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Bubbles van goede kwaliteit voor een scherpe prijs zoek je tegenwoordig in Spanje, Italië en in regio's van Frankrijk zoals Alsace en Loire. Wil je echter
pareltjes van topkwaliteit in je glas , kies dan voor champagne en ga dan voor de absolute top. Wij bij Ambrosius hebben doorheen de jaren een uniek
strenge selectie gemaakt in ons Champagne aanbod. Al onze huizen worden door de vakpers unaniem tot de top 10 in de wereld gerekend. Bij ons vind je
geen marketingmerken, maar unieke belletjes van onberispelijke kwaliteit…
KLIK HIER VOOR EEN OVERZICHT VAN ALLE CHAMPAGNES
CLIQUEZ ICI POUR LES CHAMPAGNES

Charles Heidsick Brut Réserve
RVF: 16.5/20 - Robert Parker: 92+/100 - Jancis Robinson: 92/100
“Quel plaisir de déguster ce champagne élégamment façonné par 40 % de vins de réserve ! Il se révèle d’un confort tout à fait
exceptionnel en bouche, avec une patine apaisante jusqu’à une finale iodée signature. Un vrai vin profond de gastronomie.” ( RVF 2019)

Champagne Bollinger Special Cuvee
Eén van de meest pure expressies van het prestige huis Bollinger. Een echte multi-vintage blend van maar liefst 30 verschillende crus!De Special Cuvée is een unieke balans tussen power, body en finesse. De assemblage wordt sterk gedomineerd door
Pinot Noir (zo'n 60%). Het resultaat is een zeer karaktervolle en elegante champagne met een mooie en verfijnde mousse. Een
Bollinger champagne die u zeker een keer gedronken moet hebben. € 51,00

La Maison Gosset
La maison Gosset élabore ses champagnes selon une charte d'excellence qui garantie aux connaisseurs de grands vins une qualité optimale. Les vendanges destinées au Champagne Gosset sont réalisées manuellement en collaboration avec des vignerons
sélectionnés et rigoureux. Les vinifications et assemblages permettent d'obtenir un style propre, à la recherche d'un équilibre et
d'un goût qui font de la Maison Gosset l'une des toutes meilleures Maison de la Champagne d'aujourd'hui” (RVF)

Champagne Deutz - Brut Classic
Notes : Parker 90/100 - Bettane et Desseauve 16,5/20 - RVF 15,5/20 - Guide Hachette 1*(Vin très réussi)
Il séduit plus par son fruité “fruits rouges” (la marque des pinots présents aux deux tiers de l’assemblage) et sa fraîcheur que
par la vinosité qui définissait jadis l’esprit Deutz, plus vineux mais moins apéritif. (RVF) € 36,95

Cuvée N°744 Extra Brut
Jancis Robinson 18/20
Bettane & Desseauve 17,5/20
RVF 94/100
Robert Parker 93+/100
James Suckling 93/100

Coup de Cœur:

« 2016, Une palette fraîche et juteuse, le Chardonnay semble dominer les arômes. Un nez fin, précis
avec une belle profondeur. La bouche se montre ample et crémeuse avec un touche ouatée. Belle fraîcheur et allonge de style.» (Le Guide des Meilleurs
Vins de France 2022 - RVF) € 49,95
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Champagne Lilbert - Fils
à Cramant
Eén van de meest pure expressies van Chardonnay. Een echte frisse en minerale champagne, heerlijk als aperitief ! Deze 100% grand cru
champagne wordt gemaakt door een piepklein domein gelegen in het prestigieuze Cramant ! Slechts 16000 flessen verlaten hier jaarlijks de
kelders, en Ambrosius is reeds 20 jaar importeur in België. Vele klanten beweren dat je eens dit hebt geproefd, je moeilijk nog een andere
champagne kan appreciëren… Kom hem ook eens proeven en overtuig jezelf !
Le Champagne Lilbert-fils est un Grand Cru blanc de blancs, d'une minéralité affirmée et d'un grand potentiel de garde. Attention, c'est un
vin très convoité et les ruptures de stock sont fréquentes €36,95
"If there is a producer in Champagne making more impeccably fresh, stylish Blanc de Blancs wines today, then I am
unaware of it. I have loved these wines for years...the key to the excel- lence of Lilbert’s non-vintage wine is a precise balance between austerity and generosity, and the accent here is on the word, precise: On one hand, this is a
subtle, restrained, linear, sharply focused wine rather than an in-your-face blast of fruit and yeast. On the other
hand, the wine is never stingy, but rather subtly satisfying, showing a focused and persistent beam of fruit recalling
green apples and ripe lemons. Faintly toasty accents and a hint of minerality lend complexity to the finish, which is
exceptionally persistent and refreshing, thanks in large part to very fine mousse that is stylistically in keeping with
the wine’s overall flavor profile. It sounds snotty to say so, but this is a connoisseur’s wine, a Champagne of exceptional refine- ment.
The following have also reviewed this wine:
91 points- Alison Napjus, The Wine Advocate
91 points- Josh Raynolds, Stephen Tanzer’s International Wine Cellar
91+ points- John Gilman
91 points- Allen Meadows, Burghound.com

