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Voorwoord
Traditioneel is oktober de maand dat we onze 
partner-wijnbouwers terugzien. Gedurende 1 
weekend komen elk jaar duizenden mensen  
naar onze kelders in Waterloo om een mooie 
selectie wijnen te proeven met onze bevriende 
wijnbouwers.
 
Dit jaar zullen we vanwege de pandemie nog 
niet kunnen samenkomen om te toosten en van 
gedachten te wisselen over het fascinerende 
onderwerp wijn.
 
Met veel genoegen houden wij deze herfstafs-
praak in ere door u een grote selectie van onze 
beste wijnen aan te bieden, tegen de beste  
marktprijs.

Profiteer van onze uitzonderlijke aanbiedingen!
 
Het De Coninck-team staat klaar om u te ontvangen in 
onze zes winkels of online op www.deconinckwine.com 
om u het beste advies en de beste service te bieden.

Michel Martre
Manager - De Coninck wijnwinkels

Onze favorieten / Best deals
Parallèle 45 - Paul Jaboulet 
Côtes du Rhône 2019 

L’Ostal rosé Pays d’Oc 2020 Tormaresca Chardonnay 
IGT Puglia 2020

Château Martet is een must-
see op de weg naar  
Santiago sinds de 14e eeuw, 
het is een blend met een  
meerderheid van Sauvignon, 
vervolgens Sémillon  
en Muscadelle.

Dit is de meest bekende 
wijn van het wijnhuis Paul 
Jaboulet Aîné.  
 
De rijke, fruitige en kruidige 
neus van deze Côtes du 
Rhône wordt gekenmerkt 
door tonen van framboos en 
aardbei. De ronde en deli-
cate wijn geeft in de mond 
aroma’s van zwarte bessen, 
zoethout en peper.

Mooie heldere lichtroze 
kleur met zalmtinten.  
De neus is delicaat  
geparfumeerd en mengt 
fijne tonen van klein rood 
fruit, aardbei, aalbes en 
framboos.  
 
De aanzet is fris en fruitig.

Deze wijn heeft een ver-
fijnde neus met delicate 
toetsen van viooltjes en 
zwarte bessen gemengd 
met florale accenten. In de 
mond is de wijn fluweel-
zacht.  
De afdronk is lang en  
harmonieus.

Mooie donkere robijnrode kleur. 
De neus ontwikkelt aroma’s 
van cassis en braambessen, 
gecombineerd met enkele 
vanilletoetsen. Met de jaren zal 
hij evolueren naar tonen van 
leer vermengd met truffel en 
specerijen. In de mond zijn de 
tannines fijn en harmonieus, 
met delicate houttoetsen in de  
  afdronk.

Deze Chardonnay heeft 
aroma’s van exotisch fruit 
met een subtiele florale 
toets. In de mond is de 
textuur delicaat, minder 
vol en boterachtig dan de 
typische Chardonnay uit 
Zuid-Italië. Het is perfect  
bij al uw vis en schaaldie-
ren of als aperitief.

Deze voortreffelijke Graves, 
wordt 12 maanden gerijpt in 
nieuwe Franse eikenhouten 
vaten. De mix van twee  
Cabernets en Merlot geeft 
een wijn met zijdezachte tan-
nines waarvan de fijn geroos-
terde tonen zich vermengen 
met aroma’s van zwart fruit.

De neus is fruitig en kruidig, 
de mond fluweelzacht en 
vlezig. Hij past uitstekend 
bij rood vlees met een 
krachtige smaak, zoals 
lamsvlees of duif, maar ook 
bij mooi pluimwild.

Beaune ‘Cras’ 1er Cru  
Joseph Drouhin 2017

Côte Rôtie ‘Les Jumelles’ 
Paul Jaboulet  2017

Lindes de Remelluri 
Rioja 2016 

Lindes de Remelluri is een 
volle, complexe en evenwich-
tige rode wijn. Deze wijn 
kenmerkt zich door zijn 
harmonie in de neus en de 
mond. Aroma’s van rijp rood 
fruit, specerijen, koffie en 
elegante geroosterde toetsen. 
Intens en rond in de mond, 
met een zeer lange afdronk.

