
WITTE WIJNEN         prijs/fles 

Pinot Grigio delle Venezie / Casa Girelli                          € 5,90                                                              
(100 % Pinot Grigio) 

Canaletto Pinot Grigio is een elegante droge wijn met bloemige tonen en frisse citrussmaken die 

zorgen voor een elegante en frisse afdronk. Deze wijn is ideaal als aperitief, met romige 

pastasauzen, visgerechten of wit vlees. 

 

Aguieloun AOC Ventoux / Les Terrasses d’Eole       € 6,90                                                         
(Clairette, Vermentino, Viognier)   

De Aguieloun (Aquilon in Provençaals) is een noordoostenwind, fris en vurig.  De luchtige en 

bloemige geuren openen zich op wit fruit.  De afdronk is op lavendel als eerbetoon aan de frisheid 

van de wind die deze wijn siert. Een lichte sensatie van Ventoux.    Om gekoeld te drinken, bij 

zeevruchten, gegrilde vis, bouillabaisse en vis in pittige sauzen. 

 

Biso AOC Ventoux / Les Terrasses d’Eole                                € 8,90                                           
(Clairette, Vermentino, Viognier) 

De Biso (de noordenwind) is een koele noordenwind.  Deze wijn kenmerkt luchtige, muntachtige, 

fruitige (kweepeer), geroosterde en minerale aroma's.  Houtgerijpt! 

Lekker als bijgerecht bij vis in saus, zalm met dille en zelfs kalfsblanquette 

 

 

Aubépine AOC / Cave de Lumières                                € 7,00                                                          
(Grenache Blanc, Roussanne, Clairette) 

Frisse witte bloemen, mooie complexiteit, witte vruchten.  Evenwichtig, rijk en rond in de mond.  

Als aperitief, bij vis met saus, gegrilde vis, schaaldieren, garnalen.              

Frisse afdronk.   Zeer populair bij onze klanten ! 

 

 

     Viognier IGP / domaine des Cancelades      € 8,90 
     (100% Viognier) 

     Druiven met de hand geplukt, ontsteeld en gevinifiëerd in roestvrijstalen vaten met   

     temperatuurregeling om de versheid van de aroma's te behouden.   

     Lichtgroene gele kleur.  Opvallende neus van perzik, wit fruit.   

     Mooie frisheid in de mond.  De wijn bij uitstek voor bij asperges. 

 

 

Côte du Rhône AOC / Val Rhodania                                       € 7,90                                                   

(Grenache, Cinsault, Syrah) 

Glanzende gouden kleur, versterkt met zilverachtige reflecties.  Neus: wit fruit (perzik, peer), 

exotisch fruit (mango) en een vleugje anijs.  In de mond harmonieus, overvloedig en genereus.  

Mooie mineraliteit. 

Deze wijn past perfect bij een samengestelde salade, gegrilde vis en als aperitief. 

 

 



 

Querelle de Famille IGP / domaine Chasson                          € 13,90                                                         
(60% Chardonnay, 40% Viognier) 

Gefermenteerd en gerijpt in vaten gedurende 8 tot 10 maanden, onderscheidt deze krachtpatser 

zich vooral door zijn aromatische complexiteit en het subtiele evenwicht van zijn structuur. De 

aroma's van vers fruit met wit vruchtvlees worden vermengd met een uitgesproken mineraliteit.   

De topper van ons ‘wit’ gamma. 

Lekker bij wit vlees in saus of vis in saus 

 

 

ROSE WIJNEN 

                   

Un bon moment IGP Vaucluse / domaine Chasson                € 5,90                                                                             
(45% Grenache noir, 25% Syrah, 15% Carignan , 15% Cinsault) 

Licht zalmroze, aroma's van witte perzik en agrum.  In de mond: floraal, intense rozensmaak, soepel, 

zacht, dorstlessend. 

Fris en jong drinken, ideaal als aperitief , bij salades en charcuterie, jonge kazen. 

 

 

Ventoureso AOC / Les Terrasses d’Eole                              € 6,90                                                  
(Cinsault, Grenache, Syrah, Mourvèdre, Marselan) 

De Ventoureso, de wind die komt van de Mont Ventoux (Noord, Noord-Oost).  Als het waait, brengt 

het de frisheid die wordt verkregen uit de top van honderd jaar oude ceders.  Hij verrast ons met 

geurige nuances van vers rood fruit, witte bloemen en exotisch fruit. Hij is levendig, speels, 

stimulerend.  Om gekoeld te drinken, onder het prieel, met auberginekaviaar of gewoon gegrild 

vlees. 