Toppers uit italië op de feesttafel !
Tenuta Buon Tempo
Rosso di Montalcino 2019

Castellucci Miano
Nero d’Avola 2018-19

Robijnrode kleur. Aroma’s van zwarte
bessen, aardse aroma’s en een vleugje
menthol. Medium body in de smaak met
fruit van kersen, een vleugje kruidnagel en
een lichte zuurgraad. Lichte, maar niet
storende tannines.

Krachtige en verfijnde rode wijn. Mooie
aroma's van zwart fruit zoals pruimen en
bramen. Zeer mondvullende, rijke aanzet.
Tannine aanwezig maar mooi versmolten
in het geheel. Dit is echt een pareltje.

€ 18,95

€ 15,25

Barone di Villagrande
Etna Bianco Superiore 2019

Jasci Domino Riserva
Montepulciano d’Abruzzo 2018

Krachtig en vol! Barone di Villagrande
Etna bianco is een elegante witte wijn
gebaseerd op 95% Carricante met nuances van citrus, vanille, kaneel, sinaasappel en mineralen, rond en soepel in de
mond, fraaie volle gebalanceerde afdronk.

Schitterende aroma’s van blauwe pruimen, wilde bessen, kruidnagel, kaneel,
blonde tabak, en vanille. Volle body met
zoet-fruitige aanzet, elegant en verfijnd
met zijdeachtige tannine, diepgang, concentratie, en complexiteit.

€ 19,50

€ 13,95

Klik hier voor alle Italiaanse wijnen / Cliquez ici pour les vins Italiens
Zeelaan 228 - 8670 Koksijde - www.Ambrosiusshop.be
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Boeiende rode ontdekkingen - Bonnes trouvailles en rouge :
Domaine La Florane Terre Pourpre 2020:
Granaatkleurige wijn met verleidelijke aroma's van zoete, zwarte kers, cassis en rijp zwart fruit. Volle, ronde wijn met fluweelzachte tannines op het palet. Eén van de beste rode wijnen uit de streek! Sa robe grenat
annonce un vin étonnamment charnu et savoureux. Doté de séduisants arômes de cerise noire, l’ensemble
est subtilement corsé et souple, très mûr et incroyablement velouté.
€ 16,65

Domaine la Florane Je Ne Souffre Plus 2020 Vin Nature
Donker kersenrode kleur met paarse schijn. Frisse neus met een overvloed aan vers fruit. Sappige en rijke
wijn in de mond. Fruitig en met een lichte kruidigheid. Robe d’un bel éclat rubis aux nuances pourpres.
Nez frais et généreux sur un superbe fruit. Bouche offrant un jus gourmand et soyeux, sur des notes de
fruits avec une légère épice. € 11,85

Cèdre Héritage Cahors 2016
Robijnrode kleur met een hint van violet. Intense neus van cassis, violet en kruiden. Ronde wijn met een
mooie aciditeit en zachte tannines gevolgd door een mooie afdronk. Robe rubis soutenue légèrement violacée. Le nez est intense et flatteur, rempli de cassis, de violette et d’épices. tendue et marquée par une acidité
droite et claire, enrobée par une jolie douceur, l’ensemble donnant une belle longueur à ce vin.
€ 9,65

Chateau Tour des Gendres La Vigne d’Albert 2020 Vin Nature
Droge, volle, fruitige rode wijn. Een zeer diepe, briljante granaatkleur. Intense aroma's van vers fruit met
toetsen van bloemen. Frisse, volle mond met een lichte zoetheid en mooie frisheid. Vin rouge sec et fruité.
Vin résolument moderne, sans sulfite, sans sucre ni levure industrielle ajoutée. La bouche est croquante,
plus dense que sur le précédent millésime. Elle reste très gourmande avec une très légère sucrosité accompagnée d’une belle fraîcheur. Un vrai vin de fruit € 11,75

Domaine Saint Gayan Gigondas 2016
Een echt knappe Gigondas waarvan de zijdezachte tannines en de mondvullende, kruidige smaak met rood
en zwart fruit het u moeilijk zullen maken om geen tweede glas te nemen.
Notes de petits fruits rouges et noirs. Arômes finement boisés et épicés. En bouche, il est corsé avec une
attaque charnue. Richesse tannique surprenante.
€ 19,75

