
 

 

Sommelier-Conseil & Importeur  

Voor particulieren, horeca & bedrijven 

Een wijn voor elke gelegenheid, een 
wijn in elke prijsklasse! 

Maak het thuis gezellig!  
Geniet van een lekker gerecht én een lekker glas wijn!  

STAY SAFE, TAKE CARE & GET COSY !  
DEEL 3  

 

TIJDENS DE CORONA MAATREGELEN 

7/7 OPEN OP AFSPRAAK 
T 0494 244 188 

info@wijnhuis75.be 
 

Bij W75 kunt u veilig shoppen! Wij zorgen eveneens voor een veilige 
afhaling of levering.  

 

ALLE WIJNEN ZIJN PER FLES VERKRIJGBAAR.  
U kunt dus zelf een PROEFBOX samenstellen.  

 

WIJNHUIS 75 - NOORDHOUTSTRAAT 75 — 9031 DRONGEN/BAARLE 

MANE 2017 IGT SUPER TUSCAN 
40 % Sangiovese 
60 % Merlot & Cabernet Sauvignon 

Deze Super Tuscan is een warme, complexe en boeiende wijn ! 

De druiven worden met de hand geplukt. De wijngaarden liggen 
in Montepulciano, naast Montalcino waar de Brunello’s gemaakt 
worden. 

De aroma’s van deze Super Tuscan maken de smaak zeer 
fascinerend : rode bessen, bosbessen, opgelegde kersen, 
pruimen, violetjes, donkere chocolade en een elegante kruidige 
toets. Een strenge selectie van enkel de beste druiven maakt 
deze cuvée uniek! 

18 maanden gerijpt in nieuwe, Franse eiken vaten. 

Foodpairing: rood vlees, ossobuco, grillades, BBQ, kip in 
wijnsaus, stoofpotjes, wild, pastagerechten met tomatensaus, 
champignons, pizza, lasagna, kazen medium gerijpt ... 

Prijs: € 10,95 

Deze SUPER TUSCAN moet u geproefd hebben ! 



 

 

ROSÉ UIT DE PROVENCE !  
CAPR!CE ROSÉ 2019  
IGP MÉDITERRANÉE 
Le Rosé du Bonheur! Een heerlijke, frisse en droge rosé uit Saint-Tropez!  

Aromatisch, elegant en een fluwelen afdronk.  

Aroma’s van abrikoos, framboos en citrus met een toets van cuberdon. 

Deze blend van Rolle en Syrah mag niet ontbreken op uw BBQ-feestjes! 

Foodpairing: aperitiefhapjes, zuiderse gerechten, 
mosselen, grillades, BBQ, vis, garnalen, seiches à la 
plancha, Aziatische gerechten, wit vlees, ... 

Prijs: € 8,95 

ROSÉ CHÂTEAU MAÏME 2019  
AOC CÔTES DE PROVENCE 

Een subtiele en elegante rosé!  

Een mooie blend van 60% Grenache, 20% Syrah en 20% Tibouren. 

2 maanden gerijpt ‘sur lies’. 

In de neus een toets van bloemen en vers zomerfruit, perzik, nectarines en enige kruidigheid.  

In de mond zacht met een fluwelen afdronk.  

Foodpairing: aperitief, zomerse en zuiderse gerechten, grillades, vis, wit vlees, gamba’s, ... 

Prijs: € 11,95 

LA CUVÉE ÉLÉGANCE 2019  
AOC CÔTES DE PROVENCE 
Een elegante en bleke rosé met karakter!  

Deze blend van Cinsault en Grenache brengt de Provence in uw glas!  
De 15 ha wijngaarden van Domaine Mas de Pampelonne liggen vlak 
naast het befaamde strand Pampelonne in Saint-Tropez. U voelt zich 
zo in vakantiestemming! 

