
Barón de Ley
Rioja, Spanje

Drie succesvolle wijnproducenten in Rioja besloten in 1985 een 

nieuw wijnhuis op te richten. Zij kochten een voormalig klooster 

met omringend land en een wijnkelder, waar de Benedictijner 

monniken al kort na de Middeleeuwen hun wijn maakten. Een 

Single Estate bodega zou het worden, met druiven van eigen 

wijngaarden, een uniek concept in Rioja, waar meer dan 90% 

van de wijnmakers afhankelijk was van lokale druiventelers. 

Tegenwoordig behoort Barón de Ley met meer dan 750 hectare 

eigen wijngaarden tot de succesvolste wijnbedrijven van Spanje. 

Baron de Ley combineert traditionele met moderne technieken 

en maakt wijnen die door hun rijping op Amerikaans eikenhout 

onmiskenbaar Spaans van karakter zijn, maar tegelijkertijd 

boordevol fruit zitten. Dat is misschien wel het geheim van hun 

grote succes.

Club Privado

KLIMAAT & TERROIR
Het klimaat is gematigd, met zowel invloeden van de Atlantische 

Oceaan als de Middellandse Zee.

VINIFICATIE
Na de vergisting in roestvrijstalen tanks rijpt de wijn vier maan-

den in Amerikaanse eikenhouten vaten en aansluitend nog zes 

maanden op fles.

DRUIVEN
tempranillo

GEUR & SMAAK
Zacht, rond en sappig én karaktervol met aroma's van rijp rood 

fruit en specerijen, cederhout en vanille.

SERVEERSUGGESTIE
Lekker bij charcuterie, pittige kazen, stoofschotels met vlees of 

peulvruchten, geroosterd konijn in Ibérico-ham, wild en padden-

stoelen.

WEETJE
Oorspronkelijk bedoeld voor de leden van de exclusieve inves-

teerdersclub verbonden aan Barón de Ley. Op hun verzoek werd 

een lichter type wijn ontwikkeld dat wel alle herkenbare eigen-

schappen van een Rioja in zich zou dragen.



Hãhã
Marlborough, Nieuw-Zeeland

In de taal van de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland, 

de Maori, betekent Hãhã “smakelijk, weelderig”, kwaliteiten 

die duidelijk te proeven zijn in de wijnen van HãHã. Een jong 

bedrijf dat hoge ogen gooit in de internationale wijnpers met hun 

aromatische sauvignon blanc en hun frisse, fruitige pinot noir 

uit het beroemde cool climate wijngebied Marlborough. Maar 

niet alleen daar, ook in het warmere Hawkes Bay maakt het team 

onder leiding van wijnmaker John Belsham een sappige merlot 

en een volfruitige pinot gris. Hãhã verkrijgt druiven van zo'n 20 

wijngaarden, waarvan jaarlijks van het allerbeste fruit wijnen 

gemaakt met een uitbundig karakter en die typisch Nieuw-

Zeelandse frisheid.

Sauvignon Blanc

KLIMAAT & TERROIR
Gematigd zeeklimaat met veel zon en relatief weinig neerslag 

zorgt. Afkomstig van wijngaarden in Wairau-Valley met alluviale 

bodem en kalksteen.

VINIFICATIE
De handmatig geoogste druiven worden streng geselecteerd en 

koel vergist in roestvrijstalen tanks.

DRUIVEN
sauvignon blanc

GEUR & SMAAK
Stuivend en fris met kruisbes, mango, limoen en passievrucht. 

Concentratie, mineraliteit, rijkdom en een lange, droge afdronk 

met opnieuw limoen.

SERVEERSUGGESTIE
Een droomaperitief en gastronomische wijn bij alles wat uit zee 

komt. Gaat ook erg goed bij spicy gerechten uit Thaise of Indone-

sische keuken.

WEETJE
In de taal van de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland, 

de Maori, betekent “Hãhã” zoiets als “geurig, hartig, weelderig”.



Domaine Saint André
Languedoc, Frankrijk

Domaine Saint André ligt in de kustplaats Mèze in de Languedoc, 

op zo'n 25 kilometer van Montpellier. Archeologische 

opgravingen zoals restanten van amfora's tonen aan dat er 

in dit gebied al in de achtste eeuw voor Christus wijnbouw 

plaatsvond. Niet zo gek, want de wijngaarden profiteren hier 

van de overvloedige zonneschijn en de verkoelende zeebries. 

Een uitstekende combinatie van factoren voor rijpe en gezonde 

druiven. Het domein van Saint André omvat 25 hectare 

wijngaarden die uitkijken op het plaatsje Sète en op de Mont 

Saint-Clair. De druivenstokken staan aangeplant op goed 

aflatende bodems van klei en kalk, waardoor de eigenschappen 

van elk druivenras optimaal tot hun recht komen. De wijnen 

van Saint André zijn blends van regionale en internationale 

druivenrassen. Hierdoor hebben ze een toegankelijk en 

herkenbaar, maar tegelijkertijd authentiek karakter. Het zijn 

moderne en veelzijdig inzetbare (huis)wijnen, geschikt voor elk 

type wijndrinker.

Blanc

KLIMAAT & TERROIR
Warm, droog en zonnig klimaat waarin de constante verkoeling 

door de wind uit zee een belangrijke rol speelt. De bodems bevat-

ten voornamelijk kalk en klei.