Alvaro Palacios Camins del Priorat 2017
Camins del Priorat is een van onze absolute favorieten. De wijn wordt geproduceerd door Alvaro Palacios
in de Priorat, misschien wel de beste wijnmaker in de regio! Stevige wijn met een enorme complexiteit !
Moet je ooit eens geproefd hebben in je leven ! Camins del Priorat est l'un de nos grands favoris. Le vin est
produit par Alvaro Palacios dans le Priorat, peut-être le meilleur viticulteur de la région! Vin solide d'une
énorme complexité! A ne pas manquer dans votre vie.
€ 18.50

Saladini Pilastri Monteprandone 2018
18 maanden rijping op Franse eik zorgt voor een volle body met een mooie balans tussen structuur en elegantie. In de neus aroma’s van kersen, kruidigheid en vanille. 18 mois d’élevage sur chêne français offre
un corps plein avec un bel équilibre entre structure et élégance. Au nez, des arômes de cerise, d'épices et de
vanille. € 15,95

ONTDEK ONZE VOLLEDIGE LIJST RODE WIJNEN DOOR HIER TE KLIKKEN
POUR DECOUVRIR NOTRE ASSORTIMENT COMPLET DES VINS ROUGES, CLIQUEZ ICI
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Boeiende witte ontdekkingen - Bonnes trouvailles en blanc
Weingut Pfaffl Weinviertel DAC Hund 2020
Genuanceerde neus met indrukken van zwarte peper, sinaasappel, ananas en zacht citrusfruit, onderliggend een zekere mineraliteit. Volle gestructureerde smaak die waarmaakt wat de neus belooft. De wijn
blijft zich ontwikkelen en eindigt in een lange, mineralige finish. Nez nuancé avec des impressions de
poivre noir, d'orange, d'ananas et d'agrumes tendres, sous-tendant une certaine minéralité. Goût structuré
qui offre ce que le nez promet. Le vin continue à se développer et se termine par une longue finale
minérale.
€ 18,95

Autocton Blanc 2019
Bloemige en mediterraan kruidige tonen in de neus. In de mond stevige aanzet, mooi verwerkt in de structuur. Voldoende zuren en een lichte houttoets. Lange afdronk. Mediterraan karakter. Ici on découvre un
grand blanc avec un assemblage typique du Penedes. Floral et épicé à la fois, avec des notes d'herbes méditerranéennes, de fleur d'amandier et de massepain. La bouche est solide, bien enveloppée dans la structure. Belle charpente acide. Longue finale. € 15,75

Chateau Tour des Gendres Cuvée des Conti 2019
Deze wijn biedt aroma’s van acacia bloesem, sinaasappel en witte perzik. In de mond vinden we een ronde
en toch frisse wijn die steeds in balans. Ce vin offre une superbe complexité aromatique et une bouche
alliant la rondeur et la vivacité. La robe est d'or pale, brillante. Des arômes de fleur d'acacia, d'oranger, de
pêche blanche accompagnent une bouche de rondeur, de vivacité, d'équilibre.€ 10,90

Domaine Jean Gardiés Les Glaciaires 2018
Deze wijn is heel fris en toch enorm fijn en complex ; mooie neus, peer en wat citrus; in de mond is de eik
subtiel aanwezig, heel evenwichtig. Ce vin est très frais et pourtant très fin et complexe; beau nez, poire et
quelques agrumes; en bouche le bois est subtilement présent, très équilibré.
€ 15,40

Jean-Paul Brun Beaujolais Blanc Fût 2019
Jean-Paul Brun maakt een verbluffend mooie wijn die veel dure witte Bourgognes in verlegenheid brengt.
De handgeplukte chardonnaydruiven komen van Bruns beste percelen. Ze ondergaan de ‘vinification
bourguignonne’Het resultaat is een complexe, volle droge witte Beaujolais, met een discreet aroma van
eiken en veel finesse. Opvallend is de doordrinkbaarheid voor een wijn met zoveel smaak. Jean-Paul Brun
produit un vin d'une beauté stupéfiante qui fait honte à de nombreux bourgognes blancs coûteux. Les
raisins de chardonnay, cueillis à la main, proviennent des meilleures parcelles de Brun. Le résultat est un
Beaujolais blanc sec complexe et corsé, avec un arôme discret de chêne et beaucoup de finesse. Remarquable est la buvabilité pour un vin avec autant de goût. € 18,95

