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De prijzen vermeld in deze brochure kunnen onderhevig zijn aan mogelijke prijsstijgingen
bij producenten en toeleveranciers.
Algemene verkoopsvoorwaarden zijn te consulteren op onze website www.vin-q.be

bubbels

Voor wie door de bubbels het drankje
niet meer ziet..
Iedereen drinkt wel graag eens een bubbeltje.
Maar wat is nu het verschil tussen Cremant, Cava, Prosecco en
Champagne?
Champagne is dé bubbel der bubbels.
Enkel de mousserende wijn die in de Champagnestreek geproduceerd wordt, mag officieel de naam
“Champagne” dragen. Enkel andere Franse mousserende wijnen die ook volgens de“Méthode traditionelle”,
gemaakt worden, mogen de naam “Crémant” dragen.
Waarom is Champagne duurder dan Crémant als ze beiden afkomstig zijn uit hetzelfde land?
Alles heeft te maken met de strenge regels voor de streek, de druiven en het productieproces. Wat dan
ook resulteert in de exclusiviteit ervan. Crémant heeft een iets soepelere regelgeving. Waar Champagne
minimum 15 maanden “sur latte” moet rusten na opwekken van een tweede gisting, is dit bij de meeste
Crémants slechts 9 maanden. Crémant d’Alsace dient wel minimum 12 maanden “sur latte” te rusten.
De meest gekende cépages voor Champagne zijn Chardonnay, Pinot Noir en Pinot Meunier.
Echter zijn er ook nog een aantal vergeten druivensoorten die deel kunnen uitmaken van de assemblage:
Arbane, Pinot Gris, Pinot Meslier, Pinot Blanc, maar zij vertegenwoordigen slecht 0,3% van de hele wijngaard.
Prosecco is afkomstig uit Italië en wordt gemaakt van proseccodruiven. Prosecco drink je best jong want In
tegenstelling tot Champagne wordt deze er niet beter op met de jaren.
Cava is dan weer de Spaanse tegenhanger. Cava is niet streekgebonden en kan dus overal in Spanje
gemaakt worden. De belangrijkste druivensoorten zijn Macabeo, Xarel-lo en Parellada. Échte cava dient ook
gevinifieerd te worden volgens de “Méthode traditionelle”. Strikt genomen mag enkel dan het woord “Cava”
op de fles en een 4-puntige ster op de kurk worden gedrukt. Al wordt hier naar verluidt soms al eens wat
lichter over gegaan. Vin-Q staat erop énkel de échte cava aan te bieden in haar assortiment.

Prosecco /- Spumante

Cava

La Jara Brut

Canals Nadal brut

o 100% glera

o macabeo - xarel-lo - parellada

€ 9,95

€ 13

Frizzante

fruitige aroma’s met toetsen van
framboos en roze pompelmoes
elegante bubbel

€ 13,75

Cremant

NIE

UW

o 90% glera - 10% raboso
aroma’s van witte perzik en klein rood fruit
frisse, fruitge toets in de mond
aperitief, BBQ, dessert met fruit, pastagerechten

		

Maison Cattin Edouard Leiber “Sauvage”

		

Cremant d’Alsace

		
		

		

€ 8,15

o 100% pinot grigio

florale aroma’s, meloen en citrus
fijne bubbel

aroma’s van amandelen en walnoten
elegante bubbel

Terre dei Buth

La Jara Rosado

o 80% pinot blanc - 20% chardonnay
frisse, florale aroma’s met licht gegrilde toets

€ 14,95

Champagne
Champagne Desautels-Cuiret “

		

Grand Cru Champagne uit Oger

Fleur de Chardonnay

		Millésime 2012

o 100% chardonnay

		o 100% chardonnay

aroma’s van brioche brood, witte bloemen en rijp wit fruit
fijne bubbel

		

€ 35,50

		
		
		
		

Champagne Guyot-Poutrieux
Premier Cru Champagne uit Vertus, eigen import
Champagne enkel vervaardigd uit het nobele sap van zachte persing (= “coeur de cuvée)

aroma’s van gekonfijte citrusvruchten vermengd met toetsen van gegrilde
amandel, boter en brioche
karaktervolle champagne
als aperitief, bij verfijnde voorgerechten (vb gegratineerde oesters)