Foodpairing: aperitief, zomerse en zuiderse gerechten, grillades, vis, 
wit vlees, gamba’s, zalm, Aziatische gerechten, sushi, burrata ... 

Prijs: € 12,50 

ACTIE 10+2 
€ 89,50/12 flessen 

ACTIE 10+2 
€ 119,50/12 flessen 



 

 

ORIGINE BLANC 2018  
AOC CÔTES DE PROVENCE 

Druiven: 50% Rolle, 50% Sémillon. 

Een gastronomische witte wijn met finesse! 

De Cuvée ORIGINE is de meest subtiele interpretatie van de terroir 
(micaschiste/zand), en wordt gerijpt in Allier eiken vaten van 600 liter. 
Het gebruik van deze vaten geeft een subtiele houttoets aan de wijn. 
Volgens Andreas Larsson, beste Sommelier ter wereld 2007, doet deze 
wijn denken aan de grote witte wijnen uit de Bourgogne. 

De oogst gebeurt ’s nachts om de fraîcheur en de pure aroma’s van de 
wijn te behouden. 

Evenwichtig qua structuur, vol, complex, mineraal, veel fraîcheur en rijk 
aan aroma's. Een fruitige toets van appel, perzik en peer. Een kruidige 
toets van witte peper, alsook een toasty toets. Na de houtlagering wordt 
deze wijn verder gerijpt 'sur lies fines'. 

Deze cuvée bewijst dat de Sémillon druif niet alleen in de Graves en 
Pessac-Léognan prachtige topwijnen levert maar ook in de Provence!  

Drink 8°C – 10°C. 

Foodpairing: Provençaalse gerechten, visgerechten (met saus), Oosterse 
en Aziatische gerechten, grillades, wit vlees, salades met een licht 
zuurtje (koolsalade) ... 

Prijs: € 18,95. 

 

Deze gastronomische rosé drinkt u het hele jaar door,  
van aperitief tot het einde van de maaltijd! 

CUVEE 1884 ROSE 2019  
AOC CÔTES DE PROVENCE 

Druiven: Vieux Grenache, Vieux Cinsault, Syrah, Rolle. 

Een toprosé met finesse!  

Deze rosé, zo bleek dat hij bijna grijs is, zorgt in de 
neus voor een explosie van aroma’s: citrus, perzik, 
abrikoos, zwarte bessen, witte bloemen en buxus.  

In de mond subtiel, zacht met pittige nuances, veel 
fraîcheur en een fluwelen afdronk.  

Deze gastronomische rosé drinkt u van aperitief tot 
het einde van de maaltijd, én het hele jaar door!  

Bio/Vegan rosé. 

Foodpairing: verfijnde aperitiefhapjes, carpaccio 
coquilles St. Jacques, tonijn, Provençaalse gerechten, 
grillades, vis, sushi, wit vlees, tajine van lam ... 

Prijs: € 16,95 



 

 

VERRASSENDE WIJNEN UIT PUGLIA  

BIANCA PETROSA CHARDONNAY 2019 IGT Valle d’Itria 

100 % Chardonnay. 

Een verrassende, heerlijke en frisse Chardonnay uit de heuvels van Puglia !  

Droog, fris en vol, met aroma’s van exotisch fruit, perzik, abrikozen, honing en vlierbessen, butterscotch, 
bloedappelsienen, alsook een florale en minerale toets. Biologisch gecertifieerd. Drink tot 2025. 

Foodpairing: aperitief, antipasti, mediterraanse gerechten, scheermessen, kokkels, vongole, coquilles St. 
Jacques, escargots, octopus, gamba’s, mosselen, scampi’s, krab, gegrilde vis, vegetarische gerechten, 
wit vlees, gevogelte ... 

Prijs: € 10,95 

PRIMITIVO 2018 IGT 
100 % Primitivo. 

Deze pittige wijn uit de hiel van Italië scoort qua smaak door 
z’n vol karakter en geurig boeket.  