Château Martet 
Vignes de Compostelle 
Bordeaux blanc 2019

An absolutely unbeatable 
price / quality ratio!

Discover it quickly  
at an unbeatable price!

Owned and vinified by 
the team of Château 
Lynch Bages 
Grand Cru Classé Pauillac
90 points Wine Enthousiast

A vibrant, 
crispy Chardonnay 
that brings you to the sea.

Owned and vinified  
by the team of Château 
Lynch Bages  
Grand Cru Classé Pauillac
Médaille d’Or - concours 
Bordeaux

Property and vinified 
by the Château Pichon 
Comtesse de Lalande 
team  
2nd Grand Cru Classé 
Pauillac 
90 points R.Parker  
J.Suckling

Gustatory wonder of the 
Jaboulet Ainé house

A deep and delicate  
1er Cru that offers a real 
sensation 94 points R.Parker 

Precision and freshness 
of 28 plots in Rioja

Château Haut-Beausejour 
Saint-Estephe 2015 

Château Villa Bel air 
Graves 2018

10,9 € 
8,5 € 

11 € 
8,5 € 

7,9 € 
7 € 

11 € 
8,9 € 

17,5€ 
14 € 

27 € 
19,5 € 

38,5€ 
31 € 

MAGNUM

57 € 
42 € 

77,5  € 
50 € 

17,3  € 
15,5 € 

CADEAU! Bij elke aankoop van 
een bedrag van 100 €, schenken 
wij u dit elegant notitieboekje in 
Moleskine-stijl (pocket size).

*1 boekje per bestelling - niet cumuleerbaar

-22%

-35%-26%

-27%

-23%
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Rode Bordeaux

Château Reynon  
Cadillac-Côtes de Bordeaux 2017 

Château Dassault - Saint-Emilion 2016

Clos du Vieux Plateau Certan   
Pomerol 2016

Duluc de Branaire-Saint-Julien 2017 Clos La Gaffelière Saint-Emilion 2017 Mademoiselle L - Haut Médoc 2016

Château Lousteauneuf Médoc 
Cru Bourgeois 2016

Château La Lagune
Haut Médoc Grand Cru Classé 2016 

Château les Hauts de Martet 2017 Château des Pèlerins - Pomerol 2019

Château Croix Mouton  
Bordeaux Supéreur 2015

Château La Gaffelière  
Saint-Emilion 2017

Een evenwichtige en charmante rode wijn met 
vooral fris fruit en zijdezachte tannines.  
Een uitzonderlijke wijn die perfect samengaat met 
een gebraden kalfsribstuk en seizoensgroenten.

Deze wijn, gemaakt van 100% Merlot, is gastro-
nomisch en vlezig, gemakkelijk drinkbaar maar 
met finesse. Hij heeft een sappige expressie van 
pittig rood fruit in de mond.

Château La Gaffelière belichaamt de eigenheid 
en sensualiteit van het grote typische terroir van 
Saint-Émilion en triomfeert jaar na jaar aan de 
top van de grootste Crus uit Bordeaux.

Diep granaatrode kleur zonder tekenen van evolutie. 
Deze Château Dassault 2016 is een rijpe en gulle wijn. 
Hij heeft aroma’s van zwarte bessen, rood fruit, leer en 
fijn hout.

Deze wijn heeft een open neus, vrij intens, met 
tonen van chocolade en krijt. De soepele aanzet 
gaat vooraf aan een zeer aangename, ronde en 
fruitige evolutie die overgaat in een lange afdronk 
met aroma’s van vanille.

Een diepgekleurde wijn, zeer aromatisch, luchtig en 
complex, omhuld met mooie tannines in finesse. Speels, elegant en in finesse,  

met een adellijke structuur.  
2016 is een grootse vintage.

Wijn met een complexe structuur maar ook elegant en ge-
nereus, intense kleur en een rijk boeket. Zijn uitzonderlijke 
aanleg voor veroudering is typerend voor een Grand Cru uit 
Pomerol.

Deze tweede wijn van Château Branaire Ducru Grand Cru 
Classé is een echte concurrent voor vele 
eerste wijnen dankzij zijn indrukwekkend 
aromatisch evenwicht en structuur, beide 
impressionant.

