
QVEVRI  WIJNEN UIT GEORGIË

W I J N B A R

Als Gentse Georgische wil ik je van harte verwelkomen in
onze pop-up WIJNBAR ElenQVino. Ik word je gids in de
wereld van Georgische wijnen, de bijpassende rijke culinaire
cultuur en natuurlijk de Georgische gastvrijheid. 

Gefascineerd door de wereld van wijn ben ik een aantal jaar
terug een verkenningsreis naar de wieg van de wijn
begonnen. Deze bleek nota bene in mijn eigen geboorteland
te staan. In Georgië dus. 

Samen met een lokale partner bouwden we in Georgië onze
eigen wijngaarden en een wijnmakerij. We maken er nu
artisanale wijnen waarbij we de eeuwenoude Georgische
wijntradities - zoals vinificatie in qvevri - combineren met
een moderne en duurzame aanpak. 

Als recent gediplomeerde sommelier wil ik je meenemen op
deze ontdekkingsreis naar de ziel van onze eigen
natuurwijnen met heel hun culturele, historische en
gastronomische context. 

Zet een stapje in onze wereld en misschien begroeten we je
binnenkort in Georgië ... 

Laat ons alvast beginnen!!!

T

https://www.elenqvino.be/


W I J N B A R

AMBER

Droge amberwijn, ongefilterd. Diepe goudgele amberkleur. Florale
en fruitige aroma’s, bittere amandel en kruidigheid. Fruitige aanzet,
mooie zuren, rondeur en expressies van zeer lichte tannines.

Harde kaas, trio van Georgische hapjes

Chinuri 2018 - 11% alc. - Wine Artisans 32 €

6,80€

Droge amberwijn, ongefilterd. Prachtige schitterende glanzende
spiegel, zeer gevarieerde neus van passievrucht, perzik en gele
bloem met lichte vanille- en honingtoetsen. Intense aanzet in mond
van (steen)fruit en speelse zuren vergezeld met de aanwezigheid
van tannines.

Harde kaas, trio van Georgische hapjes

Uroebi Rkatsiteli 2018 - 11% alc. - Wine Artisans 32 €

6,80 €

https://www.elenqvino.be/
https://elenqvino.be/wat-zijn-qvevri-wijnen/(opens%20in%20a%20new%20tab)
https://elenqvino.be/de-juiste-gerechten-bij-de-juiste-georische-wijn/
https://elenqvino.be/wat-zijn-qvevri-wijnen/(opens%20in%20a%20new%20tab)
https://elenqvino.be/de-juiste-gerechten-bij-de-juiste-georische-wijn/


W I J N B A R

Droge, rode wijn. Ongefilterd. Mooie robijnrode schitterende kleur.
In de neus klein rood fruit, kriek. Lactische toets van yoghurt. In de 
 mond uitgesproken fruitigheid - smaak van krieken, kornoelje en
granaatappel vergezeld met aangename tannines. Uiterst zeldzame
en unieke druif.

Aubergine met notenpasta en granaatappel , charcuterie,
bladerdeeghapjes.

Shavkapito 2018 - 10% alc. - Wine Artisans 33 €

7,00 €

Droge, rode wijn. Ongefilterd. Diepe robijnrode kleur met paarse
schijn. Intense en gevarieerde neus van zwart fruit en kruidigheid
(laurier, tijm, zwarte peper). Lichte toets van truffel. In de mond
mooie zuren benadrukt door smaken van cranberry, braam en zure
kersen. Milde tannines, florale noot, balsamico. Zachte afdronk. 

Champignons met kaas uit de oven, kruidige gehaktballetjes,
aubergine met notenpasta en granaatappel.  

Tavkveri 2018 - 11% alc. - Wine Artisans 33 €

7,00 €

Droge, rode wijn. Ongefilterd. Diepe robijnrode kleur met een
paarse schijn. Geaccentueerde aroma’s van zwart fruit. Kruidigheid
en subtiele aroma’s van karamel en zwarte chocolade. In de mond
sappige aanzet van zwart fruit, expressie van koffie, zwarte
chocolade en uitgesproken tannines in evenwicht met aangename
zuren.

