (€9,20/fles) 
Origine: FR 

Heerlijke rosé uit de Languedoc, met een complexe, uitbundige neus vol aardbeitjes en ander rood fruit. Dat 
betoverende bouquet krijgt een verrukkelijk  
verlengstuk in de mond: deze ravissante rosé is  fris en fruitig, met een mooie balans en een uitzonderlijke 
body!  
Lekkere culinaire wijn, die het uitstekend doet bij oosterse maaltijden, zachte kazen, gegrild vlees en salades, 
maar die ook letterlijk en figuurlijk schittert als aperitief. 
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RURAL PAR NATURE,  IGP 
Pays d'Oc - BIO - 2019 
(€9,20) Origine: FR 

 
50% grenache, 30% syrah, 20% cinsault 
 
kleur: lichtroze neus: complex met aroma's van kers en aalbes. mond: rond en evenwichtig, goed fruitig en 
lange afdronk 
 
Past perfect samen met zomergerechten, grillades, salades, tartaar van tonijn, parmaham of visgerechten 
 
 

 

 
NEGROAMARO ROSATO, 
IGP PUGLIA "Spirea", 
Ionis Vini - 2019 (€10) 
Origine: IT 

 
Druif : Negroamaro – Rosé 
Geur : floraal en fruitig 
Smaak : fris en evenwichtig, met mooie afdronk 
 
Lekker bij wit vlees, gevogelte, lichte en delicate kazen. 
 
 

 

 
VENETO IGT "Scaia 
Rosato", Tenuta 
Sant'Antonio, vino lock - 
2019 (€12,50) Origine: IT 

 
Kleur: licht kersrood Aroma: bloemige toetsen van rozen en fruitig Smaak: evenwichtig, kruidig en fris 
 
Past als aperitief bij voorgerechten met vis of seizoensgroenten, koude schotels, voorgerechten met 
groenten, groentenrisotto's, pasta met saus, in bouillon of vis met lichte sauzen. 
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RODE WIJN 
 

  

TERRA NOBLE ESTATE 
CABERNET SAUVIGNON 
CLASSIC, CENTRAL VALLEY 
- 2019 (€8/fles) Origine: 
CL 

Druif: 100% Cabernet Sauvignon.   
 
Deze Cabernet Sauvignon–wijn bezit een aantrekkelijke robijnrode kleur. In de neus vinden we vooral fruitige 
geuren zoals aardbei en pruim. Het delicate mondaroma bestaat uit chocolade, tabak in combinatie met 
tonen van eik. Een expressieve, jonge, fruitige wijn met een mooie structuur en een aangename afdronk.                                              
 
Lekker bij rood vlees, gevogelte, wild en kazen.       
 

 

PAUL MAS MERLOT, IGP 
Pays d’Oc – 2019  
(€8/fles) Origine: FR 

Een heerlijke Franse rode wijn van het wijnhuis Domaine Paul Mas. Deze wijn komt uit het zuiden van 
Frankrijk, de wijnstreek Vin De Pays D’óc. De Merlot heeft een paars-rode kleur. Hij bevat fruitige aroma’s van 
veel donker fruit, zwarte bessen en pruimen met kruidige indrukken.  
 
Deze Merlot is vol en soepel in de mond met zachte tannines en een lichte toets van vanille vanwege een 
uitgekiende houtrijping. Deze wijn heeft een lange en elegante afdronk. 
 

 

CARINENA DO "CORONA 
D'ARAGON'', GRANDES 
VINOS – 2014   
(€10,80/fles) Origine: ES 

Druif: Garnacha, cariñena (Spanje)  
 
Robijnrode kleur met violettinten. Aroma's van rode en zwarte bessen met fraaie rokerige noten. Matige 
dichtheid in de mond met aroma's van rode kersen en zwarte bessen met kruidige en rokerige noten. Krachtig 
fruitig en toch fris.  
 
Begeleid perfect gegrild varkensvlees en gerechten met geroosterde paprika's of groenten. 
 