Deze wijn is rijk aan Merlot, gemaakt van de jonge 
wijnstokken. Neus van rood fruit, zoethout en toast. 
Krachtige en geconcentreerde smaak met fijne tannines 
en lange afdronk. Typische kenmerken van een grote 
Saint-Emilion.

Delicate bloemige en fruitige neus, licht vanille. 
De smaak opent met fris rood fruit met tonen  
van perzik, ondersteund door subtiel eikenhout 
en zachte, smeuïge tannines.

Tweede wijn van Château Martet ‘Réserve de la  
Famille’, 6de plaats in de TOP 1000 beste wijnen  
van Bordeaux.

All in delicacy and elegance Pleasure with an excellent price / quality ratio 1er Grand Cru Classé - Total finesse and class

Grand Cru Classé - Concentration and purity Dringend te ontdekken, zeer beperkte productie Grand Pomerol / best price / quality

A wine of inestimable richness not to be 
confused with the ‘Vieux Château Certan’

Magnificent Cabernet Sauvignon  
and Petit Verdot! A great vintage in Médoc!

Wonderful probably the best La Lagune  
since 1982

2de wijn van het Château - Grand Cru Classé 2de wijn van het Château - 1er Grand Cru Classé Property of Château La Lagune Grand Cru Classé

De neus heeft een prachtig complex palet van licht  
geconfituurd rood fruit met geroosterde en mokka-aroma’s 
die afkomstig zijn van de houtrijping.  
Enkele kruidige en bloemige toetsen geven het geheel  
een mooie frisheid.

Château de Pez, Cru Bourgeois Exceptionnel
Saint-Estèphe, 2017

A complex, powerful and rounded wine

Een tweede wijn met de allure van een Grand Cru.

Echo de Lynch-Bages - Pauillac 2013
2de wijn van het Château - Grand Cru Classé

 
Een qualitatief terroir
 
In het hart van de Médoc en aan de rand van de riviermonding is Pauillac (Gironde, 
Frankrijk) sinds 1855 de voorkeursbodem voor de Grands Crus Classés. 
Hier strekt de wijngaard van Château Lynch-Bages zich uit over 100 ha.

Het gematigde klimaat, de homogene geologie en topografie met goed afgeba-
kende heuvelruggen ten zuiden en zuidwesten van de stad geven de bodems van 
Lynch-Bages warmte en een natuurlijke afwatering naar de rivier toe, waardoor de 
wijngaard de juiste watertoevoer krijgt. 

 

Echo de Lynch Bages  
Prijs per millésime: 
2013 41 €  36 € 
2014 43,5 €  36,5 € 
2015 47,5 €  41 € 
2016 50 €  44 €

 

Château de Pez,  
Prijs per millésime: 
2014 39 €  29 € 
2016 43 €   34 € 
2017 38 €  33,5 €
2018 41 €  35 € 

14,9 € 
12,5 € 

14,3 € 
11,3 € 

79 € 
70 € 

31 € 
28 € 

56 € 
47 € 

27,5 € 
22,5 € 

44,5 € 
37,5 € 

29 € 
25 € 

2016  60 € 55 € 
2017  55 € 50 € 

18,4 € 
13,4 € 

15 € 
12 € 

16 € 
14 € 

94-95 points J. Suckling



Witte Bordeaux
Clos Floridène 2017 Château Reynon  

Bordeaux Blanc 2018

«Collection 242»

«Brut Rosé»  
2014

«Blanc de blancs» 
2014

«Millésimé» 
2014

Deze nieuwe multi-vintage 
Champagne heeft een 
nieuwe stijl met structuur, 
diepte en fraîcheur.

Verleidende Champagne met 
een glanzende schittering. 
Aanvankelijk discreet, mooie 
elegante fruittoetsen die doen 
denken aan appel en peer. 
Een aromatisch boeket.

Een rosé ‘à la Roederer’: de 
concentratie, fruitigheid en 
intensiteit van Pinot Noir uit 
Cumières worden overstegen 
door de elegantie, zuiverheid 
en fraîcheur van grote 

Chardonnays 
uit de Côtes des 
Blancs.