Domaine Boris Champy Hautes Côtes de Beaune 2019
Zuivere en zachte neus met citrus, witte bloemen en wat honing; in de mond een genereuze wijn met zachte, goed geïntegreerde eiktoetsen. Nez pur et doux avec des agrumes, des fleurs blanches et un peu de miel ;
en bouche, un vin généreux avec des notes de chêne douces et bien intégrées. € 24,20

Pago del Vicario Talva 2018
Goudgele kleur. Vol van smaak, licht tintelend. Subtiel hout. Aangename frisheid met toetsen van kweepeer, beetje citrus op het einde. Couleur jaune d'or. Plein de saveur, légèrement picotant. Bois subtil.
Agréable fraîcheur avec des notes de coing, un peu d'agrumes en fin de bouche. € 13,95

ONTDEK ONZE VOLLEDIGE LIJST WITTE WIJNEN DOOR HIER TE KLIKKEN
POUR DECOUVRIR NOTRE ASSORTIMENT COMPLET DES VINS BLANCS, CLIQUEZ ICI
Zeelaan 228 - 8670 Koksijde - www.Ambrosiusshop.be
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Domein in de kijker: pago del vicario
Pago del Vicario is één van de weinige domeinen die deel uitmaakt van de prestigieuze club van wijnhuizen die wijnen maken op grote hoogte. Er zijn er slechts 3 op het Europese continent die hoger
gaan dan 1000m. Pago del Vicario op 1500 m overtreft ruimschoots de 1.368 meter hoge Barranco
Obscuro, in Contraviesa Alpujarra (Granada) en de 1.150 meter van de Zwitserse wijnen gemaakt in
het dorp Visperterminen aan de voet van de Zwitserse Alpen. Door de nabijheid van het natuurpark
Sierra Nevada is het klimaat koel. In de zomer schommelt de temperatuur tussen 15 graden 's nachts
en 28-30 graden 's middags, terwijl in de winter de temperatuur varieert tussen maximaal 8-10 graden en minimaal 2-6 graden onder nul, met ongeveer 15 dagen sneeuwval . In koude jaren zorgen
lage temperaturen ervoor dat de bodem ongeveer drie maanden met sneeuw bedekt blijft. De laatste
10 jaar werd er hier geen wijn meer geproduceerd, reden: de droogte die ook hier zijn invloed van klimaatverandering doet voelen. De
maanden met sneeuw in de winter die zorgen voor voldoende water in de bodem worden steeds schaarser. De bodems worden gekenmerkt
door een klei-leemtextuur, met leisteen (fylliet). Over het algemeen zijn dergelijke bodems zeer arm en nauwelijks vruchtbaar, maar door de
hoogte uitstekend geschikt voor de productie van frisse topwijnen. Pago del Vicario est l'un des rares domaines à faire partie du club prestigieux des exploitations viticoles qui produisent des vins en haute altitude. Il n'y en a que 3 sur le continent européen qui dépassent les
1000m d'altitude. Le Pago del Vicario, à 1 500 m, dépasse de loin les 1 368 m du Barranco Obscuro, à Contraviesa Alpujarra (Grenade) et
les 1 150 m des vins suisses élaborés dans le village de Visperterminen, au pied des Alpes suisses. En raison de la proximité du parc naturel
de la Sierra Nevada, le climat est frais. En été, la température varie entre 15 degrés la nuit et 28-30 degrés l'après-midi, tandis qu'en hiver,
la température varie entre un maximum de 8-10 degrés et un minimum de 2-6 degrés sous zéro, avec environ 15 jours de chutes de neige.
Les années froides, les basses températures maintiennent le sol couvert de neige pendant environ trois mois. Au cours des 10 dernières
années, aucun vin n'a été produit ici, raison : la sécheresse qui fait également sentir son influence du changement climatique. Les mois de
neige en hiver qui fournissent suffisamment d'eau au sol se font de plus en plus rares. Les sols sont caractérisés par une texture de loam
argileux, avec de l'ardoise (phyllite). En général, ces sols sont très pauvres et peu fertiles, mais en raison de l'altitude, ils sont excellents
pour la production de vins frais de premier ordre.

Klik hier voor de wijnen van het domein / Cliquez ici pour les vins du domaine

Sprankelende Bubbles van Topkwaliteit-Des bulles de grande qualité
Pupitre Brut Nature

Lichtgouden kleur met groene
toets, fijne aanhoudende pareling. Expressieve en zuivere neus
met aroma’s van rijp fruit, florale
tonen en geroosterde toetsen.

€9,95

Domaine Neumeyer Cremant d’Alsace
100% Chardonnay
Een frisse crémant met veel finesse en
fijne bubbels. In de neus zijn er fruitige
aroma’s van agrumes aanwezig met nuances van brioche. Zeer evenwichtig in
de mond.
Waardige vervanger voor Blanc de
Blancs champagne!

