
8. PORTIUM 2015 5,00/fles  (6+1 gratis = 4,28/fles)
Geur/smaak : heldergele wijn, aroma’s van bloemen, 
passievrucht en ananas, in zijn smaak tonen van wit fruit en 
van citrus en kruiden.

Spanje, Catalonië - Penedès
Chardonnay, Xarel-lo, Macabeo en Parellada
Koude aperitiefhapjes, lichte voorgerechten

10. TERRE SICILIANE GRECANICO 2016 7,85/fles  (6+1 gratis = 6,73/fles)
Geur/smaak : deze druif is van oorsprong Grieks maar wordt 
vooral verbouwd in het westen van Sicilië. Vooral in de neus 
een fruitig boeket met toetsen van ananas en bananen.

Italië, Sicilië
100% Grecanico
Multi-inzetbaar met zijn zomers karakter !

13. VAN LOVEREN 2016 8,35/fles  (6+1 gratis = 7,16/fles)
Geur/smaak : frisgroene, gele sauvignon met exotisch boeket, 
hinten van lychee, perzik en pompelmoes. Aangename zuren 
met krachtige afdronk.

Zuid-Afrika, Robertson
100% Sauvignon Blanc
Diverse salades, pasta’s, visgerechten

14. INDOMITA PINOT GRIGIO 2016 6,95/fles  (6+1 gratis = 5,96/fles)
Geur/smaak : heldere lichtgele kleur met groene nuances. 
Exotische aroma’s van perzik, ananas en limoen. Frisse, crispy 
aanzet, gevolgd door een evenwichtige en ronde body.

Chili, Casablanca
100% Pinot Grigio
Fris aperitief, asperges, zomerse salade, sardines

11. PROËZA 2016 6,20/fles  (6+1 gratis = 5,31/fles)
Geur/smaak : een ontdekking van tropisch fruit, rijpe 
steenvruchten en honing, een lichte houttoets.

Portugal, Setubal, Zuid-Oost Lissabon
Arinto, Chardonnay
Aperitief, koude visschotels, zeevruchten, … 

21. TALAMONTI 2015 6,80/fles  (6+1 gratis = 5,83/fles)
Geur/smaak : de korte meegisting van de schillen van de 
blauwe montepulcianodruif geeft deze roséwijnen een ste-
vige rode kleur, het is het midden tussen een rosato en een 
rode wijn. Aroma’s en smaak gaan hand in hand : frambozen, 
braambessen, kersen en rood fruit. Deze mooie rosé heeft een 
lange afdronk.

Italië, Abruzzo
100% Montepulciano
Aperitief, pasta’s, frisse salades, bij barbecue

4. SAYANG OCEAN WHITE 2017 5,70/fles  (6+1 gratis = 4,89/fles)
Geur/smaak : frisse, elegante wijn met een fruitig karakter.In 
zijn geur en smaak vooral pompelmoes, limoen, witte bloe-
men en tropisch fruit.

Frankrijk, Languedoc
Sauvignon, Viognier
Zeevruchten, salades, rijstschotels, sushi en vis

5. BOURDIC CHARDONNAY 2016 6,60/fles  (6+1 gratis = 5,66/fles)
Geur/smaak : licht goudgele wijn met boeket bloemen, cit-
rus en een klein beetje honing. Deze wijn heeft een frisse, vrij 
lange afdronk.

Frankrijk, Languedoc
100% Chardonnay
Aperitief, tapas, koude en warme visgerechten

6. BOURDIC PRESTIGE 2016 9,30/fles  (6+1 gratis = 7,97/fles)
Geur/smaak : frisse citrustonen in combinatie met een volle, 
krachtige smaak.

Frankrijk, Languedoc
100% Chardonnay
Gegrilde of gebakken vis, gerookte vis, gevogelte

7. CHATEAUX MONTDOYEN, un point c’est tout ! 2016 6,95/fles  (6+1 gratis = 5,96/fles)
Geur/smaak : kruisbes, een volle smaak gedomineerd door 
peer, pruimen maar vooral frisse finale.

Frankrijk, Bergerac
Sauvignon - Sémillon
Aperitief, zeevruchten, geitenkaas

17. JACKSON-TRIGGS 9,00/fles  (6+1 gratis = 7,71/fles)
Geur/smaak : mooi gele wijn met een uitgesproken floraal 
karakter met toetsen van citrus en dille.  Een mooie structuur 
en een elegant frisse afdronk.

