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Belle Epine

Prijs

Een zeer verfijnde, kruidige en zwoele huiswijn (Appellation d'Origine Contrôlée 2009)
Deze wijn heeft een kersenrode kleur en een boeket met veel fruit en een beetje kruiden
van de Syrah. Deze blend van Merlot en Syrah is een elegante wijn met een leuke toets van
de Syrah en een zachte afdronk.
Land : Frankrijk

Aantal

7,00 €
per fles

Druiven : Merlot - Syrah

Lunaris Callia
Schitterende wijn op basis van zuiderse druivenrassen. Een uitermate complete wijn,
diep paars getint, rijkelijk geurend naar rood en zwart pitfruit en overgoten met zwoele
kruiden.
Land : Argentinië

9,30 €
per fles

Druiven : Shiraz - Malbec

Barbera D'Alba
Italiaanse topper uit Piemonte. Donkerrood van kleur met een neus van rode bessen en
specerijen. Complexe neus, vlezige structuur, rijk en elegant. Overheersende kersensmaak
met een lichte vanilletoets en ondersteund door stevige tannines.
Land : Italië

13,30 €
per fles

Druiven : hoofdzakelijk Barbera en een
mengeling van andere blauwe druiven.

Witte wijnen
Philippe de Charmille

Prijs

Een heerlijke frisse en fruitige wijn die ondanks haar zachtheid een krachtige smaak
heeft. Geurig in de neus en mild in de afdronk met boterige aroma's.
Land : Frankrijk

Aantal

7,00 €
per fles

Druiven : 100 % Chardonnay

Sayang
Zowel de amateur als de meer geoefende wijndrinker zal deze Languedocwijn appreciëren.
De sauvignondruif zorgt voor elegantie, terwijl de viognier het fruitige karakter
positief beïnvloedt met een exotische toets. Geschikt als aperitief- en maaltijdwijn.
Land :

Frankrijk

9,30 €
per fles

Druiven : Sauvignon - Viognier

Pouilly-Fumé
Pouilly-Fumé, een appellatie in de Loirestreek, is bekend voor zijn prachtige witte wijnen.
Deze frisfruitige wijn wordt gemaakt van de Sauvignon druif en heeft een bouquet van mineralen
en rook. Zalig bij oesters, zeevruchten, visgerechten en ook als drinkwijn.
Land : Frankrijk

13,30 €
per fles

Druiven : Sauvignon

Cava
Cava Grans moments:
Cava Grans moments is een brut die gemaakt wordt van 3 lokale druiven.
Door de rijping van 18 maanden is de pareling fijn en krijgen we een kwalitatief, zeer correcte cava.
Door zijn frisse en fruitige (geel fruit en groene appeltjes) afdronk spreekt hij een breed publiek aan.

Prijs
9,50 €
per fles

Aantal