Aroma’s van kersen, braambessen, zwarte bessen en violetjes.  

GOLD MEDAL. 

Foodpairing: aperitief, grillades, rundvlees, BBQ, lam, stevig 
kipgerecht, pasta met tomatensaus, ... 

Prijs: € 9,00 

FANOVA PRIMITIVO 2018 GIOIA DEL COLLE DOC 

100 % Primitivo. 

Een harmonieuze en volle Primitivo met een mooi boeket ! 

Sappig en kruidig met aroma’s van rijp zwart fruit, braambessen, bosbessen, kersenjam, zoethout 
en zwarte peper. 3 maanden gerijpt in Franse eiken vaten.  

GOLD MEDAL ! 

Foodpairing: rood vlees, rundvlees, grillades, lam, gevogelte, rijke pastagerechten, ossobuco, 
stoofpotjes, risotto met champignons, kazen ... 

Prijs: € 13,95 



 

 

CORAVIN WIJNSYSTEEM 

Het Coravin wijnsysteem geeft u de mogelijkheid om wijn te schenken zonder 
de fles te ontkurken. Zo geniet u van een goed glas wijn zonder dat de fles 
leeg moet.  

Dit innovatieve systeem is voorzien van een holle naald die door de kurk (en 
de capsule!) geprikt wordt. Door de naald schenk je de wijn. De ruimte die 
hierdoor in de fles ontstaat, wordt door dezelfde naald opgevuld met 
argongas. Door het argongas komt er geen zuurstof bij de wijn. Hierdoor zal er 
geen oxidatie ontstaan en wordt de wijn dus niet zuur. Zodra het glas vol is 
trek je de naald weer terug en de kurk zal hermetisch sluiten zodat deze weer 
perfect luchtdicht is.  

Coravin capsules met argongas zorgen ervoor dat de wijn zijn constante 
kwaliteit behoudt. Elke capsule met argongas is goed voor het schenken van 
15 glazen wijn van 15 cl.  

De rest van de fles kunt u daarna weken, maanden of zelfs jaren bewaren! 

Prijs Coravin Model Three + 2 capsules met argongas + Coravin schroefdop (te 
gebruiken op uw wijnen met schroefdop) : € 199. 

REGULA MAGISTRI PRIMITIVO RISERVA 2014 GIOIA DEL COLLE 
100 % Primitivo. 

Deze Primitivo Riserva is een échte TOPPER !  Liefde bij de eerste slok ! 

Een warme, complexe en kruidige wijn met aroma’s van zwart fruit, jam van donkere kersen, 
chocolade, koffie, mokka, zoethout, kaneel, witte peper, tabak en cederhout.  

18 maanden gerijpt in Franse eiken vaten.  

MUNDIS VINI GOLD. 

Foodpairing: rundvlees (gerijpt), gebraad, grillades, lam, wild, gerechten met sterke smaken, 
gerijpte kazen ... meditatiewijn ... 

Prijs/fles: € 34,95 — ook verkrijgbaar in een houten kist van 6 flessen. 

GENIET VAN UW FAVORIETE WIJNEN PER GLAS 
ZONDER DE FLES TE ONTKURKEN !  

U HOEFT DUS NIET MEER TE WACHTEN  OP DAT 
SPECIAAL MOMENT OM EEN GLAS VAN UW 

LIEVELINGSWIJN TE DRINKEN ! 



 

 

MOREY-SAINT-DENIS PREMIER CRU LES FACONNIERES 2016 

100 % Pinot Noir, een sublieme Premier Cru met complexiteit, mineraliteit én een zijdezachte smaak ! 

Les Faconnieres onderscheidt zich door zijn bodem die grotendeels uit kalkrijke klei bestaat, waardoor de wijnstokken beter 
gehydrateerd worden met een intense en gestructureerde wijn als resultaat. 