 

PRIMITIVO "ACANTO" IGP 
PUGLIA, IONIS VINI - 2019 
(€11,80/fles) Origine: IT 

Druif: Primitivo en Merlot  
 
Geur: ongekunsteld, verenigt de zachtheid van de Merlot met het fruitige van de Primitivo  
Smaak: optimale body en afdronk  
 
Lekker bij rood vlees, vleeswaren, kazen, gerechten zoals pasta’s, maaltijdsoepen en risotto’s. 
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GRIGNAN-LES-ADHEMAR 
"SÉDUCTION" – 2018 
(€13,50/fles) Origine: FR 

 
Druif: Syrah 90%, Viognier 10%.   
 
Deze wijn heeft een diep robijnrood kleur en een rijke, krachtige neus van gestoofde rode en zwarte vruchten; 
in de mond is hij zeer evenwichtig en krachtig afdronk.   
 
Patés en terrines, gevogelte en konijn, wit vlees, rood vlees, vlees in saus, gestoofd vlees, klein wild, zachte 
kazen.      
 

 

 
CIGALES DO "ALENO" 
CRIANZA, LA LEGUA – 
2015 (€13,50/fles) 
Origine: ES 

 
Druif: 100% Tempranillo.   
 
Een diep kersrode wijn. Prachtige neus met aroma’ s van geroosterde noten en fruit. Vlezige en ronde smaak 
met vleugjes van rijpe bessen en zoethout, die goed passen bij de houtige aroma's.   
 
Uitstekend bij lamsvlees, varkensvlees, gegrilde of geroosterde voorgerechten en alle pikante smaken.    
    

 

 
PINOT NOIR - Weingut 
Leth - "RESERVE" – 2018 
(€16/fles) Origine: AT 

 
Druif: 100% Pinot Noir.   
 
Typische Pinot Noir neus van kersen en rode bessen, Mon Chéri, veel kruiden en een toets van potlood; de 
wijn is zacht met geroosterde impressies, met een aangename zoete materie en rijkdom gekoppeld aan 
elegantie.   
 
Vederwild à la patrijs, kwartel, bosduif en fazant. Uitstekend bij gans of eend en wildpatés.  Een vegetarische 
bereiding van boschampignons zal het hierbij ook uitstekend doen. 
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WITTE WIJN 
 
PAUL MAS Sauvignon 
Blanc,  IGP Pays d'Oc , 
Dom. Paul Mas - 2019 
(€8/fles) Origine: FR 

100% Sauvignon Blanc 
 
Kleur: Kristallijn met een intense groene gloed.  
Neus: Kruisbes, buks, citrusvruchten, tropische vruchten met lichtjes gerookte toetsen. Mond: Fruitig en 
levendig, met een lange afdronk.  
 
Deze wijn past perfect bij visschotels, sushi, sashimi, zeeduivel, schaal- en schelpdieren, asperges en salades. 
 

 

 
DOMAINE GUILLAMAN, 
"Pierres Blanches'', IGP 
des Côtes de Gascogne - 
2019 (€8/fles) Origine: FR 

 
In de geur is deze Guillaman opwekkend, geurig en open, voorjaarsbloemen, heerlijk exotisch fruit, grapefruit 
en een vleugje citrus.  
 
Smaak: levendige en frisse smaak, aromatisch, fruitige, zachte en niet té droge witte wijn, met opwekkende 
zuren na. Vooral door de druiven Colombard en Ugni Blanc krijgt hij zijn frisse karakter 
 

 

 
DOMAINE GUILLAMAN 
"Frisson d' Automne", IGP 
des Côtes de Gascogne 
moelleux - 2018 
(€8,40/fles) Origine: FR 

 
Gros manseng (85%), Petit manseng (15%) 
 
Deze zoete wijn biedt een mooi evenwicht tussen het zoete en de frisheid en heeft aroma s van gekonfijte 
vruchten en honing. Regelmatig gemedailleerd op het Concours Général Agricole van Parijs 
Aperitief, dessert wijn, pate en terrine, ganzenlever, blauwe kaas 
 

 

 
TERRA NOBLE 
CHARDONNAY ESTATE, 
CENTRAL VALLEY – 2019 
(€8,60/fles) Origine: CL 

 
Druif: 100% Chardonnay  
 
De Terra Noble Chardonnay is fris van smaak en heeft aroma's van peer, ananas, boter en vanille. Uitstekend 
als aperitief, bij garnalen en schelpdieren, koude of gegrilde (vis)gerechten. 
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GRIGNAN-LES-ADHEMAR 
"Gourmandises" blanc, 
Dom. de Montine - 2019  
(€9,50/fles) Origine: FR 