De stijl van Arums de 
Lagrange is uniek. Leven-
dig met zijn puurheid en 
fraîcheur, een explosie van 
pittig fruit, citrus, citroen en 
grapefruit vermengd met 
exotisch fruit en witte per-
zik. In de mond zorgen de  
volheid en zuurgraad voor 
veel spanning in deze wijn.

Dit domein biedt witte  
wijnen van uitstekende 
kwaliteit vol fruit en karak-
ter.  
Het is een excellente en 
ondergewaardeerde wijn, 
die het ongetwijfeld zou 
verdienen om bij de besten 
van zijn appellation  
te worden gerangschikt.

De witte wijn van Château 
Reynon is een frisse en 
levendige wijn met aroma’s 
van groene appel op een 
kalkachtige achtergrond, 
mooi en knapperig in de 
mond, harmonieus van 
begin tot eind.

De witte wijnen van  
Carbonnieux zijn zeer kwa-
litatief: elegant en levendig 
met toetsen van citroen en 
witte peper.

Château Carbonnieux  
Pessac Leognan  
Grand Cru Classé 2019

Disznoko Tokaji Aszu 
5 Puttonyos 2012 

Les Arums de Lagrange  
Bordeaux Sec 2018

The white ‘Confidential’ 
of Château de Lagrange
Grand Cru Classé St Julien

A safe bet in Graves
90-92 points R.Parker Great wine by the ‘Pope  

of the Whites’ in Bordeaux An essential and  traditional 
white from Bordeaux

Hongarian Grand Cru Classé since 1737

Het is de kracht en de 
rijpheid van de Pinot Noir 
uit Verzy die gesocht wordt: 
geconcentreerd, frisse en 
kruidige toetsen die aan 
gember doen denken. 

29 € 
21,5 € 

25,8 € 
21,5 € 

12,8 € 
11 € 

39 € 
34 € 

39 € 
29,5 € 

par 1 75 €
par 6 72 € 
par 12 69 € 
par 24 67 € 
par 36 65 €

par 1 64 €
par 6 60,5 € 
par 12 58,5 € 
par 24 56,5 € 
par 36 54,5 €

par 1 47,5 €
par 6 45,3 € 
par 12 44,3 € 
par 24 42,3 € 
par 36 40,3 €

par 1 64 €
par 6 60,5 € 
par 12 58,5 € 
par 24 56,5 € 
par 36 54,5 €

Deze wijn heeft een uitzonderlijk bouquet: mandarijn, 
kweepeer en marmelade, evenals sublieme mine-
raliteit. De smaak is zeer goed uitgebalanceerd op 
mandarijn, limoen, sinaasappelschil en een vleugje 
kweepeer. Het is een frisse, onvoorspelbare maar 
toch overtuigende Tokaji met een zeer lange en aan-
houdende afdronk.



Surprising the enormous 
quality of this Godello
91 points R. Parker

The purest Verdejo  
from old vines
91 points R. Parker

A real Mediterranean red 
from Alicante 

91 points R. Parker

Young but very  
captivating, a real treat.
90 points R. Parker

Zeta 2018 in one of its 
best vintages for 10 years

A Tuscan Grand Classic
90 points J. Suckling

A noble and fruity wine Elegance and balance  
in the softest expression 
of Aglianico

Produced with the best 
selection of Primitivo

A very nice Barbera, fresh 
and pleasant to drink

A generous Barolo
92 points R. Parker

Wine able to tell the story  
of Tuscany
91 points R. Parker

A modern interpretation of 
a red wine from Piedmont

A Super Tuscan
96 points Wine Spectator

Wereldwijnen

Robijnrode wijn met violette 
tinten. De aroma’s zijn zeer 
intens met hints van vers 
fruit en aangename florale 
tonen. Deze wijn is rond, 
harmonieus en rijk in de 
mond met fijne tannines.

Neprica-Primitivo, is een 
uitstekende prijs / kwaliteit 
/ plezier-verhouding. Veel 
frisheid en fruitigheid in deze 
wijn die uitstekend past bij 
uw pasta- en vleesgere-
chten alsook de mediterrane 
keuken in het algemeen.