€ 28,50
						Cuvée Elise-Ambre

						o 100% chardonnay

		Cuvée Selection

		o 40% chardonnay - 60% pinot noir
		
		
		

Champagne

		

aroma’s van witte bloemen en wit fruit, tonen van gebak en geroosterd brood
frisse, maar toch rijke en smaakvolle champagne
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€ 23,50
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		Cuvée Nina Rosé

complexe neus van wit fruit, met hints van
amandel en gebak
volle champagne met minerale toets en
ondertoon van citrusvruchten
als aperitief, bij zeevruchten

€ 24,50

aroma’s van rijpe, wilde aardbeien
als aperitief, bij fijne vleeswaren, rood vlees, desserts

€ 25,50

als aperitief, bij vlees, botersauzen

€ 29,50

100% chardonnay

		o 100% pinot noir
		
		
		

fruitige, bloemige aroma’s met toetsen
van boter en amandel, lichte vanille- en
houttoets
ronde, volle champagne

		Solal Extra Brut

		o 100% chardonnay (zéro dosage - geen extra toevoeging van suikers)
		
		
		

aroma’s van wit fruit, vermengd met toetsen van brioche en amandelen
frisse, minerale champagne

		

excellente begeleider van schaal- en schelpdieren, lekker bij geitenkaas

€ 35

zomer
festival

Aperitief
Sangria “La Sueca” (1L)
D.O. Penedés

o 50% garnacha - 50% tempranillo
aperitief, tapas

€ 9,50

Aperitief
D.O. Penedés

ALCOHOLVRIJ
Salcombe Gin “New London Light”

o 50% macabeo - 50% xarel-lo

0% alcohol - suikervrij - vegan

Vermouth rood
“El Bandarra” (1L)
1-2 maanden opvoeding

aperitief, tapas, cocktails

€ 16

Vermouth wit
“El Bandarra”(1L)
D.O. Penedés

o 50% garnacha blanca 50% xarel-lo
2 maanden opvoeding

aperitief, tapas, cocktails

Ritchie cola

Caribbean Blend
assemblage van rum uit 5 Caraïbische
gebieden (Guatemala, Trinidad,
Tobago, Martinica, Cuba)

de limonade van vroeger...
Puur Belgisch, 100% natuurlijk, zonder
artificiële karamel of fosforzuur.

Salcombe Gin “Start Point”

Salcombe Gin "Rosé Sainte Marie"

London Dry Gin

London Dry Gin

Aroma’s van roze pompelmoes en
jeneverbes. Frisse afdronk.
Serveertip: met premium tonic,
schijfje roze pompelmoes,
matched met de meeste botanicals en
garnituren

Aroma’s van citrus, rood fruit, witte
bloemen en oranjebloesem
Serveertip: met premium tonic en een
schijfje aardbei of citroenschil

€ 49

Salcombe Distilling Co. is ontstaan in 2014 in Devon (Verenigd Koninkrijk)
uit de gezamenlijke liefde van de stichters voor gin&tonic alsook voor het
kuststadje “Salcombe”.
De gins van Salcombe genieten het kwaliteitslabel “London Dry”. De laatste jaren werden heel wat nieuwe gins
op de markt gebracht, maar een minderheid hiervan genieten nog dit label. Opdat “London Dry” vermeld mag
worden, mag er na de distillatie behalve water niets meer toegevoegd worden.
Echte gin moet gedestilleerd zijn uit neutrale alcohol, jeneverbessen moeten dominant zijn en er
moet een minimum alcoholpercentage van 37,5% overblijven.

Double Dutch Indian Tonic

zacht, fruitig, rond, fluweelzacht

€ 30,75

€ 31,10

€ 49

€ 16

Rum Embargo Añejo
Exquisito (70cl)

Serveertip: met licht tonic water,
schijfje sinaasappel of blaadje salie,
matched met alle garnituren

€ 1,50

Delicaat, zacht en een licht fruitige afdronk
met een hint van jeneverbes en grapefruit.