 

Rose Line IGP / domaine de l’Angèle                                       € 7,10                                                  
(100 % Muscat de Hambourg) 

Wijnstokken van 25 jaar oud.  Slechts een opbrengst van max. 1.200 flessen. Directe persing, 

vinificatie op lage temperatuur.  

Ideaal aperitief of bij zomer- en exotische gerechtengerechten ! 

 

Lumières AOP Ventoux / Cave de Lumières                                                    € 7,90              
(Grenache, Syrah) 

Aromatische neus met toetsen van aardbei en framboos. Frisse aanzet met pallet van rijp rood 

fruit zoals framboos en aardbei, evenwichtige afdronk, een echte aanrader !                                  

Als aperitief, bij mediterraanse gerechten, visgerechten. 

 

 

 

 



Pénequet AOP / domaine des Cancelades      € 7,90 
(Grenache, Cinsault)        € 15,90 (magnum) 

Koude maceratie met temperatuurregeling om de versheid van de natuurlijke aroma's van de 

druivenrassen te behouden.  Een zeer bleke, roze kleur.  In de neus: wit fruit, gedroogd fruit, snoep. 

Evenwichtig en fruitig gehemelte.  Om direct te drinken, in de zon! 

Het past perfect bij alle soorten vlees, maaltijden en aperitieven. 

 

 

RODE WIJNEN 

       P’tit Rouge qui tache / domaine Xavier Lambert                                       € 5,80                            
       (Syrah, Grenache) 

       Robijnrood.   Geuren van viooltjes, zwart fruit en kruiden.  De aanzet is zijdezacht en                         

       genereus.  Mooie lengte en een afdronk van mokka en cacao.  Lekker bij tapas, pizza’s,                   

       grillades, charcuterieschotels, Oosterse gerechten.  Prima begeleider van wit en rood               

       vlees, alsook van harde kazen. Deze wijn kan zowel op kamertemperatuur als fris tot zelfs koud          

       geserveerd worden op een warme zomeravond. 

 

 

Negroamaro IGP Puglia / Casa Girelli     € 5,90 
(100 % Negroamaro)  

Deze Negroamaro heeft een intense robijnrode kleur, een zachte smaak, is stevig maar toch 

fluweelzacht, harmonieus en zacht in de mond.  

Een perfect huwelijk met geroosterd rood vlees, wild en gerijpte harde kazen. 

 

 

l’Angèle IGP / domaine de l’Angèle     € 7,50 
(80% Grenache, 20% Syrah) 

Langdurige vinificatie.  Maceratie van 30 dagen in betonnen vaten.  Rood fruit, vol en rijk in de 

mond met toetsen van cacao.  Krachtig, maar mooi in balans.   

Leent zich uitstekend bij grillades van rundsvlees. 

 

 

Mistrau AOC  / Les Terrasses d’Eole     € 9,90 
(Grenache, Syrah) 

De Mistrau: de Mistral in Provençaals, de meester van de winden ...  Deze wijn heeft de kracht 

terwijl hij elegant en genereus is.  De fijne houtigheid benadrukt aroma's van rijp fruit en kruiden. 

De tannines zijn soepel en vlezig. 

Geniet ervan bij een mooie gegrilde steak! 

 

 

 

 

 



 

Pinot Noir IGP / domaine des Cancelades      € 9,50 
(100 % Pinot Noir) 

Lange maceraties om de expressie van aroma's te bevorderen en de rondheid van de tannines tot 

uitdrukking te brengen.  Wijn gevinifieerd, gerijpt en gebotteld op het domein.   

Een paarse kleur gaat vooraf aan een neus die gedomineerd wordt door rood fruit.  De smaak is 

evenwichtig en aromatisch.  Het past perfect bij alle soorten vlees en gevogelte, maar ook bij uw 

kazen en vleeswaren.  Wijn met verouderingspotentieel. 

