
DEGUSTATIEDAGEN
Vrijdag 6 april, van 17u tot 22u

Zaterdag 7 april, van 14u tot 22u

Zondag 8 april, van 11u tot 18u

ALWEER VERRASSENDE WIJNEN OP DE PROEFTAFELS !

Locatie: Noordhoutstraat 75, 9031 Drongen (Baarle)

Deze degustatie is gratis. Graag uw komst bevestigen zodat wij ook de catering 

tot in de puntjes kunnen verzorgen, via info@wijnhuis75.be of T 0494 244 188.

FAUGÈRES D’EXCEPTION !

Thierry Rodriguez, gepassioneerd wijnmaker met 20 ha wijngaarden, maakt

uitzonderlijke wijnen!

De terroir van het kleine wijngebied Faugères (Languedoc) bestaat uit

SCHISTE, de ideale bodem voor het maken van minerale wijnen!

Thierry, die veeleisend en perfectionistisch is, houdt de opbrengsten bewust

laag (25 hl/ha). Op die manier wil hij mooie, gezonde en goed gerijpte

druiven produceren, met de ambitie om geweldige wijnen te maken.

De wijnen van Mas Gabinèle ontvangen dan ook elk jaar tal van

onderscheidingen.

#Chardonnay #Grenache Gris #AOC Faugères #Rarissime #Parker 95

#Médaille d’Or #Top 100 Languedoc #Gastronomische wijnen #Parker 92

« Une histoire familiale, l’amour du travail bien fait, la recherche de l’excellence »



ELEGANTIE ONDER DE CATALAANSE ZON

De families Jaubert en Noury halen hun inspiratie van hun stage in de Bourgogne. 

Hun wijnen onderscheiden zich door hun finesse en evenwichtig karakter!

Drie gamma’s: Chantail, Cuvée Prestige & Cru La Romanie.

Voor elke gelegenheid, voor elk budget, zowel wit als rood, … 

Je vindt vast en zeker je gading aan een correcte prijs! (vanaf 8,95€)

Hun topcuvée La Romanie moet je zeker geproefd hebben !

In wit, Malvoisie, een druif van Catalaanse oorsprong, vol finesse en complexiteit, 

gerijpt in eiken vaten. In rood, een mooie blend die van Parker 91/100 krijgt!

CASCINA MONTAGNOLA

De wijnen van Cascina Montagnola (Piëmonte) hebben 

een uniek en specifiek karakter, net zoals hun etiketten !

Wie de Timorasso en de Rodeo reeds kent, weet zeker

ook « DUNIN » te waarderen ! 

Dunin, gemaakt van de CORTESE druif, is een elegante 

witte wijn met aroma’s van witte perzik, rijpe appel, 

citrus en salie. 

Een betaalbare, gastronomische wijn (13,50 €) !

Exclusief verkrijgbaar bij Wijnhuis 75.

CASA SANTOS LIMA,

the 2nd Most Awarded Winery of the World !

Touriga Franca, Touriga Nacional, Alicante Bouschet, Tinta

Roriz, Sousao … PORTUGESE druiven die niet echt bekend 

in de oren klinken. 

Enkele kernwoorden die de Portugese wijnen 

karakteriseren: individueel karakter, originaliteit, 

avontuurlijk, eigenzinnig, verrassend, … én betaalbaar!

« AT THE TOP » by Washington Post.

« ONE OF THE BEST BUYS »

De enige Portugese van 12 ‘best buys’ geselecteerde wijnen!

« Wijnen proeven, 

altijd een knusse beleving 

in Wijnhuis 75 ! »

Naast Tempranillo, Syrah, Cabernet Sauvignon, nu ook 

een witte blend van Verdejo en Sauvignon Blanc, een 

zomers wijntje voor elke gelegenheid (10,95 €).

ENCOMIENDA DE                        

CERVERA

Spaanse wijnen met

een specifieke

minerale toets 

dankzij hun 

vulkanische terroir !