€ 16,95
Pupitre Imperial Reserva Brut
Mooie structuur en een uitgebalanceerde smaak als resultaat
van de lange rijping. Aangename
zuren. Lange en aanhoudende
afdronk, complex en evenwichtig.
€11,75

Domaine des Aubuisières
Vouvray Brut
Zeer elegante schuimwijn met een overvloed aan finesse. Behoorlijke fruitigheid met mooie aciditeit om balans te
brengen. €15,20
Cuvée Zero: zonder dosage, strak
mondgevoel, absolute top onder de crémants. € 19,35

Ontdek meer bubbels door hier te klikken. - Cliquez ici pour decouvrir l’assortiment des bulles.
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Winterse wijnen uit het zuid-westen
Pak gerust een lekker boek en kruip voor de open haard terwijl het buiten sneeuwt, hoewel regen tegenwoordig meer
voor de hand ligt. In uw wijnrekje liggen nog een paar flessen die u dit jaar op de kop heeft getikt. Nee, niet die frisse
zomerwijntjes die je niet allemaal opgedronken kreeg, laat die maar liggen. De winter is bij uitstek een seizoen waarin
we volle, kruidige wijnen willen. Onze favoriete regio om deze volle, stevige en rijke wijnen te leveren is de “SudOuest” aan de voet van de Pyreneeën. Dit is de streek van Foie-gras, truffels en wijnen als Madiran, Cahors en Bergerac. Heerlijke volle wijnen die uitstekend passen bij de winterse stoofpotjes, wildbereidingen en in hun witte versies bij
dessert en uiteraard.
Domaine Rotier Les Gravels 2017

Chateau d’Aydie Odé d’Aydie 2016
De familie Laplace is reeds 3 generaties een
topreferentie in de appellatie Madiran. Vandaag is het een 70 ha groot domein dat wordt
gerund door de 4 kinderen van Pierre Laplace. Sinds 10 jaar staan ze werkelijk aan de
top deze streek. Volle stevige wijn, maar met
mooi versmolten tannines. Heerlijk bij wilde
eend en haas !

€ 13,20

€ 12,35

Chateau du Cèdre Cahors 2019

Chateau Lapeyre Jurançon doux 2019
De Jurançon wijnen passen als geen ander
met een heerlijk stukje ganzelever. Gemaakt
van de gros en petit manseng druiven, combineert deze wijn zoetheid en een frisse toets.
Hier geen plakkerige siroopwijn, maar een
heerlijke frisse lichtzoete wijn met honingtoetsen in de afdronk. Past tevens perfect bij
een chocolade dessert.

Donkerpaarse kleur, aroma's van rood en
zwart fruit, ondersteund door zoethout en
peperige tonen. De mond is rond en fruitig,
met een vleugje frisheid en ronde en fluweelzachte tannines. Eén van de mooiere wijnen
uit het onbekende Gaillac.

€ 15,95

Chateau du Cèdre is sinds 1988 in de handen van Pascal en Jean-Marc Verhaeghe.
Het wijnhuis heeft circa 10 hectare wijngaard die beplant zijn met de druivensoorten
Malbec, Merlot en Tannat. De wijnstokken
hebben een leeftijd tussen de 20 en 50 jaar
oud.
1 van de topwijnen uit de regio!

€ 17,70

Klik hier voor alle wijnen uit het Zuid Westen / Cliquez ici pour les vins du Sud-Ouest

Gratis levering - livraisons gratuites
Ja, inderdaad gratis! We weten dat parkeren in het seizoen voor onze winkel een ware nachtmerrie kan worden. Gratis leveren is dan ook het minste
dat we kunnen doen! De enige voorwaarde is een minimumaankoop van
50 euro.*

Oui, nos livraisons sont gratuites! Nous savons que se garer devant notre
magasin peut vite tourner au cauchemar. Alors vous livrer à domicile nous
semble la moindre des choses. Nous vous demandons seulement un achat
minimum de 50 euro!*
*(Gratis levering enkel geldig voor de regio Koksijde, De Panne, Veurne. Voor andere regio’s gelieve ons te raadplegen)
*(Livraisons gratuites valables dans la région de Koksijde, La Panne, Furnes. Pour
les autres régions nous consulter svp.)

