TOPPERTJES

Restaurant, Bistro in de kijker

VAN ‘T SEIZOEN*

Elk seizoen zetten we een klant in de kijker. Daar waar
je kunt genieten van een lekker glas wijn aan een eerlijke prijs. Dit kan gaan van sterrenzaken tot gezellige
pubs. Deze keer valt de beurt aan een klant van het
eerste uur: Kristof De Craemer alias de Witten en z’n
vrouw Annelien.

Domaine Fontenille

LA DELPHINE

Entre deux mers 2013
11+1 gratis

De Nieuwe Blauwe toren staat voor een
gezellig pintje aan de toog, maar ook voor een lekkere
hap met dagverse streekproducten. Sinds oktober 2011
is er een nieuwe eetruimte boven het reeds bestaande
café.
Deze ruimte is dan ook prima geschikt voor al uw feestjes. Daarnaast is er een mooi, ruim zonnig terras en een
grote kindvriendelijke speeltuin.

Spier Estate
Signature Pinotage 2013
11+1 gratis

Fossacolle

En als kers op de taart een uitgebreide wijnkaart aan
betaalbare prijzen.

Rosso di Montalcino DOC
2011

Adres: Blankenbergsteenweg 2 , recht tegenover B
Park , 8000 Brugge,

11+1 gratis

Gesloten op maandagavond en dinsdag.

”Hoe lang kan deze wijn bewaren?“; deze vraag weergalmt vaak in mijn winkel.
Het klinkt als een “tricky” question. Zo eentje die je als toemaatje krijgt op je examen. Eentje die bepaald of je al dan niet met onderscheiding naar buiten loopt. Er is jammerlijk genoeg geen eenduidig antwoord. Maar het is ook vaak wel de parameter of de wijn over de
toonbank schuift of niet.

Door deze evolutie van instant consumptie als ware het een instant poederkoffie of -soepje,
staan de meeste wijnen ook drink klaar in de winkel en is bewaren zelfs geen optie meer.
Bij witte wijnen letten we voornamelijk op de zuren en de densiteit en afdronk van de wijn.
Bij rode wijnen, komen daar nog eens de tannines bij. Wijnen met weinig zuren ouderen
moeilijk. Wijnen met een korte afdronk krijgen geen lange afdronk met de jaren. Een bewaarwijn heeft ruggengraat en een breed middenstuk, het potentieel zit in de complexiteit
van de wijn. Een simpel wijntje wordt niet groots, zelfs niet in de beste wijnkelder.
Vinden we zo’n hebbeding, dan is goed bewaren ook een kunst. Nefast zijn warmte verschillen. Zo’n wijnrek in de keuken, kan wel landelijk ogen, maar is voor uw wijn compleet uit
den boze. Ook een berging met vaatwasser, wasmachine, droogkast of allerhande machinerie is geen optie als wijnkelder. Want behalve warmte creëren die ook trillingen en deze zijn
even schadelijk voor uw goddelijk vocht. Een half jaar verbouwen of loeiharde muziek draaien voor uw 40 ste verjaardag met uw beste flesjes binnen handbereik is dus absoluut geen
goed idee. En mijden we het dan niet voor de trillingen, we doen het ook voor het licht.
Want als derde spelbreker hebben we licht en voornamelijk kunstlicht. En helaas ook geur-

BiNNENKORT
Een goeie klant vroeg me na kook & eet uit te
kijken voor een Californische Chardonnay, liefst
gelagerd op wat Amerikaans hout. Ons oog is op
de winery van Francis Ford Coppola, vermaard
cineast en wijnboer, gevallen. De godfather van
de Amerikaanse wijn. Samen met z’n vrouw Eleanor zijn het twee foodies op zoek naar perfectie.
Dit domein is in 2011 nog verkozen tot beste Californische winery. We stellen u graag de Diamonds Collection voor. Krachtige wijnen met uitgesproken smaken, gebald, wat robuust en recht
door zee. Absoluut een mond vol. Diamonds collection Chardonnay 2013 14.99€ en Diamonds
collection Zinfandel 2012 15.45€

stante temperatuur van 12 tot 15 graden, met een vochtigheid van 60 tot 70%, die trilling- en geurvrij is. En waar de flesjes rustig kunnen liggen.
Geen gemakkelijke opdracht dus.