Canada, Niagara
Sauvignon Blanc
Salades, koude visgerechten

12. STAJERSKA BELO 2015 10,50/fles  (6+1 gratis = 9,00/fles)
Geur/smaak : mooi licht geel gekleurd, ontdek de frisheid van 
de pinot blanc aangevuld met de chadonnay vol fruit met een 
ronde vette structuur.

Slovenië, Modri
Chardonnay, Pinot blanc
Warme visgerechten met saus, pastagerechten

3. GENOELS-ELDEREN 2015 15,50/fles  (6+1 gratis = 13,29/fles)
Geur/smaak : volle droge witte wijn met een licht aanwezige 
houttoets.

België, Haspengouw
Chardonnay
Salades, asperges en zeevruchten

18. BOURDIC 2016 6,75/fles  (6+1 gratis = 5,79/fles)
Geur/smaak : een fruitige en frisse rosé met een lichtroze tint. 
De smaak is fris, evenwichtig en met een redelijk volle struc-
tuur. De afdronk fruitig.

Frankrijk, Languedoc
100% Syrah
Barbecue en salades

19. CHATEAUX MONTDOYEN, un point c’est tout ! 2017 6,95/fles  (6+1 gratis = 5,96/fles)
Geur/smaak : frisse, complexe rosé met tinten van framboos, 
kruisbessen en een kleine finesse van banaan.

Frankrijk, Bergerac
Cabernet Franc en Merlot
Charcuterie, zomerse salades, sushi, grillades

20. RIVER ROSé 2017 5,70/fles  (6+1 gratis = 4,89/fles)
Geur/smaak : levendige en heldere rosé met fijne aroma’s van 
frambozen en aardbei.  In de mond elegant fruit en kruiden 
met een ietwat speciale afdronk en mooie frisse zuren.

Frankrijk, Languedoc
Syrah, Grenache noir
Aperitief en frisse salades

15. INDOMITA CHARDONNAY GRAN RESERVA 2017 8,85/fles  (6+1 gratis = 7,59/fles)
Geur/smaak : goudgele wijn met intense aroma’s van citrus 
en ananas. De houtlagering zorgt voor de krachtige toets van 
getoast hout. Zeer expressief met complexe aroma’s.

Chili, Casablanca
100% Chardonnay
Alle visgerechten, wit vlees, carpaccio’s

16. LA JOYA SAUVIGNON GRAN RESERVA 2016 10,95/fles  (6+1 gratis = 9,39/fles)
Geur/smaak : intense neus van mineralen en bloemen, in de 
smaak vooral heel frisse citrustoetsen met ananas.

Chili, Colchagua
100% Sauvignon blanc
Elk visgerecht en koude zeevruchtenschotel

9. IMPERIAL TOLEDO 2015 5,65/fles  (6+1 gratis = 4,84/fles)
Geur/smaak : schitterend gele wijn, frisse geuren van perzik, 
peer en appel, aroma’s van fruit en vooral frisse zuren.

Spanje, La Mancha
100% Sauvignon Blanc
Alle visgerechten, zelfs koude visschotels

Beide cava’s zijn fris, brut, mondvullend, kortom zeker geschikt voor elk feestje of gelegenheid. Zoals 85 % van alle 
cava’s zijn ook deze beide pareltjes afkomstig uit de penedes-streek. (ZW van Barcelona). Ze zijn afkomstig van 2 
verschillende wijndomeinen: Raventos Rosell en Mont Marcal.

1. CAVA MARIEN nu : 6,55/ fles6,85/fles   

2. CAVA SANTA MONICA nu : 7,45/ fles7,85/fles   

ROSé FRANKRIJK

ROSé ItALIË

WIt BELGIË

BUBBELS WIt SLOvENIË

WIt PORtUGAL

WIt ItALIË

WIt SPANJE

WIt ZUId-AFRIKA

WIt FRANKRIJK

WIt CANAdA

WIt ChILI

Wijnhandel Amphora adviseert u graag voor al uw feesten.
Wij garanderen u de beste service :
 - Persoonlijk advies
 - Mogelijkheid tot degustatie
 - Gratis levering
 - Gratis gebruik van glazen
 - Terugname van overschotten.
Bij ons kan u ook steeds terecht voor het perfecte cadeau, of een geschenkbon.
Ontdek eveneens ons ruim aanbod porto’s, gins, whisky’s, ...

