TOPPERTJES

Restaurant, Bistro in de kijker

VAN ‘T SEIZOEN
Barbera d’asti 2014

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 tweede klant van het eerste
uur: Caroline en Stefaan

11+1 gratis

Le Chef et moi In het centrum van het

Goggiano

historische Brugge is het gezellig vertoeven in de
gevestigde waarde "Le chef et Moi". De eigenaar
staat er zelf aan het fornuis en stelt u met veel
liefde zijn creaties voor. De charmante gastvrouw
Caroline zorgt voor de vlotte en professionele
bediening. Een kleine seizoensgebonden kaart met
dagverse producten. Daarnaast serveren ze ook
een lunch en een maandelijks wisselend
marktmenu. Het sfeervolle klassiek-eigentijdse
decor leent zich trouwens prima voor zowel een
zakelijke lunch als een romantische tête-à-tête.
Zondag en maandag gesloten.

Spier Estate
Discover rood /wit/ rosé
11+1 gratis

Fossacolle
Rosso di Montalcino DOC
2013
11+1 gratis

Le chef et Moi, Dijver 13
8000 Brugge Centrum Telefoon: 050.39.60.11

Saint Roch Le Rosé
Een fijne mineralige rosé,
gemaakt van grenache noir en
Syrah.
Deze oude wijngaarden liggend
op een lei bodem maakt deze
rosé tot een aangenaam frisse,
fruitige verrassing.
Sappig
rood fruit
en citrus
toetsen die zowel in de mond
als neus terug komen met een
licht mineralige afdronk.
Perfect
bij
schaal
en
schelpdieren, als aperitief en
frisse salades. Prijs: 8.95€

Agendapunten:
26 & 27 & 28 september: kookeet Brugge
23 oktober: Workshop Noord-Italië
13 November: Workshop wijnstijlen
21 & 22 november : De Vitrine, Brugge
28 & 29 november: Eindejaarsdegustatie

Encyclopedie
Sûss
Vecchio
Cru Artisan
Cap Classique
Classic
Garrafeira
Bentoniet

Zoet
Oud; voor DOC wijnen is deze term gecontroleerd en beschermd.
Een rangschikking van bordeaux wijnen die onder de Cru Bourgeois staat
Een Zuid—Afrikaanse schuimwijn volgens de Méthode Traditionelle gemaakt
In Duistland verwijst dit naar een categorie voor droge kwaliteitswijnen
Een Portugese kwaliteitswijn die een zekere tijd vatlagering heeft gehad
Een vulkanische klei soort die gebruikt wordt voor het klaren van de wijn

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.
Donderdag zijn we open
Vrijdag zijn we open
Zaterdag zijn we open
Koopzondagen

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
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-DE GAZETTE VOOR WIJNWEETJES EN ALLERLEI LEKKERS-