€ 6 per 4

Wijnen

Wijnen

Terrasses de la Mer wit

Terrasses de la Mer rosé

Frankrijk, Pays d'Oc

Frankrijk, Pays d'Oc

o 50% grenache - 50% viognier

o 80% grenache noir - 20% syrah

fris

fris

vol

droog

droog

zoet

€ 7,95
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Frankrijk, Pays d'Oc

o grenache - carignan
vol

droog

zoet

zoet

€ 7,95

frisse witte wijn met fruitige tonen
en mooie zuurtjes
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Frankrijk, Pays d'Oc

o grenache - syrah
droog

o sauvignon blanc - vermentino

€ 6,95

Gris d’Amélie

fris

Languedoc, Corbières AOP

aperitief, mosselen

€ 7,95

Gris Marin rosé

fris

vol

Domaine Fontarèche
Tradition Blanc

vol
zoet

Château Fontarèche rosé
Languedoc, Corbières AOP

o grenache - picpoul - syrah
fruitige en levendige wijn met
aroma’s van aardbei en kersen
aperitief, bij Aziatische keuken,
BBQ, salades, tapas, vis

€ 6,75
€ 7,50

UW

NIE

Alphonse

UW

NIE

Frankrijk, Bourgogne

o gamay noir à jus blanc
fris
droog

€ 9,95

vol
zoet

Les Amours d’Haut Gléon
Frankrijk, Pays d'Oc

o grenache - syrah
fris
droog

€ 9,35

vol
zoet

Wijnen

Wijnen
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Bodega Maetierra
Een wijnhuis in La Rioja, Spanje, gespecialiseerd in witte wijnen.
In 1999 besloot het wijnhuis de “Muscat à petit grains” druif,
een inheemse variëteit uit La Rioja, in ere te herstellen.

O

APER

Deze variëteit wordt beschouwd als de meest aromatische ter wereld.
De druivensoort is echter niet toegelaten door de DO Rioja,
dus was de enige manier om eraan vast te houden
het creëren van een nieuwe beschermde geografische aanduiding
en zo ontstond in 2003 “Valles de Sadacia”,
bestaande uit vier van de zeven Rioja-valleien.

Libalis Frizz 5°5
Spanje, VT Valles de Sadacia

o 100% moscatel

Met deze “Muscat à petit grains” druif, maakt het wijnhuis de LIBALIS wijncollectie.
LIBALIS is een collectie van gemakkelijk te drinken, natuurlijke wijnen zonder franjes.
Het is de wijn om te delen met vrienden, om te ontspannen na een zware dag.
Een wijn die smaakt naar vrijdag op elke dag van de week!

FIJNE BUBBEL
TROPISCH FRUITIG

TROPI
FRUIT SCHE
EXPLO
SIE
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€ 7,25

a

“ráscame y libera mi aroma”
“wrijf en laat mijn aroma vrij”

Ontdek het aroma via de sjabloontjes achteraan de fles

Libalis wit

Libalis rosé

Spanje, VT Valles de Sadacia

Spanje, VT Valles de Sadacia

o 85% moscatel - 10% viura -

o 70% garnacha - 30% moscatel

5% malvasia

Libalis frizz
aroma’s van
ananas en
mango

Libalis wit

aroma’s van
passievrucht
en perzik

Libalis rosé
aroma’s van
bloemen en
wit fruit

FRUITIG

ZEER FRUITIG

aperitief, rijst, pasta, foie

aperitief, paëlla & salades

€ 8,45

€ 8,45
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Lou by Peyrassol blanc
Frankrijk, AOP Côtes de Provence

o ugni - vermentino (rolle)
fris
droog

vol

		 zoet “life is a party by #LOU”

€ 10,95

FRUITIG

Lou by Peyrassol rosé
Frankrijk, AOP Côtes de Provence

o cinsault - grenache - syrah
fris

vol

droog

zoet

€ 10,95

Wijnen

Frankrijk
Regio’s
Languedoc
Côtes du Rhône
Bordeaux
Bourgogne
Loire
Alsace

Château Fontarèche Pierre
Mignard

Languedoc

Languedoc, Corbières AOP

Onze
huiswijn

o mourvèdre - carignan - syrah
aroma’s van rijp rood & zwart fruit
en specerijen, lichte vanilletoets