25% clairette, 25% roussanne, 25% marsanne, 25% viognier  
 
Deze wijn met een briljant lichtgeel kleur heeft een aromatische, fijne neus met aroma's van exotisch fruit, 
citrus, gele perzik, abrikoos en bloemen en blijft heel fris in de mond; het is een harmonieuze wijn met een 
goede aromatische kracht. 
 
Meerdere medailles op het Concours Général de Paris, regematig geselecteerd in de Guide Hachette, de 
Guide Dussert-Gerber, de Guide du Routard 
 
Aperitief, schelpdieren en garnalen, koude visschotels, gebakken of gegrilde vis, pâtés en terrines, 
charcuterie, koude schotels, voorgerechten in roomsaus, zachte kazen 
 

 

 
RUEDA DO "Pita", Domini 
de Verderrubi, Vinedas 
Verderrubi - 2019  BIO  
(€10,50/fles) Origine: ES 
 

 
Intense, frisse en heldere groengele kleur. In de neus eerst passievrucht samen met grapefruitaroma's en 
noten van hakhout. Heel intens en complex. Vettige smaak, met een bijzonder evenwichtige aciditeit, ronde 
en lange afdronk. Past perfect bij pasta, rijst, salades, wit vlees. 
 

 

 
DOURO DOC "Vallegre" 
Reserva, Vallegre - 2018 
(€12/fles) Origine: PT 

 
Druivensoort: Gouveio, Arinto, Viosinho en Rabigato 
 
Uiterlijk : zuiver  
Kleur : citroengeel, schitterend, met reflecties van strogeel.  
Neus : elegant, met een mooie complexiteit en intensiteit. Aroma's van wit fruit, bloemig en kruidig.  
Mond : droog, intens, met een mooie aciditeit en lengte, langdurige afdronk.  
 
Past perfect met vis, wit vlees met een boter- of roomsaus. 
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SAUVIGNON BLANC, 
Marlborough, Babich 
Winery, draaistop -2019 
(€12,50/fles) Origine: NZ 

 
Fel uitkomende kruidenaroma's, venkel, zwarte bes & citroen. Inzet van vruchtensalade op een basis van 
appel. Kruidige afdronk met mineraal en citrusvruchten.  
Schreeuwt om zeevruchten. 

 

 
VENETO IGT "Scaia 
bianca", Tenuta 
Sant'Antonio, vino lock - 
2019 (€13/fles) Origine: IT 

 
Garganega 50% - Trebbiano Soave 20% - Chardonnay 30% 
 
Kleur: bleek strogeel met groenachtige schitteringen.  
Aroma: witte acacia- en jasmijnbloesem, boeket van citrusvruchten zoals pompelmoes, sinaasappel en 
ananas, appel, peer en mango en een lichte toets van banaan.  
Smaak: fris en aangenaam met een blijvende aciditeit. Een goede balans tussen zachtheid en scherpte maken 
hem tegelijk uitnodigend en intrigerend. 

 

  
 

 

Alcoholvrije dranken 
 
FLOWERSNGIN SPRING 
EDITION - 0.00% 
(€30/fles) Origine: BE 

FLOWERSNGIN Spring Edition is een alcoholvrije spirit, een ode aan de lente.  
 
Ontdek de wonderlijke smaak die start met een uitgesproken frisse toets, zoals de eerste zonnestralen op je 
huid, en eindigt met een licht bittere afdronk, net zoals ontluikend groen. Onze tonic suggestie: Double Dutch 
Indian Tonic. Geniet ervan, zoveel je wil! 
 

 

 
GIMBER - 0.00% - 200ml 
(€15/flesje) Origine: BE 

 
GIMBER is het biologische alternatief voor elke alcoholische drank. Het concentraat bestaat uit meer dan 38% 
biologische en kwalitatieve gember, citroenen, kruiden en specerijen om je smaakpapillen een tango te laten 
dansen. 

 

 
 