OPENINGSUREN
Dinsdag en woensdag doen wij graag op afspraak voor u open. Dit kan
van 8.00 uur ‘morgens tot 21.00 uur ’s avonds. Gesloten op feestdagen.

Vrijdag zijn we open
Zaterdag zijn we open
Koopzondagen

-DE GAZETTE VOOR WIJNWEETJES EN ALLERLEI LEKKERS-

Sinds 2005

Nieuw! Fattoria Magliano, Maremma
Bolgheri, ook al zo'n megasucces, werd pas in 1994 officieel DOC. Morellino di Scansano
kreeg zijn DOC in 1978, en werd DOCG in 2006. Een streek dus, volop in beweging. En de
ontwikkeling van deze wijnstreek trok ook nieuwe investeerders aan. In het kielzog daarvan veranderde men ook de wetgeving.

tjes kunnen uw wijn verzieken. In het kort: we zoeken een donkere plaats, met een con-

Donderdag zijn we open

www.wijnenzo.be

Toscane is in! Een trekpleister voor menig toerist. Toscane lijkt op het eerste gezicht het
gebied van de klassieke wijnstreken met zijn klassieke druiven. Bijna werelderfgoed. Maar
in werkelijkheid komen veel befaamde wijnen uit wijnstreken die pas zo'n veertig jaar (of
korter) officieel bestaan. Brunello werd pas in de negentiende eeuw uitgevonden en de
DOC dateert van 1968, de DOCG pas van 1980.

Bewaren of niet?

De waarheid wilt dat de meeste wijnliefhebbers hun wijn jong kopen en al even jong drinken, vaak dezelfde dag nog. Er is de dag van vandaag al even vaak geen plaats om wijn
correct te gaan bewaren. Als gevolg drinken we met z’n allen onze wijnen vrij fruitig, in z’n
primaire of secundaire ontwikkeling. ( Primair, het smaakpallet van de druif en terroir zelf;
secundair = de smaak verkrijgen door vinificatie) Het vraagt nu eenmaal wat tijd om die
tertiaire ontwikkeling te verkrijgen.
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van 10.30 tot 12.30 uur
Van 14.00 tot 20.00 uur
van 10.30 tot 12.30 uur
Van 14.00 tot 18.30 uur
van 10.30 tot 12.30 uur
Van 14.00 tot 18.00 uur
van 11.00 tot 18.00 uur

Torhoutsesteenweg 74 8200 Brugge Tel 050 67 60 22 Tel 0498 23 63 35 info@wijnenzo.be www.wijnenzo.be

Een van die investeerders daarvan was Agostino Lenci, een rijke schoenenontwerper met
een passie voor Toscane en z’n elegante wijnen. Hij kocht Fattoria di Magliano in 1996.
Zo’n 97 hectare in hartje Maremma. In 2003 maakte hij z’n eerste wijnen.
Fattoria Magliano ligt aan de Toscaanse kust, ten zuidwesten van Montalcino tussen Grosseto en Scansano. Al zijn wijngaarden liggen op heuvels dit op ongeveer een 300 meter
boven de zeespiegel. Met een bodemstructuur van overwegend zand en klei en een beslissende rijke ondergrond. Deze bodem, zorgt voor een goeie afwatering en diepe penetratie
van de wortelstokken.
De ligging bij de zee zorgt voor afkoeling en meer lichtreflectie. De hoeveelheid zon en de
weinige regen, de koele zeebries; etc. . Dit alles bepaalt mee zijn wijnstijl. Daarbij zetten ze
sinds 2011 de biologische wijnbouw op een sokkel. Wat in 2014 beloont werd met het bio
- certificaat.
De wijnen zijn licht en elegant van stijl. Wij verdelen momenteel 3 wijnen van dit domein.
Pagliatura Maremma Toscane DOC 2013 : 100% Vermentino , een heldere, briljante
lichtgele wijn , een intens florale neus met citrus toetsen en een hint van peer. In de
mond vooral witte perzik en peer, verfrissende fijne zuren en een lange afdronk die eindigt met een klein bittertje die je richting pompelmoes doet denken. Perfect bij geitenkaas, schaal- en schelpdieren en wit vlees . 13.85€/fles /75 cl
Sinarra Maremma toscane DOC 2012 : Letterlijk, ‘vertel een verhaal’ is 100% sangiovese, een heldere robijnrode wijn met een lichte paarse rand, een intens fruitige neus van
viool met rode kersen en frambozen. In de mond intens rood fruit en zwarte bes met een
ziltige afdronk. Een elegante wijn, medium bodied , maar met fijne zuren en mooi geïntegreerde tannines. Mooi gebalanceerde wijn die 6 maande rijpte in betonnen vaten en dan
nog eens een 6 maanden in de kelder op fles. 13.85€ /fles/75 cl
HEBA MORELLINO DI SCANSANO DOC 2012: 95% sangiovese 5% shiraz. Deze wijn verwijst naar de oude naam van het dorp Maglianio die tijdens de Etrusken Heba heette. Een
intens robijnrode wijn met een intense neus van rode bessen, een wijn vol van rood fruit,
rode bessen en zoete kruiden. Krachtige ronde tannines en fruitige zuren ondersteunen
deze wijn. Een middellange afdronk die eindigt met een hint van zoethout. Deze wijn rijpt
voor 6 maanden in betonnen cuves en dan nog eens een 6 maand op de fles. 12.85€/
fles/75 cl