 

Marselan IGP / domaine de Cancelades     € 8,50 
(100% Marselan)                                                                                                                                                                                         

Donkere, paarse kleur.  Aroma’s doen denken  aan typisch zwart fruit.  In de mond onthult het  

gehemelte een mineraal karakter, waardoor er een mooi evenwicht ontstaat. Vettige en volle wijn 

met karakter.  Zeer speciaal.  

Schenken bij kamertemperatuur !  Deze wijn begeleidt alle vlees- en wildgerechten, alsook   

blauwgeaderde kazen en charcuterie. 

 

A mon père IGP / domaine Chasson                                        € 13,50                                                    
(100% Carignan) 

De oogst wordt gevinifieerd door maceratie van hele trossen en koolzuur, waardoor deze wijn zijn 

typische aroma's van rood fruit krijgt. Door 12 tot 18 maanden te rijpen in Amerikaanse vaten krijgt 

deze wijn al zijn rondheid en zachtheid met behoud van veel frisheid.                  

Lekker bij rood vlees. 

 

 

  Cuvée Lily IGP Méditerranée / domaine des Cancelades    € 12,90 
  (70% Marselan, 30% Merlot)) 

  Gerijpt in eikenhouten vaten gedurende 24 maanden om al het fruit te "jammen" en de kracht van      

  de tannines af te ronden, en vervolgens door de wijnboer zelf op het domein gebotteld.   

  Een dieppaarse, robijnrode kleur kondigt een expressieve neus aan van gekonfijt, zwart fruit en     

  kleine, rokerige tonen. Een volle smaak met omhulde tannines en een geurige afdronk.  Past  

  perfect bij alle soorten vlees en wild, maar ook bij geitenkazen en vleeswaren. 

 

 

Balian IGP Vaucluse/ domaine de l’Angèle      € 19,90 
(100% Mourvèdre) 

Vooreerst: een unieke wijn in een prachtige fles. Zeer donkere, bijna zwarte kleur met mooie 

aflopende tranen die de vettigheid van de wijn benadrukt.  Een wijn voor grote gelegenheden, maar 

wees voorzichtig : 14 graden!  

Ideaal bij côte à l’os op de bbq, bij wildgerechten of gewoon om zo van te genieten. 

 

 

 

 

 

 



De domeinen: 

Domaine Chasson – Roussillon 

  

 

 

 

 

 

 

De wijngaard beslaat 68 hectare: 

 35 hectare in de AOC Ventoux-appellatie, op hellingen met optimale zonneschijn en de frisheid 
van de hoogte. 

 21 hectare in de AOC Luberon-appellatie, in de steden Bonnieux, Lacoste en Maubec, aan de 
voet van het Luberon-massief. 

 12 hectare Vins de Pays du Vaucluse, voornamelijk van jonge wijnstokken van 4 tot 10 jaar. 

Onze wijnstokken gedijen in de ongerepte en zonnige natuur van het Regionaal Natuurpark van de 
Luberon. Profiteren van het milde mediterrane klimaat en de frisheid van de Luberon en Ventoux 
heuvels, onze uitzonderlijke terroirs produceren vlezige en dieprode tinten zoals verse rosé en wit. 

De alliantie van traditie en moderniteit is ons motto. Met respect voor de principes van duurzame 
landbouw, investeren we veel in grondbewerking. 

Un bon moment - rosé  

Querelle de famille - wit  

A mon père - rood 
 

 

Les Terrasses d’Eole – Mazan 

 

In 1998 besloot Stéphane na zijn studie landbouwtechniek om op de boerderij te komen werken. 

Dat jaar vormden ze samen met zijn vader Claude een bedrijf. Op de dag van inschrijving in het 

handelsregister waaide de Mistral en de observatie van de site van de exploitatie gekenmerkt door 

terrassen inspireerde hen tot de naam Terrasses d'Eole. 

De Mistral gaf ze vleugels en ze besloten om hun eigen kelder te bouwen en de druiven op het 

landgoed te vinifiëren. 

Aiguieloun AOC Ventoux – wit  

Biso AOC Ventoux - wit 

Ventoureso AOC  Ventoux – rosé 

Mistrau AOC Ventoux – rood 

 

 



 
Cave de Lumières – Goult 

                                                

 

 

 

 

De wijngaard van 487 hectare ligt ten zuiden van de appellatie Ventoux en ten zuidoosten van de 

wijngaard van de Rhônevallei en de steden Goult, Gordes, Joucas, Roussillon ... 