Aroma’s van rood en zwart fruit zoals kersen, framboos, bosbessen, zwarte bessen, braam, rozenblaadjes, violetjes, zoethout, humus, 
leder en wild.  18 maanden gerijpt in Franse eiken vaten.  

Parker 90-92/100. Drink tot 2031. 

Foodpairing: rood vlees, rundvlees, wild, eend, fazant, haas, ree, hert, kwartel, stoofpotje met rundvlees (ook Aziatisch getint), couscous 
en tajines, wit vlees, kazen zoals Camembert affiné au Calvados, Epoisses, ... 

Prijs: € 59,50 

MARCHAND -TAWSE  
G R A N D S  V I N S  D E  B O U R G O G N E  

De wijnen van Marchand-Tawse: PURE KLASSE, ELEGANT, COMPLEX & FINESSE ! 
Hun werk is gebaseerd op de principes van biologische en biodynamische technieken, zowel 
in de wijngaarden als in de kelder. De Grand Cru en Premier Cru wijngaarden worden door 
paarden geploegd en bewerkt volgens de maankalender. In de indrukwekkende kelders in 
Nuits-Saint-Georges worden alle vinificatie- en rijpingsprocessen uitgevoerd volgens de 
maankalender. 

PINOT NOIR 47 N 2018 

Een pure en kruidige Pinot Noir! Een blend van de beste Pinot Noir druiven uit Côte de Nuits, Marsannay, Vosne-Romanée en Beaune 1er 
Cru Clos du Roi! De naam van deze ongewone blend verwijst naar de breedtegraad van de Bourgogne.  

14 maanden gerijpt in Franse, eiken vaten. Aroma’s van cassis, violetjes, kersen, rode en zwarte bessen, nootmuskaat en kruidnagel. 
Drink tot 2026. 

Foodpairing: grillades, rood vlees, wit vlees met of zonder saus, pluimwild, eend, konijn, stoofpotjes, lamsvlees, tajines, gerechten met 
champignons/asperges/erwtjes, zalm, tonijn, wokgerechten met groenten of kip, risotto, terrines en rillettes, verfijnde charcuterie, 
kazen zoals Camembert, Brie, Epoisses, Gruyères, Gouda, Roqueforts ... 

Prijs: € 19,95 



 

 

WELKE WIJN PAST BIJ MOSSELEN 

MYO PINOT BIANCO 2018  
DOC FRIULI COLLI ORIENTALE 

100 % Pinot Bianco. 

Elegantie en finesse! Mooie en evenwichtige structuur dankzij de strenge selectie 
van de druiven uit de wijngaard die dateert van 1950. 

Een gastronomische, droge wijn: vol, zacht, fris, rond en mineraal met intense 
aroma’s van rijpe appel, peer en meloen. 6 maanden gerijpt ‘on the lees’.  

GOLD AWARD The WineHunter. Award for the best Italian wines. 
Gambero Rosso 3 Bicchieri 

Drink tot 2028. 

Foodpairing: schaaldieren, kreeft, gamba’s, langoustines, krab, mosselen, vis, 
asperges, gerookte vis, wit vlees, gevogelte, kalkoen, parelhoen, kwartels, fazant, 
patrjis, kalfsvlees, zachte kazen ... 

Prijs: € 16,20 

SAUVIGNON 2019 DOC FRIULI COLLI ORIENTALE 

100 % Sauvignon Blanc. 

Deze Italiaanse Sauvignon is smaakvol, aromatisch, zacht, elegant en heeft een 
mooie mineraliteit en afdronk. Toetsen van citrus, kruisbes, salie, buxus, 
vlierbes, hét karakteristieke boeket van een Sauvignon! 

James Suckling 93/100. 

Foodpairing: aperitief, schaal– en schelpdieren, mosselen, vis, pasta scampi, 
spaghetti con scampi alla busara, asperges, tomaat/mozzarella, risotto, 
Aziatische keuken, quiche ... 

Prijs: € 9,95. 

