
BIO!
DAT IS

LOGISCH

Bewust kiezen voor mens, dier en milieu. Dat is voor de 
nieuwe generatie producenten een belangrijk argument om 
over te gaan op biologische wijnbouw. Ook bij onze klanten 
worden biologische wijnen steeds populairder. Als de 
kwaliteit dan ook nog top is bevelen wij ze natuurlijk van 
harte aan.

695 645 595
PER FLES BIJ 6 FLES BIJ 12 FLES

L’ Hirondelle Organic

https://www.gastrovino.nl/wijnhuizen/hirondelle.html
https://www.gastrovino.nl/wijnhuizen/hirondelle.html


QUINTA DO
MONTE D’ OIRO
Uniek terroir gelegen op 70 km ten noorden van Lissabon. Bij Quinta do Monte d’ Oiro werken ze 
met geavanceerde technologiëen, met respect voor vroegere tradities en met een wakend oog op het 
milieu. De transistie naar volledig biologische wijngaarden is in volle gang en certificering is binnenkort 
te verwachten.

’13 Lybra Red
Lybra staat voor balans en evenwicht. In deze wijn is 
dat fantastisch gelukt. Mooie fruittonen, subtiel hout- 
gebruik met het snufje zwarte peper. 

’14 Lybra Rosé
Puur, puur, puur. Dat is wat je proeft. Puur fruit, rijk van 
smaak, mooie balans. Een prima eet-rosé bij diverse  
gerechten.

’14 Lybra White
Een prachtwijn! Zeer delicaat met een neus van perzik 
en abrikoos. Complex en intrigerend, net als zijn rode 
broer. Een wijn die je niet meer los laat. Past trouwens 
uitstekend bij alles wat uit zee komt. 

‘13 Lybra Red
‘14 Lybra White

‘14 Lybra Rosé

995

895
945 845

845 795
PER FLES BIJ 6 FLES BIJ 12 FLES

https://www.gastrovino.nl/wijnhuizen/quinta-do-monte-doiro.html
https://www.gastrovino.nl/wijnhuizen/quinta-do-monte-doiro.html
https://www.gastrovino.nl/wijnhuizen/quinta-do-monte-doiro.html


Stephane houdt van oud. Oude druivenstokken, wel te verstaan. Dit laat hij ook graag zien op het etiket 
met de vermelding ‘vieilles vignes’. Waar hij niet mee te koop loopt is zijn liefde en respect voor natuur 
en milieu. Biologisch werken zit in zijn DNA en dat is te merken aan de hoge kwaliteit van zijn wijnen. 

BEAUJOLAIS CRU
Stephane Aviron

‘11 / ’12 Domaine de la Madrière
Vieilles Vignes, AOC Fleurie
Ach, wat kan gamay toch mooi zijn. Zuiver en 
puur, zo proef je het zelden. Elegant en sappig 
rood fruit danst in de mond. Drink deze Fleurie 
bij geroosterde kip. Je wordt er gelukkig van.

‘11/’12 Domaine de la Madrière Vieilles Vignes, AOC Fleurie 1495 1195
PER FLES BIJ 6 FLES

https://www.gastrovino.nl/wijnhuizen/potel-aviron.html


TERRAPURA

‘14 Cabernet Sauvignon SV, 
Colchagua Valley
Prachtige wijn! Niet overrijp maar op het juiste 
moment geplukt. Subtiele houtrijping zorgt voor 
body en zachte tannines. Verder veel frisheid 
van cassisfruit in de afdronk.

‘14 Sauvignon Blanc SV,
San Antonio Valley
Dat de sauvignon enorm geniet van een koel 
klimaat wordt duidelijk gemaakt in deze wijn. Een 
grandioze aromabom van exotisch fruit, puur en 
kristalzuiver van smaak.

Eigenaar is de familie Undurraga. Na de verkoop van hun eigen label zijn Felipe en Cristóbal 
Undurraga terug gegaan naar de basis, het maken van pure wijnen. Met 6 generaties ervaring weten 
ze de beste locaties te vinden voor hun druiven. Deze Single Vineyard wijnen zijn het resultaat van 
gedrevenheid en passie om betaalbare kwaliteitswijnen te produceren.

‘14 Cabernet Sauvignon SV
‘14 Sauvignon Blanc SV 895 845 745

PER FLES BIJ 6 FLES BIJ 12 FLES

https://www.gastrovino.nl/wijnhuizen/terrapura.html
https://www.gastrovino.nl/wijnhuizen/terrapura.html


LAGASCA

’14 Lagasca Tinto
Soepel, krachtig met een subtiele houtrijping. 
De tempranillo zorgt voor body en tannines, de 
petit verdot voor wat frisheid met kersen. Dit is 
gewoon heel erg lekker.

’14 Lagasca Viognier
Wispelturig druivenras die viognier. Vergt het 
uiterste van terroir en wijnmaker. Deze Lagasca 
toont hier zijn ware kwaliteit. Zeer verfijnd,  
aromatisch, stevig en vol met een mooie frisheid 
en lange fruitige afdronk.

Wijnen volgens biodynamische methode geproduceerd. En daar zijn ze trots op. Dit laten ze dan ook 
graag zien op het etiket. Officieel gecertificeerd bij Demeter. En niet voor niets, want dit zijn zeer 
zuivere en uiterst plezierige wijnen.

‘14 Tempranillo
‘14 Viognier 795 745 675

PER FLES BIJ 6 FLES BIJ 12 FLES

https://www.gastrovino.nl/wijnhuizen/lagasca.html
https://www.gastrovino.nl/wijnhuizen/lagasca.html


’12 Koyle Royale Carménere
Wijnen die beklijven, die je in verroering brengen 
en waar je meer van wilt. Deze Koyle Carménere  

is er zo een. Volle smaak, zachte tannines en 
prachtige balans. Echt kwaliteit!

’15 Koyle Don Cande Cinsault Rosé
Afkomstig van een wijngaard met een speciaal 
terroir in Bularco. Oude stokken van +50 jaar 
moeten het hier doen zonder irrigatie. Dit geeft 
krachtige en mooie druiven met een geweldige 
structuur. 

KOYLE
Chili is een ideaal land voor wijnbouw. Geïsoleerd door natuurlijke barrières zijn er bijna geen  
natuurlijke vijanden. Daarom hoeven wijnproducenten ook haast geen gebruik te maken van  
bestrijdingsmiddelen, wat weer goed is voor het milieu. Dit resulteert in een goed kwaliteitsimago en 
een groeiende populariteit van Chileense wijnen.

Biologisch uit Chili

BIJ KOYLE LIGT DE FOCUS OP DE PRODUCTIE VAN 
HOGE KWALITEITSWIJNEN UITSLUITEND  

GEPRODUCEERD VIA BIODYNAMISCHE METHODE.

‘15 Don Cande Rosé Cinsault

‘12 Royale Carmenère 1695

1095
1445

995 895

PER FLES BIJ 6 FLES

BIJ 12 FLES