Trentangeli is intens robijnrood 
van kleur. In de neus vinden 
we fruitige sensaties van prui-
men en kersen, gevolgd door 
perfect uitgebalanceerde zoete 
kruiden met tonen van gekonfi-
jte sinaasappel en munt. 

Intense robijnrode kleur. 
Rijke en complexe aroma’s 
van frambozen en zwar-
te kersen, gevolgd door 
delicate kruidige tonen van 
zoethout en vanille.

Een aromatische wijn met 
intense aroma’s van laurier en 
kleine wilde bloemen. Met enke-
le graden temperatuur verschi-
jnen herinneringen aan steen-
vruchten zoals perzik en een 
interessant spel tussen zoetheid 
en frisheid die doen denken aan 
honing en citroenen.

Deze wijn heeft complexe en 
elegante aroma’s van perzik en 
citrusvruchten met florale en ro-
kerige toetsen, hetgeen resulteert 
in een zeer expressieve wijn. 
Smaakvol en zacht in de mond, 
met een grotere aanwezigheid 
van citrusvruchten.

Deze wijn van oude wijnstokken 
Monastrell, onze Franse Mour-
vèdre, gekenmerkt door concen-
tratie en complexiteit. Het resultaat 
is een volle wijn met een grote 
kleurconcentratie en een aange-
naam fruitig aroma in de mond.

Deze wijn is een heerlijke weergave 
van de wijnen uit de meest continen-
tale wijnregio in Spanje. Rode kleur 
met paarse reflecties. In de neus vin-
den we aroma’s van zwart fruit en in 
de mond is de wijn levendig, leuk en 
zeer fris met een sterke fruitige lading.

Pegaso Zeta is een wijn van oude  
biologische wijnstokken 100% Garnacha, 
geurig, aangenaam en elegant. In de neus 
overheersen aroma’s van vers rood fruit, hints 
van sinaasappelschil en witte bloemen. In de 
mond is hij zijdeachtig, zeer levendig en lang.

De neus toont een aange-
naam bouquet van bloemen 
en rijp fruit, verrijkt met 
aangename kruidige tonen. 
In de mond is hij vol, har-
monieus en rond.

Eerder intense kersenrode 
kleur. Complexe neus met 
aroma’s van gekonfijte kersen, 
tabak, kaneel, kruidnagel en 
viooltjes. Het geheel wordt  
vervolledigd door subtiele  
houtachtige toetsen. 

Deze Barolo is granaatrood 
van kleur. De smaak is com-
plex en genereus met aroma’s 
van rozenblaadjes, rood fruit 
en kruidige tonen. Het pallet is 
rijk, goed in balans met fluweel-
zachte tannines.

Robijnrode, schitterende kleur, intens  
en aromatisch boeket van bramen,  
kruidig, zwarte peper en vanille.  
De smaak is sappig, elegant en  
mineraal.

Intense robijnrode wijn met com-
plexe aroma’s van rijp rood fruit, 
vooral kersen met licht bloemige 
toetsen, chocolade, tabak, kruid-
nagel en balsamico-kruiden. In de 
mond vinden we grote finesse en 
elegantie, waardoor de wijn een 
uitstekende frisheid heeft.

