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Cava ‘Mas d’Ancosa’ 
Brut
6x75cl

Catalonië

xarel-lo, macabeo, 
parellada

Een fruitige, krachtige 
cava, een bloemige 
smaak, geschikt bij alle 
gerechten. 

Aperitief, bij alle 
gerechten 

‘Château de l’Aumerade’ 
Cru Classé a.c. rosé
6x75cl

Provence

cinsault, grenache, syrah

Frisse, stevige en kruidige smaaksensatie. 

Aperitief, salades, vlees- en visgerechten 

Champagne 
‘Baron de Villeboerg’
Cuvée Brut
6x75cl

Champagne

chardonnay, pinot noir

Frisse, genereuze mond, met 
een mooie balans en een lange 
afdronk met perzikaccenten; 
een expressieve en fijne 
champagne.

Aperitief 

Rosé Wijnen

‘La Rosée de la 
Grande Barde’
6x75cl

Bordeaux

merlot, cabernet 

Een frisse en volle smaak. 

Aperitief, barbecue 

TOPPER

Bubbels

Prosecco 
‘Eterna’
6x75cl

Veneto

glera

Fruitig, fris 
en levendig.

Aperitief 

TOPPER

 €  127,20  €  44,65

 €  60,62

 €  50,60

 €  33,25



Witte wijnen

‘Domaine Roger Neveu’ 
Sancerre a.c.
6x75cl

Loire

sauvignon blanc 

Een volle en krachtige wijn met aroma’s 
van citrus en wit fruit.

Alle visgerechten, zeevruchten, mosselen en 
schelpdieren, sashimi, sushi en gerookte vis 

‘Château les Clauzots’ 
Graves a.c.
6x75cl

Bordeaux

sauvignon blanc, sémillon

Stevige wijn met bittertoetsen van 
pompelmoes, goede structuur met voldoende 
materie, lange en licht gerookte finale. 

Gerookte vis, garnaal- en visbereidingen 

‘Château de la Cormerais’ 
Muscadet sur Lie a.c.
6x75cl

Loire

muscadet 

In eerste instantie zacht en rond, 
eindigend in een verrassende frisheid. 

Vis-, schaal- en schelpdieren, kaasfondue 

Chablis Bourgogne ‘Jacques 
Dépagneux’ Vieilles Vignes a.c.
6x75cl

Bourgogne

chardonnay 

Stevig en elegant met toetsen van gegrilde 
noten, mooie afdronk, feestwijn. 

Visgerechten, schelpdieren en 
Thaise gerechten

‘Massai’
Viognier 
6x75cl

viognier 

Complex smaakpatroon van fruit, met een 
toets van boter en een lichte houttoets. 

Aperitief, salades, gevogelte 
en Oosterse gerechten

West-Kaap

‘Viña La Pinta’
Chardonnay
6x75cl

chardonnay 

Fruitige, vrij volle smaak met veel finesse. 

Aperitief, salades, wit vlees, kip
en visgerechten

Mendoza

Prosecco 
‘Eterna’
6x75cl

Veneto

glera

Fruitig, fris 
en levendig.

Aperitief 

 €  36,37

 €  75,08

 €  52,85

 €  28,42

 €  31,13

 €  66,28



Rode Wijnen

Bourgogne Goubard & Fils 
‘Côte Chalonnaise’ a.c.
6x75cl

 Bourgogne

pinot noir 

Zeer evenwichtig, soepel en fris,
moderne wijn.

Vederwild, kip, paté, coq au vin 
en varkensvlees 

Moulin à Vent ‘Cuvée 
Jean’ Vieilles Vignes a.c.
6x75cl

Beaujolais

gamay 

Zeer fruitig, soepel en met een 
krachtige en aangename smaak  

Aperitief, charcuterie, tapas en fijn wild 

‘La Fagotière’ 
Châteauneuf-du-Pâpe a.c.
6x75cl

Rhônevallei

grenache noir, mourvèdre, syrah 

Kracht en finesse samengesmolten in één wijn. 

Rood vlees, lam, stoofpot en pelswild 

BIO

‘Charles Muller & Fils’ 
Pinot Gris a.c.
6x75cl

Elzas

pinot gris 

Gestructureerde smaak van overrijp fruit met 
een pittige, kruidige finale. 

Wit vlees, kipgerechten en pikante gerechten 

BIO

 €  109,21 €  68,46

 €  61,64

 €  46,95



‘Don Pedro De La Vega’ 
Réserva
6x75cl

Valencia

tempranillo, monastrell 

Zeer mooi evenwicht van fruit, vanille 
en kruidige toetsen.

Barbecue, gegrild vlees, pasta en ribbetjes 

‘Viña La Pinta’
Malbec
6x75cl

malbec 

Rood fruit met mooi evenwicht tussen 
zuren en tannines.  

Pittige, kruidige gerechten, barbecue en grill  

Mendoza

‘Massai’
Shiraz
6x75cl

shiraz 

Soepele aanzet, fris en levendig met 
een finale van zwart fruit en kersen.