€ 7,25

gegrild vlees

JOSEPH CASTAN ELEGANCE

€ 7,95

Languedoc, Pays d'Oc IGP
Verkrijgbaar in 5 soorten:

o chardonnay
o sauvignon blanc
o syrah-grenache
o merlot
o cabernet sauvignon

W

NIEU

De Visu 223
Languedoc, Vin de Pays IGP

o 100% grenache
aroma’s van pruimen, kersen & garrigue
weelderige, fruitige afdronk
lekker bij Mediterraanse keuken

Alexandre Sirech is de voormalige CEO van Havana Club (de gekende rum).
Zijn visie op lekkere wijn is dat die niet specifiek uit één blend uit een bepaalde regio van Frankrijk
dient gemaakt te zijn. Daarom gaat hij op zoek in verschillende regio’s naar de beste druiven
voor zijn blend met een subliem eindresultaat, dat soms omwille van de afkomst van de druiven
als een vin de France wordt geklassificeerd, maar daarom niet minderwaardig is.
Integendeel! Stuk voor stuk lekkere buitenbeentjes! Echte aanrader!

S de Sirech blanc

S de Sirech rouge

Vin de Pays IGP

Vin de Pays IGP

o sauvignon blanc - colombard -

o merlot - syrah

gros manseng - ugni blanc

Q’s
Vin- ite
r
favo

noties van passievrucht,
pompelmoes en citrus

aroma’s van rood fruit aangevuld
met tinten van cacao en kruiden

aperitief, bij vis, zeevruchten en
witte vleessoorten		

zuiderse gerechte, gegrild vlees,
pastagerechten, tomatensauzen

€ 11,75

€ 13,75
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Château Famaey Malbec
Sud-Ouest, Cahors AOP

o 100% malbec
fruitige rode wijn
kruidige aroma’s van zoethout en rood en zwart fruit
lekker bij charcuterie, wit en rood vlees

€ 9,50

Cotes du Rhone

Bordeaux

Folie des Frères wit

Folie des Frères rood

Château La Baronnerie

Château Les Bertrands

Côtes du Rhône, Cötes du Rhône AOP

Côtes du Rhône, Côtes du Rhône AOP

Bordeaux, Côte de Blaye AOP

Bordeaux, Côte de Blaye AOP

o 100% viognier

o 100% grenache

o 100% sauvignon blanc (vieilles vignes)

o cabernet sauvignon - merlot

smaakvolle, florale wijn met aroma’s
van perzik en abrikoos
visgerechten met rijke sauzen, witte
vleessoorten

€ 13,50

rkte
bepe e
oplag

volle smaak van kersen en rood
fruit, kruidig
pittige gerechten

€ 11,50

weelderige, vette witte wijn met toetsen
van pompelmoes en ananas
fijne visgerechten, kreeft,
Sint-Jacobsvruchten

fruitige en fijne wijn met smaken van
cassis, framboos en kers.
Rond, soepel, fijne tannines en lange
aangename afdronk.
rood vlees, kaas

€ 14,50

€ 10,50

Clos des Frères wit

Clos des Frères rood

La Fleur de Badette

Côtes du Rhône, Vacquerays AOP

Côtes du Rhône, Vacquerays AOP

Bordeaux, Saint-Emilion Grand Cru AOP

o roussanne - clairette - viognier -

o grenache - syrah - cinsault

o merlot - cabernet sauvignon

bourboulenc - grenache blanc

complexe volle witte maaltijdwijn,
fruitig maar toch elegant
fijne vis- en gevogeltegerechten

€ 22,25

rkte
bepe e
oplag

aroma’s van zwart fruit,
kruidige toets en hint van chocolade

zachte kruidige toetsen, rijpe tannines,
mooie evenwichtige afdronk

stevige, complexe vleesgerechten

rundsvlees, gevogelte

€ 20,50

Vin-Q
“wijn-zinnig” lekkere wijntjes

€ 18,85

Bourgogne
Buissonnier Rully wit

Buissonnier Rully rood

Bourgogne, Rully AOP

Bourgogne, Rully AOP

o 100% chardonnay

o 100% pinot noir

opvoeding op vat

volle witte wijn met subtiele florale
toetsen, aroma’s van honing en
gedroogd fruit

fruitige aroma’s van perziken
aroma’s van zwart en rood fruit,
licht kruidige pepertoets