MYO SAUVIGNON 2018  
DOC FRIULI COLLI ORIENTALE 

100 % Sauvignon Blanc. 
Gastronomische Sauvignon!  
Smaakvol, aromatisch en zacht met een lange, fluwelen afdronk. De aroma’s van deze 
Sauvignon zijn elegant en complex met vooral tropisch fruit zoals mango en 
passievrucht, en toetsen van salie en witte perzik. 
8 maanden gerijpt ‘sur lies’. 

Gilbert&Gaillard 90+ Gold. 

Drink tot 2028. 

Foodpairing: schaaldieren, kreeft, gamba’s, langoustines, krab, mosselen, vis, 
asperges, gerookte vis, gerechten met een kruidige (Aziatische) touch, wit vlees, 
gevogelte, kalkoen, parelhoen, kwartels, fazant, patrjis, kalfsvlees, mozzarella, 
Gruyère ... 

Prijs: € 16,20 



 

 

T 0494 244 188 
info@wijnhuis75.be 

WIJNHUIS 75 - NOORDHOUTSTRAAT 75 — 9031 DRONGEN 

Vermelde prijzen zijn per fles van 75 cl tenzij anders aangeduid, incl. BTW. 
Acties geldig tot 31 december of zolang de voorraad strekt. 

WELKE WIJN PAST BIJ WILDE EEND — MAGRET DE CANARD 

BELEZOS TINTO CRIANZA 2016 DO RIOJA 

95% Tempranillo 
5 % Graciano, Mazuelo, Garnacha 

Elegant en finesse. Een Rioja die iedereen lust! Aroma’s van rijp rood fruit met een kruidige toets van de eik.  

Vol van smaak en een mooie, lange afdronk. 14 maanden gerijpt in eiken vaten. Tim Atkin 90/100. 

Foodpairing: rood vlees, eend, wild, lam, varkensvlees, chorizo, morcilla (bloedworst), 
Spaanse ham, albondigas (gehaktballen), grillades, gerechten met rode pepers en/of 
paprika, paëlla, BBQ, gerechten met saffraan zoals tajines, kazen 

Prijs/75 cl : € 11,95. 
Prijs/ 37,5 cl : € 8,80. 

OOK VERKRIJGBAAR IN KLEINE FLESJES VAN 37,5 CL ! 

MAS GABINELE RARISSIME AOC FAUGERES 2013 

70 % Syrah, 25 % Grenache, 5 % Mourvèdre. 

De CRU van Mas Gabinèle! Dit is een uitzonderlijke mediterrane wijn 
van een schiste terroir: vol, puur en elegant! Aroma’s van specerijen 

zoals tijm, laurier en peper, vanille, zoete zwarte kersen, zwarte 
frambozen, tabak en chocolade. Krachtig met een minerale frisheid.  

16 maanden gerijpt in nieuwe eiken vaten. Drink tot 2028. 

Parker 93+ 

Foodpairing: rood vlees, wilde eend, poularde de Bresse à la truffe, 
gerechten met champignons, belegen kazen, vieux Salers ... 

Prijs/75 cl : € 34,95 — ook verkrijgbaar in een houten kist van 6 flessen. 

GASTRONOMISCHE TOPPER !! 

BELEZOS ECOLOGICO TINTO 2015 DO RIOJA 

100 % Tempranillo. SINGLE VINEYARD. 

Pure klasse! Belezos past ecologische methodes toe gebaseerd op respect voor de wijnstok en het milieu. 
Aroma’s van bosvruchten, aardbeien, frambozen, braambessenjam, drop, en een balsamico– en vanilletoets.  

11 maanden gerijpt in eiken vaten.  

Foodpairing: rood vlees, wilde eend, lams– en varkensvlees, gerechten met rode pepers, rode biet, pittige 
gerechten, Spaanse gerechten, moussaka, kazen ... 

Prijs : € 18,45. 