De bodems zijn zeer gevarieerd : kalksteenpuin van de Monts de Vaucluse, zanderige kleigronden 

of zelfs okergele zand voor de wijnstokken in de gemeente Roussillon.                              

De geproduceerde wijnen zijn afkomstig van de mix van afzonderlijk gevinifieerde druivenrassen, 

selecties van terroirs, oude wijnstokken en enkele landgoederen: 

Domaine Terrus, Domaine Fontaube, Mas des infermières, Chateau Thouramme. 

Aubépine AOP Ventoux - Blanc  

Lumières AOP - Rosé 

 

Domaine Xavier François Lambert – Gigondas 

 

 

 

 

 

 

"François Xavier Lambert", creëerde zijn domein in Gigondas in de jaren 50 met de hulp van zijn vrouw 

Elisabeth op de plaatsen die bekend staan als "les Carbonnieres en Paillerouda".  Het landgoed 

produceerde vervolgens wijn en olijfolie. De wintervorst van 1956 vernietigde bijna alle olijfbomen,  

François Xavier Lambert heroriënteerde zich vervolgens naar de wijnproductie in de stad GIGONDAS. 

Maar de oorsprong van de wijngaard gaat terug tot 1556, waar toen de wijnstokken van de Prinsen 

van Oranje stonden.  Jean-François Gras, zijn achterkleinzoon (die de 4e generatie wijnbouwers 

vertegenwoordigt), heeft voor u geweldige wijnen ontwikkeld en geselecteerd, met dezelfde 

strengheid en dezelfde fierheid die de Côtes du Rhône met puur respect karakteriseren.  

Côte du Rhône – wit (Val Rhodania) 

P’tit Rouge qui Tache - rood 
Ook beschikbaar online bij Wines107: 

- Côte du Rhône SFX – rood 

- Vacqueyras AOC – rood 

- Gigondas AOC – rood 

- Châteauneuf-du-Pâpe AOC - rood 

 

 



Domaine de l’Angèle - Goult 

 

 

 

 

 

 

 

Met een oppervlakte van 30 hectare gewijd aan de teelt van wijnstokken, versmelten de percelen op 
de heuvels op het zuiden als een mozaïek met velden met kersenbomen, olijfboomgaarden en de 
productie van tafeldruiven. 
Op diepe kleikalksteen en lichtere ziltige kleigronden wordt de wijngaard daar met beredeneerde 
controle beheerd. 
Door het werk van de grond in combinatie met gecontroleerd gras, rigoureus snoeien, pluizen en 
zorgvuldig blad strippen, kunnen onze wijnstokken het beste van zichzelf geven en behandelingen 
beperken. 
We besteden bijzondere aandacht aan de rijke en gevarieerde flora en fauna van het ‘Domaine’. 

Rose Line IGP Vaucluse– rosé   Ook beschikbaar online bij Wines107 : 

L’Angèle AOP Ventoux– rood   - Couloubre IGP - rood 

Balian IGP Vaucluse – rood   - Ludivine IGP - rood 

 
Domaine des Cancélades – Ménerbes 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/361880657572273/videos/827914567558254/ 

Met de Deflaux, een Provençaalse familie, diep geworteld in de kleine Menerbische Luberon, vergeten 
we nooit onze wortels! integendeel, "veel meer dan het produceren van wijn, bestendigen we de 
cultuur van wijnstokken, fruitbomen en de knowhow van voorouders”. Het domein van cancélades erft 
dus dit erfgoed van ongeveer 40 ha dat het in stand houdt en dat gedurende meerdere generaties 
wordt overgedragen . 
Sinds 2004 hebben Cyril en Laurie Deflaux, jonge wijnbouwers, altijd begeleid en gesteund door de 
familie (4 generaties aanwezig op de boerderij), besloten om hun wijnerfgoed autonoom te maken 
door zelf hun druiven te vinifiëren en door hun eigen privékelder te creëren 

Viognier IGP Vaucluse – wit 

Pénequet IGP Luberon – rosé 

Pinot Noir IGP Méditerranée - rood 

Marselan IGP Méditerranée – rood 

Cuvée Lily IGP Méditerranée- rood 
 