Gabo do Xil  
Valdorras Espagne 2019

El Transistor Rueda 2019 Al Muvedre 2018

Dehesa Gago Toro 2019 Pegaso ‘Zeta’ Sierra de Gredos 2018 

Santa Cristina  
‘le Maestrelle’ 2019

Tormaresca ‘Neprica’  
Puglia IGT 2020

Tormaresca ‘Trentangeli’ 
Puglia 2017

Torcicoda Tormaresca 
Primitivo del Salento 
2019

Prunotto ‘Barbera d’Alba’  
2019

Prunotto Barolo  
Piemont 2017

Pian delle Vigne
Brunello di Montalcino 2016

La Braccesca Vino Nobile 
de Montepulciano 2018

Prunotto ‘Monpertone’ 
Monferrato Rosso 2017

Spanje

Italië

11,6 € 
9,8 € 

17,8 € 
15,4 € 

9,5 € 
8,00 € 

14,6 € 
12,4 € 

8,9 € 
6,9 € 

11,4 € 
9,3 € 

11 € 
8,9 € 

16,9 € 
14 € 

20,4 € 
16,8 € 

16,3 € 
13,7 € 

15,9 € 
13,2 € 

44,7 € 
38,5 € 

57,3 € 
47,8 € 

20,7 € 
16,8 € 



Bourgogne

91 points R. Parker

Franse wijnen

The most accessible wine 
in Alsace

The essence of the dry 
style of the Hugel Family

Plot Selection in the most 
prestigious vineyards

95 points R. Parker

The great specialty  
of Maison Hugel

94 points Wine Enthousiast

Grossi Laue equivalent to 
Grand Cru in Burgundy

A white Burgundy of  
excellent value for money 

Young vines of the Mythical 
‘Clos des Mouches’ 1er Cru

Rich, elegant and Mineral 
Chablis with good longevity

A seductive marriage of 
Pinot Noir and Gamay

A superb Beaujolais with 
great maturity and energy

Young vines of the Mythical 
‘Clos des Mouches’ 1er Cru

Subtle and feminine

Alsace

23 € 
19 € 

15,9 € 
13,2 € 

41 € 
33 € 

11,3 € 
9,5 € 

22,2 € 
16,9 € 

44 € 
39 € 

45 € 
35 € 

33,8 € 
24,5 € 

13,2 € 
10,2 € 

16,2 € 
12,5 € 

43 € 
32,7 € 

38,5 € 
29,5 € 

Deze wijn is delicaat en 
rond van smaak, vol en 
dorstlessend. Ideaal voor 
elke gelegenheid waar-
bij een droge witte wijn 
gewenst is.

Bloemige en fruitige neus, 
lentebloemen, meiklokjes, 
sleutelbloem, peer en witte 
perzik, verse munt met een 
expressie van pure frisheid. 
Elegant mondgevoel met een 
mooie levendigheid en een 
heerlijke, makkelijk drinkbare 
en aromatische afdronk

Het bouquet is open, spon-
taan, complex, expressief en 
aromatisch zoals men zich 
wensen kan, fruitig, floraal, 
met de subtiele toets van rot-
sachtige mineraliteit van het 
complexe en typische terroir 
van Riquewihr.

Boeket met een mooie frisheid en 
levendigheid, zeer expressief en 
open, vrij complex, zeer aromatisch, 
aangenaam genereus fruitig met 
kleine rode vruchten die kenmerkend 
zijn voor de Pinot Noir. In de mond 
is het contact harmonieus, delicaat 
en elegant, terwijl hij een genereus 
mondgevoel heeft.

Een bouquet dat onmiddel-
lijk doet dromen en wa-
tertanden, aromatisch en 
fruitig.  De Gewürztraminer 
is een wijn met de pracht 
van roos, jasmijn, acacia-
bloesem, sappige man-
go, citroen, in harmonie 
met een fijne en elegante 
zachtheid.

Echt genieten van een prach-
tige harmonie! De aroma’s 
doen denken aan honing, 
amandel en citroengras die bij 
veroudering intense smaken 
van geroosterde hazelnoten en 
amandelen geven.

Wijn met aroma’s van Golden Deli-
cious appel, rauwe amandel en varen, 
vergezeld van een vleugje citroen. In 
de mond, een openhartige en leven-
dige aanzet gevolgd door een mooie 
rondeur. De lange en geurige afdronk 
herinnert ons aan aroma’s van frisse 
compote die tegelijkertijd zeer elegant 
en heerlijk zijn 

Zeer pure en aangename 
bloemige stijl. Deze wijn ver-
toont een zeer mineraal, bijna 
geiodeerd karakter. De oogst is 
handmatig, het persen is traag 
om het fruitige karakter te res-
pecteren.

Elegante neus van klein 
rood fruit, bloemen die aan 
rozen doen denken en wat 
kruiden. In de mond verleidt 
hij met de subtiele intensiteit 
van zwarte bessen, fram-
bozen op opnieuw kruidige 
tonen. De aanzet is soepel, 
de zijdezachte tannines ge-
ven het een delicate finesse.