Zeelaan 228 - 8670 Koksijde - www.Ambrosiusshop.be
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Wine and food pairing!
Met de feestdagen halen we allemaal onze beste flessen uit de kelder om een heerlijke feestmaaltijd perfect te begeleiden. Maar wat gaan
we serveren? En hoe serveren we die uitstekende wijnen nu perfect? Welke champagne als aperitief? Op welke temperatuur schenken?
Waanneer haal ik mijn beste spirit boven? Allemaal vragen die we in dit korte artikel zullen beantwoorden, zodat je straks als een echte
“sommelier” je gasten kan plezieren…

Welk type champagne verdient de voorkeur als aperitief met Kerstmis?
Wij houden van een levendige en dorstlessende champagne, om de mond voor te bereiden op de gerechten die volgen. Ik raad daarom een
extra brut of een brut aan. Natuurlijk geven sommigen de voorkeur aan wijnachtige champagnes, maar frisse, pittige smaken worden aanbevolen om een maaltijd te beginnen. Onze keuze : Champagne Lilbert Blanc de Blancs Grand cru .

Wijn en spijs: in contrast of ton-sur-ton?
- Oesters en vis
Voor een mooi contrasterend akkoord raad ik een minerale wijn aan. Deze zal de vettigheid en het vlezige van de oester compenseren en de
gejodeerde en minerale kant zal het gehemelte "reinigen". Deze wijnen zijn ook ideaal bij visbereidingen zonder saus en zeevruchten.
Heretat MontRubi White (11,95), Barone di Villagrande ‘Etna Bianco’ (19,50), Nanclares Y Prieto ‘Tempus Vivendi’ (16,55)

Voor een ton-sur-tonkoppeling rust je uit met een rijkere wijn, met meer vettigheid, minder mineraliteit en een lagere zuurgraad. Schenk bijvoorbeeld een mooie chardonnay uit, zoals een Puligny-Montrachet of een Meursault uit Bourgogne. Een goedkoper en ook een zeer lekker
alternatief is de Bacalhoa Chardonnay (13,50) uit Setúbal in Portugal. Deze gaan ook uitstekend samen met gegrilde kreeft en smaakvolle
visbereidingen in saus.

Traditie met een twist
Zoete wijn met foie gras, één van dé combinaties tijdens de eindejaarsperiode. Persoonlijk gaat mijn eerste keuze niet naar de gebruikelijke
Sauternes-wijn, meestal te rijk en te zoet van smaak. Kies liever een lichtzoete Jurançon of een halfzoete wijn uit de Loire.
Clos Lapeyre, Jurançon (15,95), Domaine des Aubuisieres ‘Les Girardières Demi-Sec’, Vouvray (11,95)

Vieren met pluimvee
Het eerste waar je aan moet denken, is hoe je het pluimvee klaarmaakt. Staat er een lichte saus op het menu, ontkurk dan een grote, eerder
gerijpte witte wijn of een frisse rode. Domaine Gardiés ‘Clos des Vignes Blanc’ (23,90), Château d’Aydie ‘Pacherenc du Vic-Bilh
Sec’ (13,20), Domaine la Florane ‘Guillaume de Rouville Blanc’ (18,35), Domaine des Terres Dorées ‘Morgon’(16,65) of ‘SaintAmour’ (19,15)
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Wine and food pairing!
Als de saus rijker en sterker van smaak is, kan je gaan voor een rode wijn met medium structuur, met niet teveel tannine. Denk aan de wijnen
van Thierry Mortet uit Bourgogne; een Gevrey-Chambertin (39,95) of een Chambolle-Musigny (58,95). Iets minder exclusief, maar daarom
niet minder lekker, is een mooie pinot noir uit de Loire met vatrijping: Domaine de Villargeau ‘Les Licotes’ (14,95).

(Ge)wild
Bij het stevigere wildwerk (haas, everzwijn, hert,…) hoort een krachtigere rode wijn. Hier heb je keuze in overvloed uit alle streken en landen.
Onze betaalbare favorieten komen eerder uit het zuiden van Frankrijk. Meer bepaald deze pareltjes uit het zuidwesten: een fantastische Madiran van Chateau D’Aydie (22,75) of een top Cahors van Chateau du Cèdre (17,70). Nog enkele voorbeelden van zeer mooie, wild(e)-wijnen:
Domaine Saint Gayan Gigondas (19,75), Chateau de Lisennes L’Esprit (een mooie, houtgerijpte Bordeaux) (17,70), Alvaro Palacios
‘Camins del Priorat’, Spanje (21,95), Castelluci Miano ‘Nero d’Avola’, Sicilië, Italie (15,25)

De zoete inval bij je dessert
Bij een chocoladedessert valt een zoete rode of Portwijn zeker in de smaak. Als de chocolade erg donker is, kies dan een oude tawny. Is je dessert met rood fruit, ga dan voor een zoete witte wijn zoals de Muscat de Rivesaltes van domaine Gardiés (13,15) of een Moscato D’Asti van
Emilio Vada (13,50) uit Italië. Licht in alcohol en lichtsprankelend is dit een heerlijke wijn om de maaltijd mee af te sluiten. Je kan natuurlijk
ook nog een goede volle Champagne inschenken. Het is tenslotte een feestmaaltijd!