delicate vissoorten, wit vlees

gegrild gevogelte

€ 13,75

€ 15,75

Domaine Ninot “La Barre”
Bourgogne, Rully AOP

o 100% chardonnay

Domaine Tupinier Bautista
Mercurey 1er cru
Bourgogne, Mercurey AOP

o 100% pinot noir

fruitige aroma’s van witte bloemen
elegante smaak van amandel

intense aroma’s van rijp zwart fruit,
kruidige toetsen, fijn afgeronde
tannines

vis, kreeft, gevogelte,
verse geitenkaas

Bourgogne, Saint-Bris AOP

Bourgogne, Chablis AOP

o 100% sauvignon blanc

o 100% chardonnay

frisse, strakke wijn met toetsen van
groene appel
aperitief, zeevruchten, salade met
warme geitenkaas

€ 13,75

Domaine de la Denante
Bourgogne, Saint-Veran AOP

o 100% chardonnay
volle aroma’s met toetsen van
brioche, amandel en rijp fruit

Vin-Q
’s
favor
ite

fruitig, vineus, elegant
sole meunière, witte vis, oesters

€ 17,25

Domaine Félix & Fils “Pinot Noir”
Bourgogne, Côtes d’Auxerre AOP

o 100% pinot noir
soepele, fruitige rode wijn met
aroma’s van rood fruit
rood, gegrild vlees

€ 14,75
€ 25,50

€ 17,50

Domaine Félix & Fils
“Chablis”

rood vlees

€ 21,50

gebakken vis, salades,
steak tartaar
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Domaine Félix & Fils
“Saint-Bris”
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Loire
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Pouilly-Fumé
“La Renardière”

Domaine Reverdy-Ducroux
Sancerre Clos du Roy

Domaine des Aubuissières
“Cuvée de Silex”

Loire, Sancerre AOP

Loire, Pouilly-Fumé AOP

Loire, Vouvray AOP

o 100% sauvignon blanc

o 100% sauvignon blanc

o 100% chenin blanc

heel evenwichtig en fris, aroma’s van citrus en ananas

droge, frisse maar smaakvolle witte
wijn, toetsen van citrus

volle witte wijn met aroma’s van
rijp wit fruit, lange afdronk

vis, schaaldieren, wit vlees, gevogelte, geitenkaas

schaal- en schelpdieren, gebakken
vis

koude visgerechten, salades

€ 18

€ 19

Domaine Beauséjour
“Les Silex”
Loire, Touraine AOP

o 100% sauvignon blanc
aroma’s van citrus, smaak van
groene appel
schaal- en schelpdieren, garnalen,
geitenkaas

€ 9,95

Domaine De La Commanderie
“Cuvée Médiévale”
Loire, Chinon AOP

o 100% cabernet franc
soepele, fruitige wijn met aroma’s van
rood fruit en kruid
charcuterie, gegrild vlees (BBQ),
wit vlees

€ 9,95

cte
perfe ijn
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€ 11,95

Elzas
Edouard Leiber Pinot Gris
Elzas, Alsace AOP

o 100% pinot gris
volle, ronde witte wijn met fruitige
aroma’s van abrikoos, licht gerookt
droog, doch lichtzoete impressie
aperitief, Oosterse kruidige
gerechten

€ 10,50

Edouard Leiber
Pinot Noir rosé
Elzas, Alsace AOP

o 100% pinot noir
droge, smaakvolle wijn
echte maaltijdrosé
pittige gerechten, schaaldieren met look,
charcuterie, gerookte vis, (zomerse) grillades

€ 10,85

Joseph Cattin Pinot Blanc
Elzas, Alsace AOP

o 100% pinot blanc
frisse, soepele fruitige wijn
aroma’s van perzik, appel, bloemen
slaatjes, gevogelte, mosselen, zeevruchten