Deze wijn is een waar 
genot met een prachtige 
harmonie! Een mooie 
paarse tint. De neus 
onthult delicate fruitige 
aroma’s zoals aardbeien 
en krenten. In de mond 
zijn de tannines mooi 
rond, heel fijn.

Deze Brouilly heeft een 
diepe, paarse kleur, een 
vlezige en soepele body 
met strelende tannines, 
perfect in balans, een 
fruitige noot met een subtiel 
pepertje in de afdronk.

Een ronde wijn, vol 
charme. De neus is rijk 
aan aroma’s van klein 
rood fruit en enkele de-
licate vanillenuances. 
In de mond is het een 
charmante, aroma-
tische, evenwichtige 
wijn met soepele tan-
nines en een sappige 
afdronk

Hugel Pinot Blanc  
Cuvée les Amours  2019

Hugel Pinot Gris Classic 2019

Hugel Riesling ‘Estate’ 2016 Hugel Gewürztraminer 
Vendages tardives 2010

Hugel Noir Grossi Laue 2012

Montagny 1er cru 2020 Cote de Beaune Blanc  
2017-2018

Chablis 1er Cru 2019

Coteaux Bourguignons
2018

Brouilly ‘les Hospices  
de Belleville’ 2018

Cote de Beaune 2017 Savigny-les-Beaune 
‘Clos des Godeaux’ 2018



21,6 € 
16,5 € 

72 € 
56 € 

34,8 € 
27 € 

22 € 
17 € 

210 € 
190 € 

An incredible delicacy -  
an evolved wine to discover

The top-of-the-range Crozes from  
Maison Jaboulet

Excellent Cornas, with the typical 
structure and minerality
93-95 points R. Parker

Wijn gevinifieerd met cabernet-sauvignon van 
de wijnstokken van Château La Lagune en 
syrah van de wijnstokken van de referentiewi-
jn van Jaboulet, Hermitage «La Chapelle» 
- Een diepe granaatkleur, een complexe, 
geëvolueerde neus, genereus en gemakkelijk 
drinkbaar, een mooie geëvolueerde wijn.

Aroma’s van cassis, zwarte olijven, mokka en 
geroosterd vlees worden gecombineerd met 
bakkruiden in een volle, diepe en rijke wijn 
met een fluweelzachte textuur en een lange 
afdronk. Een echt pareltje, ongetwijfeld een 
wijn met een groot bewaarpotentieel (2040-
2065).

Hermitage ‘La Chapelle’ 
Paul Jaboulet Ainé 2017

Wijn gemaakt van 100% Syrah. In de 
neus overheersen de aroma’s van 
viooltjes, bramen en pruimen, terwijl 
de smaak gestructureerd, weelderig en 
fluweelachtig is, onderstreept door zilte- 
en zoethouttonen in de lange afdronk.

Geuren van zwart fruit, geroosterde 
kruiden en hints van gedroogd vlees 
maken plaats voor een volle Cornas 
met rijpe tannines, met subtiele eiken/
cederaroma’s op de achtergrond en 
een mooie afdronk.

Deze Gigondas combineert de 
rijkdom van Grenache, de ele-
gantie van Syrah en de kracht 
van Mourvèdre en biedt een zeer 
complexe en aromatische wijn.

Cornas ‘Domaine Saint-Pierre’ 
Paul Jaboulet Ainé  2017

Gigondas ‘Pierre Aiguille’  
Paul Jaboulet Ainé 2018

Croze Hermitage Domaine de  
Thalabert - Paul Jaboulet Ainé 2018

‘Evidence’ de Caroline - 2011
Rencontre entre Bordeaux et la Vallée du Rhône

Franse wijnen

98 points R. Parker
The Mythic

93-95 points R. Parker
92 points R. Parker
Gigondas Blockbuster

Côtes du Rhône

BESTEL VIA ONZE WEBSITE WWW.DECONINCKWINE.COM
of per TELEFOON: 02 353 07 65 (37, chaussée de Bruxelles 1410 Waterloo) / 02 772 40 65 (3 Avenue Orban, 1150 Woluwé St Pierre) / 02 640 44 65 (21 place Cdt. J. De Block, 1780 Wemmel) / 