Kortom: Wees welkom. Kom, ontdek en proef maar bovenal GENIET !

OPEN FLES DAGEN
7, 8, 9 & 10 juni 2018

BELLEGEmSEStrAAt 46 - 8510 BELLEGEm                          056  20 23 20

www.wijNENAmPhOrA.BE          iNFO@wijNENAmPhOrA.BE



EXTRA :

Geleverd / Niet geleverd Betaald / Niet betaald

Naam :

TOTAAL : 

29. ROTLLAN TORRA RESERVA 2011 PRIORAT 12,35/fles  (6+1 gratis = 10,59/fles)
Geur/smaak : de druiven komen voort van oude wijnstokken 
wat zorgt voor lagere rendementen maar vollere, complexe 
smaken wat resulteert in schitterende wijnen.  In de neus her-
kennen we duidelijke tinten van bessen, cassis en ander rood 
rijp fruit. De geur is vrij complex.  In de mond nog meer rode 
bosbessen, cassis, hinten van tabak.

Spanje, Priorat
Garnacha, Samso, Cabernet Sauvignon, Syrah, 
Merlot
Rood gegrilde vleesgerechten, stoofpotjes en 
gerijpte kazen

30. VINESTRAL 2015 4,95/fles  (6+1 gratis = 4,24/fles)
Geur/smaak : een fuitige stijl met een krachtige geur van rijp 
rood fruit en een kuidige houtnuance - fruitige stijl.  De smaak 
is vol, rond en aromatische met zachte frisheid en veel lengte.

Spanje, Rioja
Tempranillo
Vleesgerechten, pastaschotels en ovenschotels

31. IMPERIAL TOLEDO 2011 6,95/fles  (6+1 gratis = 5,96/fles)
Geur/smaak : robijnrood met een neus van fruit overgaand 
naar toast, leder en vanille afkomstig van de lange 
houtlagering, de smaak is vol en intens.

Spanje, La Mancha
100 % Tempranillo
Rund, varken en schaap, is ook een begeleider 
van kruidige, spicy gerechten

39. INDOMITA 2016 5,95/fles  (6+1 gratis = 5,10/fles)
Geur/smaak : het is een intens geconcentreerde dieprode 
wijn.  In de mond vinden we geconcentreerde invloeden van 
rijp, zwart fruit en vinden we vooral een elegante kracht.

Chili, ‘the maipo valley
100% Carmenère
Grillades, konijn en sterke kazen

42. JACKSON-TRIGGS 9,00/fles  (6+1 gratis = 7,71/fles)
Geur/smaak : volle wijn met een subtiele neus van bosbessen 
en cassis, droog en mooi in evenwicht.  Zachte tannines en een 
mooie houttoets in de afdronk.

Canada, Niagara
Cabernet Sauvignon
Rood vlees

38. PETER DOLLE 2013 11,35/fles  (6+1 gratis = 9,73/fles)
Geur/smaak : doorzichtig robijnroom met aroma’s van kriek-
en en aardbeien.  Een jonge wijn op fruit gemaakt met een 
frisse smaak.

Oostenrijk, Kamptal
Zweigelt
Lichte vleesgerechten, zachte kazen
of gewoon om te genieten

41. FABRE MONTMAYOU 2015 10,40/fles  (6+1 gratis = 8,91/fles)
Geur/smaak : de oogst gebeurt manueel en uiterst selectief. 
40% van de wijn wordt gerijpt op nieuwe Franse fusten voor 
een periode van 12 maanden of meer. In de mond vinden we 
geconcentreerde invloeden van rijp, zwart fruit en vinden we 
vooral een elegante kracht.

ArgentinIë, Mendoza
Malbec, Reservado
Grillades, konijn en sterke kazen.

40. INDOMITA GRAN RESERVA 2016 9,40/fles  (6+1 gratis = 8,06/fles)
Geur/smaak : de wijn heeft een mooi donkerrode kleur. Zijn 
geur wordt gekenmerkt door wild fruit: braambessen, bos-
bessen, zwarte bessen en specerijen. Hij is vol en kruidig van 
smaak en hij heeft een lange afdronk. Deze wijn kende een 
houtlagering van meer dan 12 maanden op Franse eik. Het 
is een van de beste wijnen uit Chili. Kan tot meer dan 10 jaar 
bewaard worden.