Sinds 2005

Nieuw! Garage Wine & Co
Dit domein van Derek Mossman en z'n vrouw Pilar Miranda maakt deel
uit van de Movement of Independent Vintners of kortweg MOVI. Een
vereniging voor kleine familiale wijnboeren uit Chili die zich groeperen
om kosten te kunnen drukken, deze is pas in 2009 opgericht.
Het domein is ook letterlijk begonnen met wijnmaken in hun garage,
wat bij deze onmiddellijk ook de naam van het domein verklaard. Een
wijndomein die begonnen is als onze zaak, wijnenzo, als een hobby. Een
uit de hand gelopen passie. Het klinkt sprookjesachtig, de ultieme
droom. Maar vaak wordt het nameloze werk en geduld vergeten dat
schuilt achter dit lekkere sap. Leuk is ook dat het naar Parkers
Bordeaux's hebbedingen verwijst. En naar densiteit, smaakexplosie en
kracht kunnen we alleen maar volmondig ja knikken. Ja, dit is een
Parkers wine. Voor zij die nu meewarig beginnen te knikken en de
evolutie van smaakbommen in de Bordeaux verwensen. Dit domein is
echt de moeite waard te ontdekken, ook al ben je géén Parker fanaat.
Dit domein ligt in the Central Valley meer bepaald in Maule en Maipo
Valley, het uiterste zuiden van Central Valley, tegen Itata aan. Maule is
iets koeler, wat voor meer aciditeit in de wijn zorgt, heel belangrijk voor
het sappige aspect van de wijn. Aan drinkbare confituur doen wij
niet. De Maipo Valley is veruit het oudste en belangrijkste
wijnbouwgebied van Chili. Hier is vooral het verschil tussen de dag – en
nachttemperaturen die voor een evenwichtige rijping van de druiven
zorgen. Hoewel Carmenère de nationale druif is van Chili is het wel
Cabernet Sauvignon de meest verspreide. Ook Carignan doet het
wonderwel goed in Chili en is aan een opmars bezig.
Garage wine & co is net een beetje teruggaan in de tijd, waar er nog
letterlijk geploegd wordt met paard en kar, traditionele wijnbouw,
lange houtlagering die twee winters beslaat, 70 jaar oude wijnstokken
en eigenzinnige wijnboer die bottelt in gerecycleerde wijnflessen en
weigert te etiketteren, wat buiten de waard van Eu's regelneverij is;
uiteraard! Er worden een maximum van 5500 flessen per vintage en
varietal gemaakt. Kleinschaligheid ten top. 3 variëteiten: Carignan,
Cabernet franc en Cabernet Sauvignon.
Cabernet Sauvignon 2011: Een intense, granaatkleurige wijn met een
florale jammy neus , in de mond verleidt hij met z’n soepele tannines
en rijpe braambessen, hintje van zoethout en vanille. Full bodied.
Cabernet Franc 2012 : een intense robijnrode kleur , intense neus van
braambessen, zwart gestoofd fruit, wat aardse toetsen en zoethout. In
de mond vinden we soepele tannines, intens zwart fruit en bosbessen.
Lange en zachte afdronk . Full Bodied.
Carignan 2011: Deze is intens robijnrood, in de neus knapperig rood
fruit , licht vegetale toets en terug wat zoethout. Deze wijn verrast
met z’n fruitige zuren. Een sappige wijn met veel cassis en
zoethout .Medium bodied..

WORKSHOP NOORD ITALIË

OPENDEURDAGEN
28 en 29 November 2015

0p

Piemonte’s

doorlopend van 11.00 tot 19.00 uur
We nodigen u, van harte uit op ons

degustatie

om 19.30 uur.

Een leerrijke avond waarbij we de wijnen uit Piemonte, Veneto, Friuli en zijn diversiteit in
de kijker zetten. We verwelkomen u graag met een glaasje gevolgd door een degustatie
van een 10-tal succulente wijnen. Waaronder

Langhe, Gavi

eindejaarsdegustatie te Brugge.

Barolo, Barbaresco, Barbera,

en andere appelaties onder neus nemen.

Programma:
19.30 uur
20.00 uur
21.30 uur
22.00 uur

Locatie: wijn en zo, Torhoutsesteenweg 74
Deze

vrijdag 23 oktober 2015

is een wandeling door onze wijndomeinen: Goggiano, Château La Marzelle, Spier Estate, Dea Rivalta, Fattoria

Magliano, Fossacolle, Château Bon Baron, Domaine Roquemale, Domaine La ligière, Jean Rijckaert (Bourgogne), Balthazar; Garage wine &co,
Las torres, Prévoteau Perrier en zoveel, zoveel andere. Noteer deze datum alvast in je agenda.

Aperitief met welkomstwoord
Wijndegustatie witte wijnen
Lekker tafelen met pasta gerechtjes , groentjes en uitmuntende wijnen
Wijndegustatie rode wijnen

Inschrijven per email gewenst : Prijs : 45 €/ P.P. All. incl. op info@wijnenzo.be

Ook vele delicatessen en olijfolies staan open om te proeven. En deze degustatie kan uiteraard niet zonder uitzonderlijke promoties en
lekkere en hapjes.
Diverse domeinen aan 5+1 gratis of 11+1 gratis.

ONTDEK ONZE ASSORTIMENT GINS !

We hopen u alvast te mogen verwelkomen.
Delphine & Filip

I LOVE MY OLIVE OIL!

WORKSHOP WIJNSTIJLEN
0p

Vrijdag 13 November 2015

om 19.30 uur.