02 460 44 65 (1, Avenue du Pesage, 1050 Ixelles) / 02 345 44 65 (Avenue Vanderkinderen 376, 1180 Uccle) / 010 41 40 65 (1, Avenue des Princes, 1300 Wavre)
of perFAX: 02 353 07 10 of per MAIL: INFO@DECONINCKWINE.COM

FIRMA ...............................................................................................................................................................
NAAM    ............................................................................................................................................................
STRAAT ...........................................................................................................................................................
POSTCODE .....................................................................................................................................................
TELEFOON / GSM ........................................................................................................................................
E-MAIL ............................................................................................................................................................

BETALING BIJ LEVERING
IN DE WINKEL
PER KREDIETKAART  N°

VISA
Stockel WemmelWaterloo

MASTERCARD
Elsene WaverUkkel

VERVALDATUM .../...       3 LAATSTE CIJFERS AAN DE ACHTERKANT VAN DE KAART
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HANDTEKENINGDATUM

TOTAAL

GRATIS LEVERING VANAF 200€ TTC

Parallèle 45 Jaboulet 2019  
Château Martet Blanc 2019  
L’Ostal rosé 2020  
Tormaresca Chardonnay 2020
Château Villa Bel Air 2018 
Château Villa Bel Air 2018 Magnum
Château Haut-Beauséjour 2015
Côte Rôtie ‘Les Jumelles’ 2017
Beaune ‘Cras’ 1er Cru 2017
Lindes de Remelluri 2016

Château Reynon rouge 2017
Château Croix Mouton 2015
Château La Gaffelière 2017
Château Dassault 2016
Château Les Hauts de Martet 2017
Château des Pèlerins 2019
Clos du Vieux Plateau Certan 2016
Château Lousteauneuf 2016
Château La Lagune 2016
Château La Lagune 2017
Duluc de Branaire 2017
Clos La Gaffelière 2017
Mademoiselle L 2016
Château de Pez 2014
Château de Pez 2016
Château de Pez 2017
Château de Pez 2018
Echo de Lynch Bages 2013
Echo de Lynch Bages 2014
Echo de Lynch Bages 2015
Echo de Lynch Bages 2016

Arums de Lagrange 2018
Clos Floridène 2017
Château Reynon blanc 2018
Château Carbonnieux blanc 2019
Tokaji 5 Aszu Diznoko Blanc 2012
Louis Roederer Collection 242
Louis Roederer Brut Rosé 2014
Louis Roederer Blanc de Blancs 2014
Louis Roederer Millésimé 2014

Gabo do Xil 2019
El Transistor 2019
Al Muvedre 2018
Dehesa Gago 2019
Pegaso Zeta 2018
Santa Cristina ‘le Maestrelle’ 2019
Tormaresca ‘Neprica’ 2020
Tormaresca ‘Trentangeli’ 2017
Tormaresca ‘Torcicoda’ 2019
Prunotto ‘Barbera d'Alba’ 2019
Prunotto Barolo Piemont 2017
Pian delle Vigne Brunello 2016
Prunotto ‘Monpertone’ 2017
La Braccesca Vino Nobile 2018

Hugel Pinot Blanc 2019
Hugel Pinot Gris 2019
Hugel Riesling ‘Estate’ 2016
Hugel Pinot noir ‘Grossi Laue’ 2012
Hugel Gewurztraminer VT 2010
Montagny 1er Cru 2020
Cote de Beaune blanc 2017-2018
Chablis 1er Cru 2019
Coteaux Bourguignons 2018
Brouilly - les Hospices de Belleville 2018
Cote de Beaune 2017 - 2018
Clos des Godeaux 2018
 
Evidence de Caroline 2011
Hermitage ‘La Chapelle’ 2017
Croze Hermitage ‘Thalabert’ 2018
Cornas ‘Domaine Saint-Pierre’ 2017
Gigondas ‘Pierre Aiguille’ 2018

PRODUCT PRODUCT PRODUCTHoeveelheid Hoeveelheid Hoeveelheid
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