Een slaap(kerst)mutsje?
Moet je niet meer rijden en wil je de oude Cognac of Single Malt die je vorig jaar cadeau kreeg eindelijk eens degusteren, dan is nu het ideale
moment. Je serveert je goede malt nooit met ijs, maar met een beetje water.

Aftellen naar de perfecte serveertemperatuur
Bubbels : tussen 8 en 10°
Witte wijnen: maximum 12°, tenzij volle en rijke wijnen (stijl Bourgogne) iets warmer.
Rode wijnen: lichte rode 16° en krachtige rode 18°. Liever iets te fris dan te warm.
Houtgerijpte distillaten: rond de 20°C
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Winebar-bistrot vinarchist
Sinds meer dan 60 jaar selecteert wijnhandel Ambrosius lekkere, authentieke wijnen, gemaakt door kleine domeinen gedreven door gepassionneerde wijnmakers,
met respect voor hun terroir… In onze wijnbar willen we onze klanten op een leuke manier laten kennismaken met hun originele (meestal) biologische wijnen. Wijk
gerust eens af van de platgetreden paden en ruik, proef en geniet van onze ontdekkingen. Onze enige motivatie is de liefde voor de wijn met onze klanten te delen.
Wij hebben steeds en selectie van 12 wijnen per glas open staan waarvan het aanbod om de 4 weken wordt gewijzigd. Vinarchist, de naam is niet zomaar gekozen...
Het is een samenstelling van de woorden 'Vin' (wijn) en 'Anarchist'. De “anarchisten” in de wijnwereld. Verleg je grenzen en kom bij ons op ontdekking, op zoek naar die onbekende wijn die je vreugde
zal brengen. Verruim je horizon, wijn is veel meer dan alleen de grote namen. We willen af van het
idee dat geweldige wijnen duur moeten zijn, er bestaat niet zoiets als het beste kasteel, de beste wijn,
de beste wijnmaker. De beste wijn is niet degene die medailles heeft gewonnen of een score van 100
punten door een criticus, de beste wijn is degene die JIJ het leukst vindt. Onze missie is om de beste
prijs-kwaliteitverhouding te vinden en deze met onze klanten te delen, vergezeld van hapjes en gerechtjes die enkel van topkwaliteit zijn. Daarnaast is er een uniek aanbod van meer dan 100 spirits
( Single malt whisky, rum en andere) te ontdekken.

Depuis plus de 60 ans, le caviste Ambrosius sélectionne des vins savoureux et authentiques, élaborés
par de petits domaines conduits par des vignerons passionnés, dans le respect de leur terroir... Dans
notre bar à vin, nous souhaitons faire découvrir à nos clients leurs vins originaux (généralement) biologiques de manière ludique. N'hésitez pas à sortir des sentiers battus et sentez, goûtez et profitez de
nos découvertes. Notre seule motivation est de partager l'amour du vin avec nos clients. Nous avons
toujours une sélection de 12 vins au verre, dont l'offre est renouvelée toutes les 4 semaines. Vinarchist, le nom n'a pas été choisi au hasard... C'est une combinaison des mots 'Vin' (vin) et
'Anarchiste'. Les « anarchistes » dans le monde du vin. Repoussez vos limites et découvrez avec nous,
à la recherche de ce vin inconnu qui vous apportera de la joie. Élargissez vos horizons, le vin c'est
bien plus que les grands noms. Nous voulons nous débarrasser de l'idée que les grands vins doivent
être chers, il n'y a pas de meilleur château, le meilleur vin, le meilleur vigneron. Le meilleur vin n'est pas celui qui a remporté des médailles ou un
score de 100 points par un critique, le meilleur vin est celui que VOUS aimez le plus. Notre mission est de trouver le meilleur rapport qualité-prix et
de le partager avec nos clients, accompagné uniquement de collations et
de plats de qualité supérieure. De plus, il y a une gamme unique de plus
de 100 spiritueux (Whisky single malt, rhum et autres) à découvrir.
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Great spirits
Steeds meer klanten vinden de weg naar onze winkel omdat we in alles wat we doen het het beste zoeken,
en dit steeds aan de beste prijs. Naast ons huidige whiskyassortiment hebben we meer dan 80 rums in
huis. Prachtige distillaten uit verschillende landen zoals Martinique, Barbados, Haiti, Jamaica, Cuba,
Dominikaanse Republiek, Guyana, Guadeloupe, Peru, Mauritius, Venezuela,enz . In cognac hebben we
Delamain, Chateau de Beaulon en Polignac. Sublieme Armagnac van Darroze, Vodka Beluga. Klassiekers als Chartreuse, Arquebuse en oude Marcs. Maar ook exotische producten als Mezcal en Pisco zijn
bij ons te verkrijgen… Klik hier voor een compleet overzicht.
De plus en plus de clients viennent faire leur shopping en alcools de qualité chez Ambrosius parce que
nous recherchons pour chaque produit le meilleur rapport qualité-plaisir. A côté de notre assortiment de
whiskies, nous vous proposons une cinquantaine de rhums. De magnifiques distillations de différents
pays, tels que: Martinique, Barbade, Haïti, Jamaïque, Cuba, République Dominicaine, Guyane, Guadeloupe, Pérou , Iles Maurice, Venezuela, etc… En cognac nous vous proposons Delamain et Chateau de
Beaulon. Des grands Armagnacs Darroze, le meilleur vodka Russe Beluga. Des classiques comme Chartreuse et Arquebuse et des alcools exotiques, comme du Mezcal et un excellent Pisco se trouvent dans
nos rayons… Cliquez ici pour un aperçu complet de notre gamme.