Barbecue, grillmix van vlees en vis, 
pastagerechten en stoofvlees 

West-Kaap

Montepulciano d’abruzzo 
‘Vitalma’
12x75cl 
    Abruzzo

montepulciano
 
Volle wijn met accenten van braambes 

Vlees en Italiaanse gerechten 

   Puglia

Primitivo di Manduria
6x75cl

primitivo

Delicaat, harmonieus met 
een mooi evenwicht 

Wit en rood vlees 

 €  26,08

 €  47,58

 €  36,37  €  29,32

 €  26,47



Saint-Émilion wijnen

De wijngaarden van Brouwerij Haacht hebben 
een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 
22 ha en zijn uitgespreid over de wijngebieden 
“Montagne” & “Saint-Georges”. De verschillende 
druivenrassen (Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc & Malbec) zijn overwegend 
aangeplant op de zuidelijke hellingen van 
het domein. De wijnstokken hebben een 
gemiddelde leeftijd van 30 jaar. We produceren 
en bottelen op onze château jaarlijks Rosée 
de la Grande Barde, Domaine La Petite Barde 
a.c., Château La Grande Barde a.c. en onze 
prestigieuze Château Haut Saint-Georges a.c. 
die ook jaarlijks in de prijzen valt (verschillende 
concours, alsook een zeer hoge quotering in de 
Guide Hachette!). 

Château La Grande Barde

Het domein La Grande Barde, 14ha groot, 
spreidt zich uit over de wijngebieden Montagne 
en Saint-Georges, beiden deel uitmakend 
van Saint-Emilion. Het domein Montagne 
beslaat 8 ha en dit zorgt voor een gemiddelde 
jaaropbrengst van 60.000 flessen.

Château Haut-Saint-Georges

Het domein Saint-Georges is 6ha groot.
De bodem, met een eigen ‘apellation d’origine 
contrôlée’, is nagenoeg identiek aan die van 
Saint-Emilion: klei, kalksteen, grind en sporen 
van ijzer. De aanvullende leem in Saint-Georges 
zorgt echter voor een krachtiger type wijn. De 
wijnranken met blauwe druivenrassen – Merlot, 
Cabernet Sauvignon en Cabernet Franc – zijn 
aangeplant op de zuidelijke hellingen van het 
domein en zijn gemiddeld 30 jaar oud. Tijdens 
de ‘vendage’ worden de druiven handmatig 
geplukt en gesorteerd. De wijn wordt op het 
kasteeldomein zelf gebotteld.

‘Domaine La Petite Barde’ a.c.
Montagne Saint-Émilion
6x75cl (2016)
6x37,50cl (2017)

Bordeaux

merlot, cabernet sauvignon, 
cabernet franc 

Soepele, drinkklare wijn met 
een lichte vanilletoets. 
 
Rundvlees, salades, steak tartaar, 
pasta’s en kazen 

‘Château La Grande Barde’ a.c.
Montagne Saint-Émilion
6x75cl (2017)

Bordeaux

merlot, cabernet sauvignon, 
cabernet franc, malbec 

Elegante wijn, veel jong rood fruit 
met lichte houttoets. 

Rundvlees, gevogelte  

TOPPER

 €  42,25

 €  31,44

 €  61,35



‘Château Haut Saint-Georges’ a.c.
Saint-Georges Saint-Émilion

Bordeaux

merlot, cabernet sauvignon, 
cabernet franc, malbec

Vol en krachtig, mooie mix van 
fruitaroma’s en stevige vanilletoetsen.

Stevig rood vlees, wild, grillades, 
kruidige schotels, harde volle kazen 

Ref. 8227 | 6x75cl | 2014
TOPPER

‘Château Haut Saint-Georges’ a.c.
Saint-Georges Saint-Émilion
2x75cl Houten kist | 2011

   Bordeaux

‘Château Haut Saint-Georges’ a.c.
Saint-Georges Saint-Émilion
1x75cl Houten kist | 2011

   Bordeaux

2 010
•  Médaille d’Argent au ‘Concours Mondial du Vin de Bruxelles’
•  Guide Hachette *
•  Revue ‘Le Point’ 14/20

2 011
•  Médaille d’Argent au ‘Concours Mondial du Vin de Bruxelles’

2 01 2
•  Guide Hachette ‘Coup de Cœur’ **
•  La Grande Médaille d’Or au ‘Concours Mondial du Vin de Bruxelles’

2 01 3
•  Gold Medal at ‘The best French wines for Germany’ *
•  Médaille de Bronze au ‘Concours Général Agricole de Paris’

2 014
•  Médaille d’Or au ‘Concours Général Agricole de Paris’

R
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s Château Haut-Saint-Georges

 €  117,98

 €  42,18

 €  23,52
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Alle prijzen zijn in EURO per 6 flessen aangegeven, exclusief B.T.W. 21 %, inclusief accijnzen en verpakkingsheffing. 
Zolang de voorraad strekt. Minimum bestelling = 1 karton = 6x75cl. 

Alle prijzen en hoeveelheden zijn onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen 

www.tourlocal.be