Pittige rode biet tapenade, aubergine met notenpasta en
granaatappel , bladerdeeg hapjes 

Khashmis Saperavi 2018 - 12% alc. - Wine Artisans 33 €

7 €

ROOD

https://www.elenqvino.be/
https://elenqvino.be/wat-zijn-qvevri-wijnen/(opens%20in%20a%20new%20tab)
https://elenqvino.be/de-juiste-gerechten-bij-de-juiste-georische-wijn/
https://elenqvino.be/wat-zijn-qvevri-wijnen/(opens%20in%20a%20new%20tab)
https://elenqvino.be/de-juiste-gerechten-bij-de-juiste-georische-wijn/
https://elenqvino.be/wat-zijn-qvevri-wijnen/(opens%20in%20a%20new%20tab)
https://elenqvino.be/de-juiste-gerechten-bij-de-juiste-georische-wijn/


W I J N B A R

Droge, maar fruitige, rode wijn. Ongefilterd. Robijnrode kleur met
fruitige aroma’s van granaatappel en rode bessen in de neus. Smaak
van rood fruit. kornoelje en granaatappel vergezeld van zachte
tannines.  

 Charcuterie, kruidige gehaktballetjes, oude harde kaas.

Mejvrishkhevis Saperavi 2017 - 10% alc. - Wine
Artisans

 32 € 

6,80 €

Droge rode wijn. Ongefilterd. Robijnrode kleur. Fruitige neus met
een licht rokerige toets. Hint van anijs en zoethout aangevuld met
aroma’s van krieken. Toegankelijke tannines. 

Aubergine met noten en granaatappel , charcuterie,
bladerdeeghapjes.

Shavkapito 2017 - 10% alc. - Wine Artisans 30 €

6,50 €

Droge rosé-wijn. Ongefilterd. Gemaakt door de vergisting van de
most van de witte druif Chinuri op de droesem van de blauwe
Tavkveri-druif. Diepe, zalmroze kleur met een mooie schittering en
een glanzende spiegel. Fruitige aroma’s van kersen, rode bessen en
een florale toets van rozen. Intense fruitige smaken en zachte
tannines. Uitgebalanceerde zuurte. Rode snoepjes bij afdronk. 

Bladerdeeghapjes, charcuterie, aubergine met notenpasta en
granaatappel 

Khidistavis Rosé 2018 - 11% alc. - Wine Artisans 30 €

6,50 €

ROSÉ

ROOD

https://www.elenqvino.be/
https://elenqvino.be/de-juiste-gerechten-bij-de-juiste-georische-wijn/
https://elenqvino.be/de-juiste-gerechten-bij-de-juiste-georische-wijn/
https://elenqvino.be/wat-zijn-qvevri-wijnen/(opens%20in%20a%20new%20tab)
https://elenqvino.be/de-juiste-gerechten-bij-de-juiste-georische-wijn/


W I J N B A R

Kampenberg Kampagne is een rosé crémant uit Vlierzele, gemaakt
volgens de Traditionele Methode, met een lange rijpingsperiode 'sur
lattes'. Deze crémant brut wordt volledig in-house gemaakt met de
oogst van één jaar of kampagne.

Kampagne rosé crémant - Kampenberg 45 €

SPRANKELTJES

ANDERE DRANKJES

Koffie                                                                                          2.50 €

Bruiswater                                                                                     2 €

Crabbelaer Hommage Tripel                                                 4.30 €

Limo                                                                                           3,50 €
Zelfgemaakte gember/citropen/munt/honing limonade.

Georgische thee                                                                            3 €
Keuze uit verschillende soorten.

https://www.elenqvino.be/


HAPJES

Typisch Georgisch

W I J N B A R

Trio van Georgische hapjes met artisanaal brood            10  €
Deze typische hapjes maakt Elene voor je klaar met verse
groenten zoals aubergine, spinazie, prei, rode biet, courgete,
witte kool. Walnoten, verse koriander, look, ui, granaatappel
en Elene's geheime kruidenmix zijn steeds van de partij als de
rode draad in de Georgische keuken. Veganistisch en lekker.
Een stevige smaakbom in je mond. 

Chatschapoeri                                                                           12 €
Georgisch smeuïg kaasbrood. Eén van de populairste
bijgerechten op de Georgische tafel.

Kruidige gehaktballetjes                                                           9 € 
Kruidige rundsgehaktballetejs met 'tkemali'. Dit is een
Georgische kruidige pruimendip.

Kazenexploratie                                                                       12  € 
Assortiment van drie kazen met artisanaal brood.

https://www.elenqvino.be/


W I J N B A R

GOED OM WETEN
Al onze wijnen zijn ongefilterde natuurwijnen.

Wat is natuurwijn?
De wijngaarden zijn gelegen in natuurgebieden zonder
invloed van omliggende industrie, verkeer of andere
activiteiten. Er worden geen zware machines gebruikt die
de micro-organismen in de bodem verstoren. Chemie
wordt niet gebruikt. Verder wordt in de wijnkelder bij het
maken van de wijn niets toegevoegd zoals suikers,
sulfieten, gecultiveerde gisten, smaak- en kleuradditieven
enzoverder.