KOOP 1 VAN ONDERSTAANDE WHISKY’S EN ONTVANG DEZE PRACHTIGE GESCHENKDOOS GRATIS!
ACHETEZ 1 DES WHISKIES CI-DESSOUS ET RECEVEZ GRATUITEMENT CE MAGNIFIQUE COFFRET CADEAU !

€ 47,50 € 42,95

€ 43,90

€ 68,20 € 63.95

€ 44,50

Enkel geldig in de winkel, niet in de webshop en zolang de voorraad strekt. Valable uniquement dans le magasin, pas dans la boutique en ligne et dans la limite des stocks disponibles.
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Ambrosius single cask’s
De essentie van ons vak is proeven en keuren, heel veel stalen worden door ons geproefd en af

en toe botsen we op iets zo uitzonderlijk goed dat we een volledig vat kopen. Soms alleen of samen met enkele collega importeurs. Als je zo’n flesje koopt dan weet je
zeker dat je een iets unieks in huis haalt, meestal zijn er slechts een paar
honderd van te koop...
Voor het ogenblik hebben we 2 single cask bottelingen in huis : een oude
Rum uit Venezuela en een bijzondere Gin uit Normandië (Frankrijk).
Ambrosius Venezuela 2006-2021 Port cask Finish. : Een uitzonderlijk zachte Rum van 15 jaar
oud. Deze Rum rijpte 13 jaar in Venezuela op Bourbon vaten en werd dan verscheept naar Denemarken waar hij nog 2 jaar werd afgerijpt in Porto vaten. In november 2021 werd hij zonder toevoeging van suikers voor ons gebotteld. Dit resulteert in een complexe zachte rum, amberkleurig met
een fijne neus van turks fruit, vanille en kruiden. 69€ (75 flessen gebotteld)
Christian Drouin Le Gin Fût n°16 Calvados cask Finish : Franse gin op basis van meer dan 30
variëteiten appelen. Deze variant van "Le Gin" rijpte vervolgens een aantal maanden op oude calvados vaten. Door te rusten in de vaten krijgt de gin een ronder en complexer smaakprofiel en neemt
de heerlijke appelsmaak toe. Echt iets spectaculairs van Christian Drouin .49.95€(144fl gebotteld)

Tasting Tubes
Sinds kort vindt u bij ons ook een assortiment tasting tubes. Deze kunnen samengesteld worden uit
3,6,12 of 24 tubes. Een leuke manier om kennis te maken met de wondere wereld van spirits. Zo maken we bv: best of Asia, best of Belgium, Rum a la Carte,…
Spring gerust binnen om te kijken wat de mogelijkheden zijn!

INFO :
Adres(se) : zeelaan 228, 8670 koksijde
tel.: 058/52.17.53
mail : info@ambrosius.be
Web : www.ambrosiusshop.be
facebook : AmbrosiusWinesAndSpirits

OPEN OUVERT

10U TOT 12U30
14U30 TOT 18U30
Maandag gesloten—Fermé le Lundi
Vanaf 20 /12 elke dag open.
A partir du 20 décembre ouvert tous les
jours!

OP 23-24 en 29-30-31 december
Non stop open van 10u tot 19u!
23-24 et 29-30-31 décembre
Ouvert Non stop de 10h à 19h!