VINIFICATIE
De hele trossen worden direct bij aankomst in de kelder voor-

zichtig geperst. De afzonderlijke druivenrassen worden apart 

vergist. De vergisting is langzaam en vindt plaats op lage tempe-

ratuur. De uiteindelijke wijn rijpt dan nog 5 maanden op de lie.

DRUIVEN
vermentino, chardonnay, roussanne, picpoul, viognier

GEUR & SMAAK
Harmonieuze wijn met fruitige aroma's van limoen, tropisch fruit, 

kruiden en een stenige, mineralige afdronk. De romige smaak 

wordt mooi gebalanceerd door de verfrissende zuren.

SERVEERSUGGESTIE
Heerlijk als aperitief en bij salades, voorgerechten, schaal- en 

schelpdieren, gegrilde calamari en lichte pasta's met vis of groen-

ten.



Domaine Saint André
Languedoc, Frankrijk

Domaine Saint André ligt in de kustplaats Mèze in de Languedoc, 

op zo'n 25 kilometer van Montpellier. Archeologische 

opgravingen zoals restanten van amfora's tonen aan dat er 

in dit gebied al in de achtste eeuw voor Christus wijnbouw 

plaatsvond. Niet zo gek, want de wijngaarden profiteren hier 

van de overvloedige zonneschijn en de verkoelende zeebries. 

Een uitstekende combinatie van factoren voor rijpe en gezonde 

druiven. Het domein van Saint André omvat 25 hectare 

wijngaarden die uitkijken op het plaatsje Sète en op de Mont 

Saint-Clair. De druivenstokken staan aangeplant op goed 

aflatende bodems van klei en kalk, waardoor de eigenschappen 

van elk druivenras optimaal tot hun recht komen. De wijnen 

van Saint André zijn blends van regionale en internationale 

druivenrassen. Hierdoor hebben ze een toegankelijk en 

herkenbaar, maar tegelijkertijd authentiek karakter. Het zijn 

moderne en veelzijdig inzetbare (huis)wijnen, geschikt voor elk 

type wijndrinker.

Rosé

KLIMAAT & TERROIR
Warm, droog en zonnig klimaat waarin de constante verkoeling 

door de wind uit zee een belangrijke rol speelt. De bodems bevat-

ten voornamelijk kalk en klei.

VINIFICATIE
De druiven worden ontsteeld en per soort voorzichtig geperst 

waarbij het sap langzaam afloopt. Voor de vergisting verblijft de 

most 2 dagen op 10 graden in de tanks. Na de koel vergisting 

rijpt de wijn nog 4 maanden op de lie.

DRUIVEN
grenache, cinsault

GEUR & SMAAK
Elegante rosé met een zachte, maar frisse smaak en subtiele 

aroma's van rood fruit, watermeloen, bloemen en daarnaast ver-

fijnde zuren.

SERVEERSUGGESTIE
Lekker als aperitief en bij salade met verse geitenkaas, gerookte 

zalm en bij spicy gerechten uit de Aziatische keuken.



Domaine Saint André
Languedoc, Frankrijk

Domaine Saint André ligt in de kustplaats Mèze in de Languedoc, 
op zo'n 25 kilometer van Montpellier. Archeologische 
opgravingen zoals restanten van amfora's tonen aan dat er 
in dit gebied al in de achtste eeuw voor Christus wijnbouw 
plaatsvond. Niet zo gek, want de wijngaarden profiteren hier 
van de overvloedige zonneschijn en de verkoelende zeebries. 
Een uitstekende combinatie van factoren voor rijpe en gezonde 
druiven. Het domein van Saint André omvat 25 hectare 
wijngaarden die uitkijken op het plaatsje Sète en op de Mont 
Saint-Clair. De druivenstokken staan aangeplant op goed 
aflatende bodems van klei en kalk, waardoor de eigenschappen 
van elk druivenras optimaal tot hun recht komen. De wijnen 
van Saint André zijn blends van regionale en internationale 
druivenrassen. Hierdoor hebben ze een toegankelijk en 
herkenbaar, maar tegelijkertijd authentiek karakter. Het zijn 
moderne en veelzijdig inzetbare (huis)wijnen, geschikt voor elk 
type wijndrinker.

Rouge

KLIMAAT & TERROIR
Warm, droog en zonnig klimaat waarin de constante verkoeling 
door de wind uit zee een belangrijke rol speelt. De bodems bevat-
ten voornamelijk kalk en klei.

VINIFICATIE
Elk druivenras wordt apart vergist in kleine roestvrijstalen tanks 
en betonnen cuves. De vergisting duurt opvallend lang, met 
regelmatig overpompen van de most voor veel kleur, aroma's en 
tannines. De uiteindelijke wijn rijpt in betonnen cuves.

DRUIVEN
merlot, alicante bouschet, cabernet franc, syrah, nielluccio

ALCOHOL PERCENTAGE
14,50%

GEUR & SMAAK
Fruitige rode wijn met een rijke structuur en een zijdezachte 
smaak. Je proeft zwarte kersen en zwarte bessen naast de kruidige 
tonen van garrigue.

SERVEERSUGGESTIE
Serveer op 16 graden Celsius bij een groentenstoofpot, een-
denborst, melanzane (aubergine) alla Parmigiana, cassoulet en 
gegrilde lamskoteletten.

WEETJE
Nielluccio is de Corsicaanse versie van sangiovese en staat eigen-
lijk vooral op het eiland aangeplant.