Chili, ‘the maipo valley
90% carmenère,10% cabernet Sauvignon
Alle rood vlees, wild gevogelte en rijpe kazen

22. ARNOUX ET FILS VENTOUX 2016 6,95/fles  (6+1 gratis = 5,96/fles)
Geur/smaak : deze traditionele wijn heeft een mooi boeket 
met typische aroma’s van rood fruit en kruiden.

Frankrijk, Ventoux
75% grenache, 10% syrah, 10% carignan, 
5% cinsault
Alle vlees en zelfs BBQ-vlees

23. SAYANG MOUNTAIN RED 2015 5,70/fles  (6+1 gratis = 4,89/fles)
Geur/smaak : deze diep rode wijn bezorgt ons in de neus 
geuren van rode paprika, donker fruit en een hint van kruiden.  
Zijn smaak is rijp met toetsen van zwarte bessen en drop.   Een 
fruitige lange afdronk.

Frankrijk, Languedoc
Cabernet Sauvignon, Carignan, Grenache
traditionele vlees gerechten, gebakken of gegrild, 
een doordrinker ook na de maaltijd

24. BOURDIC MERLOT 2015 5,25/fles  (6+1 gratis = 4,50/fles)
Geur/smaak : soepele wijn met zachte tannines, aangename 
toetsen van rood fruit.

Frankrijk, Languedoc
100% Merlot
Alle gevogelte, lamsvlees, zachte kazen

25. CHATEAU MONTDOYEN un point c’est tout ! 2014 6,95/fles  (6+1 gratis = 5,96/fles)
Geur/smaak : de frisse geur van citrus en kruiden leiden tot 
elegante tannines met een kruidige ondertoon.

Frankrijk, Bergérac
50% merlot, 45% cab/franc, 5% cab/sauv
Tournedos rossini, côte à l’os, fondue, charcuterie

26. CHATEAU MONTDOYEN Ainsi soit-il 2009 11,85/fles  (6+1 gratis = 10,16/fles)
Geur/smaak : donker rode wijn met een complexe geur van 
kruidnagel tot aardbei.  De wijn is rond, solide met matige 
tannines.

Frankrijk, Bergerac
Cabernet Franc, Merlot
Duif, klein wild, eend en stoverijen

27. CHATEAUX LA CROIX MEUNIER St Emilion Gran Cru 2011 18,50/fles  (6+1 gratis = 15,86/fles)
Geur/smaak : de druiven zijn met de meeste zorg geselect-
eerd en kennen een houtlagering van 12 maanden waarvan 
30% op nieuwe eiken vaten.We herkennen in de neus toets 
van vanille, chocolade en wilde bosbessen.

Frankrijk, St-Emilion
60% Merlot, 30% Cabernet Franc,  
10% Cabernet Sauvignon
Geroosterd vlees, varkensvlees, eend en wild

28. ROTLLAN TORRA CRIANZA 2013 PRIORAT 9,90/fles  (6+1 gratis = 8,49/fles)
Geur/smaak : het is een zeer glanzende wijn met een kers-
rode kleur. In de neus merk je meteen de uitstekende harmo-
nie tussen fruit en hout, een typisch kenmerk van een crianza. 
Rijp fruit, vanille en peper maar ook tinten van zoethout zijn 
duidelijk aanwezig. Er is sprake van een complexe wijn met 
een harmonieuze structuur en met een vrij lange afdronk.

Spanje, Priorat
Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Samso
Wild, gegrild vlees en bbq, winterse en kruidige 
gerechten met (ingekookte) sauzen, lever, hartige 
kazen

32. TERRE SICILIANE SYRAH 2016 7,85/fles  (6+1 gratis = 6,73/fles)
Geur/smaak : dieprode wijn met een intense en volle geur 
van rood fruit, de syrah zorgt voor een fruitig/kruidige afdronk.

Italië, Sicilië
100% Syrah
Rood vlees

35. PROËZA DAO 2015 5,40/fles  (6+1 gratis = 4,63/fles)
Geur/smaak : bijzondere aroma’s van kruidigheid en 
gedroogd fruit.

