
WIJNFESTIJN
Proeverij van geselecteerde wijnen

Een schitterende olie van de Cooperativa de Cambrils, geperst uit de plaatselijke Arbe-
quina-olijf. Een zachte en fruitige smaak, met een goede balans tussen zoet en bitter, en 
bijkomende hints van kruiden, venkel en rijp fruit. Leent zich uitstekend voor zowel warme 
als koude gerechten. Met een zuurtegraad van 0,2% is het tevens de lievelingsolie van Sandra 
Bekkari.

Olijfolie

Alcoholvrij

Sprankelend druivensap van een echte wijngaard. Lichtrode kleur met roze neigingen. Fris, 
parelend, met voldoende zuren en een goede lengte. In niets te vergelijken met het gekende 
zoete vocht uit de supermarktdoos. Druiven voor iedereen die mee feest. Of zoals de Duitsers 
zeggen : ‘Wenn alkoholfrei, denn lieber EINHORN als Kein Horn!’.

Gestart als pop-up-brouwerij tijdens een Gents zomerfeest , verovert Yügen steeds meer de 
harten van al wie op zoek is naar een boeiende niet-alcoholische drank. De kombucha-zwam 
transformeert groene en zwarte thee in een wild, probiotisch drankje, vol smaak en leven. 
Verkrijgbaar in 4 variëteiten : gember/citroen, mango/curcuma, appel/munt en kers/thijm. 

Witte wijnen
4. Côté Est - Côtes Catalanes - Domaine Lafage 2018
50% Grenache Blanc , 30% Chardonnay, 20% Roussanne
De percelen voor deze witte wijn kijken uit op de zee, die de druiven beschermt tegen de 
extreme hitte. Lichtgeel met subtiele groen-zilverachtige schijn. In de neus : subtiele minerale 
en florale aroma’s. Zeer frisse wijn met smaken van appel en witte perzik.

50% Sémillon, 40% Sauvignon Blanc en 10% Muscadelle
Briljant licht goudgeel met een mooie schittering. Aroma’s van acacia bloesem, sinaasappel 
en witte perzik. In de mond vinden we een ronde en levendige wijn die steeds in balans blijft. 
Deze wijn drink je best samen met zeevruchten, snoek in witte botersaus, gegrilde vis...

100% Grauburgunder (Pinot Gris)
Licht intens en licht troebel okergeel. Intense en kruidige neus met boeiende interactie tussen 
minerale component en rijp fruit. Iets bredere en complexere wijn die fris blijft aanvoelen 
door de hoge zuren. Serveer hem bij Peking-eend, kalfszwezeriken met s   pinazie of stevige 
visgerechten. Biologische wijnbouw

100 % Sauvignon Blanc
Intens strogeel. De heerlijk aromatische neus etaleert kruisbessen, aalbessen, buxus en erse ci-
troen. Een mondvullende wijn met een brede waaier aan intense exotische vruchten. Serveer 
deze weelderige wijn bij schelvis met gnocchi en vadouvansaus.

Grenache blanc, Viognier, Clairette, Bourboulenc.
Medium-intens, licht gele kleur. Intense kruidigheid met florale toetsen in de neus. Smaakt 
naar veel exotisch fruit en sinaasappel met aandacht voor de kruidige component. Je kan deze 
wijn serveren bij gerookte zalm met dille, tonijn, wit vlees, gegrild vlees, Thaïse gerechten en 
geitenkaas. Biologische wijnbouw

70% Grenache, 20% Vermentino en 10% Roussanne
Zeer licht strogeel met een subtiele roze en goudkleurige schijn. In de neus: rijpe citrus, per-
zikschil, witte steenvruchten, mineralen en florale impressies. Mooie en precieze zuren met 
focus op exotische vruchten. Perfect bij harde kazen en koude salades met bv langoustine en 
kreeft. Biologische wijnbouw

Chardonnay, Ribolla Gialla, Sauvignon blanc
Intens aromatisch, veel wit fruit met een exotische toets. Intense maar elegante en evenwich-
tige smaak. Je drinkt deze wijn het best bij vis, antipasti en wit vlees.
In conversie naar biologische teelt