Waarom kiezen we voor natuurwijn?
Chemicaliën geven planten een makkelijke bescherming.
Samen met artificiële bemesting zorgt dit ervoor dat de
wijnranken verzwakken en dus versterkt moeten worden
met chemicaliën. Door de breuk in het natuurlijk evenwicht
komen we in een vicieuze cirkel.
De chemische ingrepen hebben verder tot gevolg dat de
wijn minder aardse smaken en diversiteit vertoont.
Natuurwijn haalt zijn smaak uit de diepere ondergrond.
Hierdoor is elke fles een nieuwe, spannende ontdekking en
kan zij authenticiteit garanderen. Tenslotte mag natuurlijk
ook het gezondheidsaspect niet uit het oog verloren
worden als argument.

Meer info op de ElenQVino website
Wat is nu eigenlijk natuurwijn?
Praat eens mee over sulfieten.
Kiezen voor natuurwijn.

https://www.elenqvino.be/
https://elenqvino.be/wat-is-nu-eigenlijk-natuurwijn/(opens%20in%20a%20new%20tab)
https://elenqvino.be/praat-eens-mee-over-sulfieten/(opens%20in%20a%20new%20tab)
https://elenqvino.be/andro-barnvoi-kiezen-voor-natuurwijn/(opens%20in%20a%20new%20tab)


W I J N B A R

De meeste van onze wijnen werd in qvevri gemaakt.

Wat is een qvevri?
De qvevri is een klei-amfoor die in de grond wordt
ingegraven en waarin het proces plaatsvindt van
fermentatie, vinificatie en veroudering (opvoeding) van
druivenmost, schil, steeltjes en pitten met de qvevri-
wijn als resultaat.

In 2013 werd de traditionele qvevri-vinificatiemethode
erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed door de
Unesco.

Qvevri-wijnen onderscheiden zich door hun stabiliteit,
hoge bewaarcapaciteit, hun natuurlijke glans, de sterke
tannines en de zeer intense aroma's en smaak.
Elke qvevri heeft zijn eigen identiteit door de gebruikte
klei, technieken en andere details. Deze draagt zo bij tot
het unieke karakter van de wijn die erin gemaakt wordt.

Meer info op de ElenQVino website
Wat zijn qvevri-wijnen?
Qvevri-wijn maken.
Georgische wijnen uit qvevri.
Qvevri-wijn.
De eigenheid van qvevri-wijnen.
Het fermentatieproces in de qvevri.

GOED OM WETEN

https://www.elenqvino.be/
https://elenqvino.be/wat-zijn-qvevri-wijnen/(opens%20in%20a%20new%20tab)
https://elenqvino.be/mijn-eindwerk-sommelier-conseil/(opens%20in%20a%20new%20tab)
https://elenqvino.be/georgische-wijnen-uit-de-qvevri-enig-in-hun-soort/(opens%20in%20a%20new%20tab)
https://elenqvino.be/mijn-eindwerk-sommerlier-conseil-qvevri-wijn/(opens%20in%20a%20new%20tab)
https://elenqvino.be/de-eigenheid-van-qvevri-wijnen/(opens%20in%20a%20new%20tab)
https://elenqvino.be/mijn-eindwerk-sommerlier-conseil-het-fermentatieproces-in-de-qvevri/(opens%20in%20a%20new%20tab)


W I J N B A R

Ons logo is een abstracte afbeelding van een wijnstruik.
De gekleurde vruchten symboliseren de kleuren van
onze wijnen. Het logo moet ook verbondenheid en
authenticiteit uitstralen. 

Mijn wijnverhaal begint al van bij mijn geboorte - zoals
bij zoveel Georgiërs. Mijn papa kocht toen wijn bij één
van de beste wijnmakers in de wijnstreek bij uitstek,
Kakheti. 26 jaar lang heeft hij deze wijn met de grootste
zorg en vakkundigheid bewaard tot de dag van mijn
huwelijk en zelf nu nog steeds nemen de verhalen over
de kwaliteit van deze wijn mythische proporties aan. 

Het is niet makkelijk om zijn ouders op een vergelijkbare
manier te bedanken, maar één van onze pogingen is de
investering in de heropleving van zeldzame, autochtone
druivensoorten en in de productie van wijnen die
hopelijk ooit met die van papa kunnen wedijveren. Dit
alles om de liefde van mijn vader te laten verderleven.

Meer info op de ElenQVino website
O ns verhaal

GOED OM WETEN

https://www.elenqvino.be/
https://elenqvino.be/ons-verhaal/