10 ANNIVERSARY

WORKSHOP TOSCANE

21 en 22 maart 2015

0p

vrijdag 30 januari 2015

Een leerrijke avond waarbij we de Toscaanse wijnen en zijn diversiteit in de kijker zetten.
We verwelkomen u graag met een glaasje gevolgd door een degustatie van een 10-tal

doorlopend van 11.00 tot 19.00 uur

succulente wijnen. Waaronder

We nodigen u, van harte uit op ons

10 jarig bestaan

om 19.30 uur.

Brunello di Montalcino Fossacolle, Marchesi

Antinori, Tenuta Guado al Tasso, Fattoria Magliano, Castello Banfi, etc

te Brugge.

Programma:

Locatie: Charmante zaal te Brugge, maar exacte locatie volgt nog.
Deze unieke degustatie is in aanwezigheid van onze wijnbouwers die vanuit de ganse wereld overvliegen om dit met ons te vieren.

19.30 uur
20.00 uur
21.30 uur
23.00 uur

We presenteren u graag de wijnen van Domaine Fontenille, Domaine La Marzelle, Spier Estate, Dea Rivalta, Fattoria Magliano, Fossacolle, Château Bon
Baron, Domaine Roquemale, Domaine La ligière, Jean Rijckaert (Bourgogne), Balthazar; Garage wine &co, Mas Alta, Château Haut Gléon en zoveel, zoveel andere. Noteer deze datum alvast in je agenda.

Aperitief met welkomstwoord
Wijndegustatie witte Toscaanse wijnen
Lekker tafelen met pasta gerechtjes , groentjes en de uit muntende wijnen uit Toscane
Wijndegustatie rode Toscaanse wijnen

Inschrijven gewenst : Prijs : 45 €/ P.P. all incl.
Ook vele delicatessen en olijfolies staan open om te proeven. En deze feestelijke degustatie kan uiteraard niet zonder feestelijke prijzen en hapjes.
Diverse domeinen aan 5+1 gratis of 11+1 gratis.
We hopen u alvast te mogen verwelkomen.
Delphine & Filip

Wij(n enzo)

ONTDEK ONZE NIEUWE GINS EN WHISKY’S !

nodigen u uit om bij deze unieke gelegenheid al onze wijnen te proeven en te ontdekken. Dit te midden

van onze wijnbouwers. Wie kan er beter dan hen hun verhaal uit de doeken doen. Al deze fijne wijnen zijn het resultaat van 10 jaar
zoeken en proeven.Van evalueren en evolueren. We trekken de kaart van familiale domeinen en kleinschaligheid. Van respect voor de
natuur en zuiverheid. Van wijngaarden vol leven en wijnen met passie. Van wijnbouwers met visie. Vaak biologische of bio dynamische
wijndomeinen. Maar de kwaliteit moet primeren. We zoeken een hebbeding, een lekker glas wijn wat de foodie in ons bevredigt. En
we blijven zoeken.

WORKSHOP WERELDWIJNEN
0p

Woensdag 25 februari 2015

om 19.30 uur.

Een leerrijke avond waarbij we de wereldwijnen in de kijker zetten. We verwelkomen u graag
met een glaasje gevolgd door een degustatie van een 10-tal succulente wijnen. Waaronder

Eden Sadie, Francis Ford Cappola, De Wetshof , Spier Estate, Neagles Rock, Las
Torres, Saint Clair Estate, etc. We stillen de honger met een koud buffet van vlees en vis, diverse groentjes en brood.