Portugal, Dão
Touriga nacional, Tinta roriz, Alfrocheiro
Kazen, gegrild vlees en stevige vleesgerechten

33. CA’DELLE ROSE VALPOLICELLA 2013 7,85/fles  (6+1 gratis = 6,73/fles)
Geur/smaak : aroma’s van bloemen en tabak, heerlijk droge 
smaak met lichte houtaroma’s die zacht en kruidig over-
komen, in de finale een aangename bitterheid.

Italië, Venetië
Corvina, Rondinella, Corvinone
Pasta’s, rijst, wit vlees, kaasplank

36. PROËZA 2014 6,20/fles  (6+1 gratis = 5,31/fles)
Geur/smaak : de Castelão zorgt voor een mooie zachtheid en 
wordt aangevuld met een karaktervolle Cabernet Sauvignon. 
Zo krijgen we een elegante wijn met zachte tannines, peper-
aroma’s in evenwicht met houttonen. In de mond cassis aan-
gevuld met kersen.

Portugal, Setubal, Zuid-Oost Lissabon
Cabernet Sauvignon en Castelão
Ideale begeleider van diverse vleesgerechten

34. VALPOLICELLA RIPASSO NOVACORTE 2013 14,00/fles  (6+1 gratis = 12,00/fles)
Geur/smaak : licht robijnrood van kleur, neigend naar intens 
granaatrood bij het ouder worden. De geur is fris, fruitig en 
een beetje kruidig. De smaak is droog, fluweelzacht, fruitig, 
licht kruidig. De corvinadruif bezorgt Valpolicella een licht 
bittere kersensmaak.

Italië, Veneto
Corvina Veronese, Rondinella, Molinara
Stevige gerechten van rood vlees, wild en pittige 
kazen.

37. TERRAS D’UVA 2016 7,20/fles  (6+1 gratis = 6,17/fles)
Geur/smaak : Deze intense wijn is een fraai staaltje van vak-
manschap, hij heeft een robijnrode kleur met sappige rode 
fruit smaak in de mond. Een krachtige maar toch zeer even-
wichtige wijn.

Portugal, Alentejo
Alicante Bouschet, Aragonez, Trincadeira
Diverse vleesgerechten

ROOd FRANKRIJK

ROOd ItALIË

ROOd SPANJE

ROOd PORtUGAL

ROOd OOStENRIJK

ROOd ChILI

ROOd ARGENtINIË

ROOd CANAdA

Prijs AAntAl totAAl
1. Cava Mariën 6,55 €
2. Cava santa Monica 7,45 €
3. Genoels-Elderen 15,50 €
4. sayang ocean White 5,70 €
5. Bourdic Chardonnay 6,60 €
6. Bourdic Prestige 9,30 €
7. Chateaux Montdoyen un point c’est tout 6,95 €
8. Portium 5,00 €
9. imperial toledo 5,65 €
10. terre siciliane Grecanico 7,85 €
11. Proëza 6,20 €
12. stajerska Belo 10,50 €
13. Van loveren 8,35 €
14. indomita Pinot Grigio 6,95 €
15. indomita Chardonnay Gran reserva 8,85 €
16. la joya sauvignon Gran reserva 10,95 €
17. jackson-triggs 9,00 €
18. Bourdic rosé 6,75 €
19. Chateaux Montdoyen un point c’est tout rosé 6,95 €
20. river rosé 5,70 €
21. talamonti rosé 6,80 €
22. Arnoux et Fils Ventoux 6,95 €
23. sayang Mountain red 5,70 €
24. Bourdic Merlot 5,25 €
25. Chateaux Montdoyen un point c’est tout 6,95 €
26. Chateaux Montdoyen Ainsi soit-il 11,85 €
27. Chateaux la Croix Meunier st-Emilion Gran Cru 18,50 €
28. rotllan torra Crianza 9,90 €
29. rotllan torra reserva 12,35 €
30. Vinestral 4,95 €
31. imperial toledo 6,95 €
32. terre siciliane syrah 7,85 €
33. Ca’Delle rose Valpolicella 7,85 €
34. Valpolicella ripasso novacorte 14,00 €
35. Proëza Dão 5,40 €
36. Proëza 6,20 €
37. terras D’Uva 7,20 €
38. Peter Dolle 11,35 €
39. indomita 5,95 €
40. indomita Gran reserva 9,40 €
41. Fabre Montmayou 10,40 €
42. jackson-triggs 9,00 €