100% Xarello
Intens strogeel. Aroma’s van witte vruchten met peer en appel, groene amandelen, venkel, 
citrusvruchten en gist. Frisse wijn met een mooie aciditeit die eindigt met een lange afdronk 
waarin we een hele delicate zouttoets terugvinden. Je kan deze wijn combineren met vette 
zeevis, zalm, wok-gerechten, de Aziatische keuken en sushi.
Biologische wijnbouw
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5. Cuvée de Conti - Bergerac Sec - Tours des Gendres 2018
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6. Steinbock Grauburgunder - Pfalz - Weingut Hörner 2018

7. Steinbock Sauvignon Blanc - Pfalz - Weingut Hörner 2018

8. Tradition Blanc- Côtes du Rhône- Domaine Roche-Audran 2018

9. Les Chemins Blanc – Corbières - Château La Baronne 2017

10. Bratinis - Friuli- Gradis’Ciutta 2017

11. Tallarol - Alella - Cellar de Les Aus 2018
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La Revue du Vin
de France : 15/20

1. Mestral Dorcia - Catalonia - Aceite de oliva virgen extra

3. Yügen - Gent - Kombucha

2. (K)EINHORN - Weingut Hörner 2019
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2° - 6°

2019-2020
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2019-2020

koel bewaren

0,5 liter € 9,50

€ 13,50/sixpack

€ 12,50/sixpack

€ 7,50

€ 9,00

€ 9,75

€ 10,00

€ 10,50

€ 13,25

€ 14,50

€14,50

Koop uw eindejaarswijnen en steun de school. Levering voorzien week van 16 december.

Geef je bestelling door via: https://wijnactie.net/vanmonckhoven

0,75 liter €13,25
3 liter € 38

5 liter € 58,00



Rosé wijnen
12. Le Rosé 2018 - Côtes du Roussillon - Château Saint Roch
50 % Mourvèdre, 50% Grenache Gris
Licht zalmroze, intense kleur. Frisse en complexe neus met verse limoen en
bosaardbeien, met een minerale ondertoon. Elegante en frisse rosé, uitstekend als
aperitief, bij de barbecue en bij lichte zomerse gerechten.

6° - 8°
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Rode wijnen
15. Marcel Malbec - Cahors - Château du Cèdre 2017
100% Malbec
Fruitige neus met aroma’s van braambessen en rode vruchten. De zachte tannines laten
alle ruimte om het fruit te laten schitteren. Een prima tafelwijn, serveer hem eerder fris,
bij charcuterie, pasta, pizza en kazen.

12° - 14°

2019-2020

Bubbels
13. Zeta - Cava Brut - Bodegas Espana Autentica
45% Parellada, 30% Macabeo, 15% Xarello, 10% Chardonnay
Méthode Traditionelle, minimale rijpingsperiode van 18 maanden. Lichtgele kleur met
fijne, elegante bubbels. Rijke en romige neus. Fijne fruittoetsen en een aangename
frisse afdronk. Culinair zeer breed inzetbare cava.

6° - 8°

2019-2020

14. Pet Nat – Vin de France - Tour des Gendres 2018
100% Sauvignon Blanc
Helder strogeel, met een mooie witte schuimkraag en fijne bubbeltjes. Subtiele hinten
naar peren en compote van appeltjes. Rond in de afdronk, prettig in harmonie. Fruitig en
fris. Een ideaal aperitief. Zonder toevoeging van sulfiet.

6° - 8°

2019-2020

16. Côté Sud - Côtes Catalanes - Domaine Lafage 2017
60% Syrah, 40% Grenache Noir
Robijnrode kleur en een intense, complexe neus. In de aanzet vinden we rood fruit,
gevolgd door zachte en ronde tannines met kruidige toetsen in de afdronk. Een mooie
maaltijdwijn, genre gevulde aubergines, kip met champignons of klein wild. 