Programma:
19.30 uur
20.00 uur
21.30 uur
23.00 uur

Aperitief met welkomstwoord
Wijndegustatie diverse witte wereldwijnen
Lekker tafelen met een koud buffet & sappige wereldwijnen
Wijndegustatie met diverse rode wereldwijnen

Inschrijven gewenst : Prijs : 40€/ P.P. all incl.

Encyclopedie
Bodega
Clos
Frizzante
GSM
Jacquère
Most
Puttonyos

Wijndomein
Een ommuurde wijngaard, maar de muur kan al verdwenen zijn.
Licht mousserende Italiaanse wijn
Vermelding op het etiket die verwijst naar 3 druivenrassen: Grenache, Syrah en Mourvèdre
Druivenras uit de Savoie, gekend voor zijn frisheid, vrij neutraal in neus als de mond: citrus en appel
Ongegist druivensap bestemd voor vinificatiee
Verwijst naar de zoetheidsgraad in een Tokaji-wijn of naar het aantal korven most van met edelrot
aangetaste druiven dat men gebruikt om deze wijn te maken.

I LOVE MY TAPENADES

Copperhead

Accent d’oc brengt een familiaal verhaal, vol van passie voor het Zuiden
van Farnkrijk en zijn gastronomie.
Het begon met Marie Neirac, een Parisienne gek van koken, die verliefd
werd op Jean-Noël, geboren en getogen Zuiders.

Belgian Gin
Dhr. Copperhead was een notoir alchemist
op zoek naar het levenselixir. Op deze zoektocht naar het ultieme sapje vond hij een
ongelofelijke smaakvol recept, een combinatie van botanicals voor een fijne in koper
gedistilleerde gin. Zo begint de site, als het
begin van een nieuwe Harry Potter...

Ze ontdekte er vlug de uniek terroir
en rijke gastronomie. In hun zomerhuisje kookt Marie er voor vrienden
en familie de sterren van de hemel.
Originele tapenades en eigen recepten komen er tot leven. Vrienden
gaan met kleine goodie bags naar
buiten, nagenietend van een gezellig e
a v o n d
u i t .

De gin zelfs is echter het resultaat van een
samenwerking tussen Yvan Vindevogel, een
apotheker uit Kortrijk die sterk geïnteresseerd is in het heelkundige aspect van gin,
en Bernard Fillier, eigenaar van de door menig gekende graanstokerij Filliers die superieur is in het distilleren van alcohol op basis
van jeneverbessen.

In 2003 opent Marie samen
met haar broer Fréderique
een winkeltje in Narbonne.
Daar ze niet alle producten
vindt die ze nodig acht,
ontwikkelt ze deze zelf in
haar atelier te Capestang.
Nu enkele jaren later ligt
Accent d’oc in de schappen
van delicieus Frankrijk en
werkt menig sterren chef
met haar oliën en azijnen.
Ook enkele buitenlandse
foodies hebben het gamma
ontdekt. Van één foodie
weet je alvast de naam;)

De overheerlijk zachte Belgische gin bevat 5 verschillende botanicals zoals
jeneverbessen, sinaasappelschil, korianderzaad, engelwortel maar ook
kardemom. Dit geeft je een zachte en frisse neus van citrus.
Voeg de extra bitters Aperitivum, Digestivum en Energeticum bij de gin
voor een extra punch (bij ons te koop)
Aperitivum maakt van uw gin- tonic de perfecte aperitief die de smaakpapillen en maag open zet. Energeticum verlicht de maag tijdens de maaltijd
en geeft een boost aan je energie en Digestivium is ideaal om de spijsvertering een tandje te laten bijsteken. En dat allemaal met één drankje;)
Naast de bijzonder zachte smaak is ook de koperkleurige fles zeer opvallend. De naam Copperhead wijst niet alleen op de koperen lambiek die al
van de oorsprong gebruikt wordt om alcohol in te stoken, maar hij wijst
ook op de Koperkop, een type slang die gekend is van het symbool voor
de farmacie. Je kan deze prachtige “alchemistische” gin zowel als aperitief
drinken voor het eten, maar zeker ook tijdens of na het eten als digestief!