€ 9,75

Spanje
Regio’s
Navarra
Jumilla

Spanje

Spanje
EGO Bodegas “Goru Blanco”
Jumilla DO

o 50% moscatel - 50% chardonnay

Aroa Bodegas “Le Naturel”
Navarra DO

aroma’s van rijp fruit, florale toets
smaak van tropisch fruit, citrus en witte bloemen

o 95% garnacha - 5% merlot

aperitief, pasta, rijst, vis

aroma’s van bosbes en violet
fris en fruitig
vlot wijntje

€ 8,50

lekkere fijne passe-partout wijn

€ 11
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EGO Bodegas “Goru Tinto”
Jumilla DO

o 50% monastrell - 30% syrah - 20% petit verdot
fruitige smaak met zachte, rijpe tannines en een toets van
vanille en kaneel.
kalfsvlees, varkensvlees, gerijpte kazen

€ 8,75

UW
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EGO Bodegas “Goru Rosado”
Jumilla DO

o 100% garnacha
intens aroma van rode bessen, framboos en bramen
zachte, elegante smaak met verfrissende aciditeit
tapas, vis, schaal- en schelpdieren

€ 8,75

Italie
Regio’s
Gavi
Toscane
Alba

Italie
Palladino “Gavi”

La Canonica

IGT Gavi

IGT Toscana Bianco

o 100%cortose

o sangiovese - merlot - cabernet franc

droge witte wijn met finale amandeltoets, zeer elegant, harmonieuze
aciditeit
aperitief, koude voorgerechten, vis
en schaaldieren

frisse rode wijn, genereus en sappig in de
mond, met smaken van rood en zwart fruit
gevogelte, pasta

€ 17,50

€ 13,50

Wereldwijnen

Barbera d’Alba Bricco del Olive
DOC Alba

o 100% barbera
Opvoeding op eiken vaten
Aroma’s van zwarte bessen en nootmuskaat
Sappige, frisse rode wijn met stevige body
Ideaal bij rood vlees

€ 19,99

Roemenië
Slovenië
Nieuw-Zeeland

Roemenie

’s
Vin-Q e
it
favor
Budureasca “The Vine in Flames”
Deala Maru regio

o 100% chardonnay
ronde wijn met aroma’s van tropisch fruit (ananas)
, lichte vanille- en houttoets
gevogelte, gebakken vis met botersaus, kaasschotels

€ 9,95

Net iets
anders..

Slovenie
Sisi “Traminer”

NIE

Styria

UW

o 100% traminec
droge witte wijn
fris, minerale ondertoon, mooie aciditeit

asperges, Oosterse gerechten, zeevruchten, maatjes

€ 8,75

Nieuw-Zeeland
The Ned
Marlborough

o 100% sauvignon blanc

NIE

frisse wijn met aroma’s van exotisch fruit, citrus en groene appel
Evenwichtige balans tussen de fruitjes en de zuurtjes
(Oosterse) salades, aperitief, vlot drinkwijntje

€ 13,75

UW

Olijfolie

Ons wijnhuisje

Premium IO Olijfolie Black

Premium IO Olijfolie White

Spanje, Extramedura

Spanje, Extramedura

o 75% manzanilla - 25% arbequina

o 75% arbequina - 25% manzanilla

kruidig met een klein bittertje

mild en fruitig

voor salades en tomaten

voor pasta, brood, carpaccio

250ml - € 8,75
500ml - € 13,50

Wij verwelkomen u graag elke eerste vrijdag van de maand
tussen 17u00 en 20u00 in ons wijnhuisje.
Volg ons op Facebook om op de hoogte gehouden te worden
over onze activiteiten en de data waarop u bij ons terecht kunt.

Gezelligheid staat steeds troef bij Vin-Q!

250ml - € 8,75
500ml - € 13,50
Wij laten u tijdens onze tasting-avonden
gratis kennismaken met een aantal
lekkere wijntjes / bubbels uit ons
assortiment.

Geschenkje?
Bij Vin-Q kunt u ook terecht voor een presentje voor familie, vrienden
of één van uw professionele relaties.
Steeds klassevol en personaliseerbaar.
Contacteer ons voor een voorstel op maat naar uw budget.

Wijnadvies
Zoek je een passende wijn voor een bepaalde maaltijd of menu?
Mail ons op info@vin-q.be en wij doen graag een voorstel.
Een goede match tussen uw gerechten en wijnen brengt uw diner naar een hoger niveau.

Tindeweg 6
9310 Moorsel
0479 35 62 57
info@vin-q.be
www.vin-q.be

facebook: @VinQ.be
Instagram: @vinq_karen