Een leerrijke avond waarbij we de onze smaakpappillen optimaal scherp zetten. Wijn komt in
diverse stijlen en dienen vaak een ander doel, als aperitief, bij vis, vlees of dessert etc.
We overlopen de diverse wijnstijlen met duidelijke voorbeelden en geven u een praktisch
beeld van de belangrijkste witte en rode druiven, wijntypes en wijnstijlen van over de hele
wereld als ook hun juiste plaats in de gastronomie.
We verwelkomen u dan ook graag met een glaasje gevolgd door een degustatie van een 10tal succulente wijnen. We stillen de honger met een pastabuffet van vlees en vis en
vegetarische gerechten met salade en brood.

Programma:
19.30 uur
20.00 uur
21.00 uur
22.00 uur

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

Inschrijven per mail gewenst : Prijs : 45€/ P.P. All. incl.

Nieuw

!

Vino Nobile di Montepulcinao
La Brassesca 2011
Een lekkere Vino Nobile uit Montepulciano, van
een van de domeinen van Marchese Antinori.
Een intens robijnrode wijn met een diepe geur
van rood fruit en vanille. Een volle smaak:
evenwichtige fruitige structuur.
Deze wijn is samengesteld uit 90% Prugnolo
Gentile druiven en 10% Merlot. H
et domein - La Braccesca - is in 1990 door
Antinori gekocht en ligt in de heuvels 280 tot
300 meter hoogte) enkele kilometers van
Montepulciano, in het zuiden van Toscane
tegen de grens van Umbrië en het meer van
Trasimeno. Het domein is totaal 238 ha. groot,
waarvan 175 ha. is aangeplant. De grond is
kleiachtig met zand. Prijs: 17.25€/fles.

Atomic Gin

In de rubriek knappe verpakkingen en
stijlvol design staan deze keer de
olijfoliën in de kijker. Niet alleen
verdomd lekker en met een gigantische
diversiteit aan smaak, tegenwoordig
oogt het bijna hip in je keuken.
Olijfolie is ook een heel dankbaar
product.
Er
zijn
evenveel
olijvensoorten, blends, landen als
olijfoliën en de prijs gaat navenant de
kwaliteit ook netjes mee.
Tegenwoordig wordt al evenveel
aandacht besteed aan de look van het
flesje als aan de inhoud.
Olijfolie
verpakt als een parfumflesje is géén
uitzondering meer.
Château Estoublon was de koploper.
Maar ook IO olijfolie met z’n strakke
witte of zwarte flessen, zijn behalve
lekker ook een lust voor het oog.

Een pure biologische gin gemaakt van
biologisch graan en gedistilleerd met 23
handgeplukte, biologische botanicals.
Een echte smaakbom door zijn unieke
distillatiemethode. Deze Italiaanse gin
wordt au bain-marie in de Dolomiten
gedistilleerd. Deze gin heft een florale
toets met een mediterrane toets van
r i j p e
c i t r u s v r u c h t e n .
Deze gin hebben ze dan aangelengd
met zuiver bergwater. Uiteraard speelt
het soort water waarmee het hoog
alcoholische basis distillaat wordt
aangelengd een grote rol is
uiteindelijke smaak. De distillatie
gebeurd in potstills die au bain marie
worden opgewarmd, een trage manier
van distilleren die kennis en kunde
vereist. Maar een fijne gin als
eindresultaat
opbrengt.

IO olijfolie is een Spaanse olie beide
zijn fruitig, maar de witte fles biedt
meer rondeur die perfect past bij
pasta's, brood, carpaccio, etc... Terwijl
de zwarte, pittiger is die matcht met
pittige salades, tomaten, etc.

Perfect te serveren met een schijfje
citroen of andere citrusvruchten
Tonic: fever tree mediterrean of fever
tree indian tonic.

Ze zij beiden gemaakt van Arbequina
en Manzanilla Cacereña,
maar de
verhouding
is
net
het
tegenovergestelde.
Zwart is 25% Arbequina en 75%
Manzanilla Cacereña en in wit het
tegenovergestelde.

Prijs: 35.95€/fles
Er zijn ook drie tubes met kruiden
beschikbaar om uw gin & tonic aan te
kruiden. De classic, floral en de spicy.
Deze tubes bevatten elke 10 diverse
kruiden en of bloemenmengelingen.
Prijs: 24.50€/tube