13° - 15°

2019-2020

17. Tradition Rouge - Côte du Rhône - Domaine Roche-Audran 2017
Grenache, Carignan en Syrah
Donker kersenrood, een expressieve neus met kersen en frambozen. Fluweelzachte rood
fruit en goed versmolten tannines geven deze wijn een mooie lengte. Best jong te drinken,
bij rood en gegrild vlees of een lekkere pizza.
Biodynamische teelt

13° - 15°

2019-2020

19. Freghino - Umbria - Agri Segretum 2016
Sangiovese 92%, Colorino 4%, Malvasia Nera 4%
Natuurlijke fermentatie, ongefilterd. Een zeer fruitgedreven wijn, mooi droog met
smaken van wilde bessen, zwarte kers en framboos, in de nasmaak kruidnagel en verse
kruiden. Nu prima drinkbaar, maar kan nog even blijven liggen. Biologische teelt

14° - 16°

2020-2024

20. Classique Rouge - AOC La Clape - Château d’Anglès 2017
40% Syrah, 40% Grenache, 20% Mourvèdre
Ongefilterde wijn. Een krachtige neus met cassis, bramen, kruiden en zoethout. Die vind
je ook terug in de mond, in combinatie met intense zuren. Een ideale begeleider bij tal
van goed afmakende gerechten (grill, charcuterie, gerijpte kazen).
In conversie naar biologische teelt

13° - 15°

2019-2022

21. Prima - Toro - Bodegas Maurodos 2017
85% Tinta do Toro (Tempranillo), 15% Grenache
Helder en intens kersenrood. Een expressieve neus met rijp zwart fruit en een weelderig
kruidenboeket. Een zachte aanzet met veel zwarte kersen en gekonfijte bramen,
sappige en karaktervolle tannines. Ideaal bij gegrilde vleesgerechten, stoofpotjes,
haarwild, tapas en rundsvlees. 
Biologische teelt

15° - 17°

2019-2023

22. Carignan de Jean - Corbières - Château La Baronne 2017
100% Carignan
Expressieve, verwarmende neus met intens rijp fruit en verse bloemen. Speelse en
soepele wijn, met voldoende structuur, bittere toetsen en mooi verweven tannines.
Lekker bij rode kazen, gegrilde tarbot of gelakt spek.  Biologische teelt

13° - 15°

2019-2020

23. Flow Red ‘Foudre’ - Emporda - Sota Els Angels 2015
68% Carignan, 18% Merlot en 14% Picapoll
Een ongefilterde wijn, fermentatie met eigen gisten in cementen vaten. De zeer intense
neus met aardse toetsen en nadien ook aroma’s van veenbessen, zwarte vijgen en wat
zwarte olijven, geeft na walsen ook een rijk kruidenpalet vrij. Een delicate wijn, met rijpe
en zachte tannines en nog jong rood fruit. Om zo te drinken of als begeleiding bij pasta,
kalfsvlees of gevogelte. Biologische teelt

13° - 15°

2019-2020

24. Caburnio - Toscana - Tenuta Monteti 2014
55% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot en 20%Alicante-Bouschet
Ongefilterd, met een lager sulfietgehalde dankzij de langdurige maceratie. Een
expressief kruidige neus met rood en zwart fruit en ook gerookte en getoaste impressies.
Opmerkelijke complexiteit en diepgang, krokant en fris rood fruit, met een een
prachtige minerale component. 
In conversie naar biologische teelt

18° - 20°

2019-2025

18. GX - Allela - Alta Allela 2019
100% Grenache
In de neus is het rood fruit prominent aanwezig, met impressies van viooltjes.
Fris en mooi uitgebalanceerde smaak met een hoge aciditeit, rood fruit en zachte tannines
in de afdronk. Een mooie maaltijdwijn om jong te drinken.
Biologische teelt

12° - 14°

2019-2020

Vinous 90/100

25. Extra Libre - Cahors - Château du Cèdre 2018
95% Malbec, 5% Merlot
Zonder toegevoegde sulfieten. Robijnrood paars, met een fris palet van rode zwarte en
zwarte vruchten in de neus. Een delicate malbec-wijn met een vleugje cederhout in de
finale.
Biologische teelt
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La Revue du Vin 
de France: 16,5/20

Doctor Wine 91/100
Bibenda: 4 Grappoli
Gambero Rosso:
3 Bicchieri

Robert Parker 91/100
Wine Enthusiast 91/100
+ Editor’s Choice

Robert Parker 88-90/100
Guia Penin 91/100
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