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Terredirai SAUVIGNON
Veneto Italië

In het noordoosten van Italië maken ze deze
levendig stuivende en strogele wijn met tonen van
vers gras en groene appel. Een hint van tropisch fruit in de
mond en een fruitige minerale afdronk. Kruisbes, ananas en
citrus geven hem een crispy en mineralige smaak.

Terredirai MERLOT
Veneto Italië

3.65

16.50

Terredirai PINOT
GRIGIO Veneto Italië

De wijn is licht strogeel van kleur,
met een zacht witfruitig (peer), kruidige geur.
De smaak is verleidelijk en licht met ook weer een kruidige,
ietwat minerale frisse ondertoon en opwekkend bittertje in
de afdronk. Een fijn aperitief en mooie begeleider van lichte
(vis)gerechten en salades.

3.65

16.50

Maison Fortant
CHARDONNAY
Languedoc Frankrijk

Pure expressie vanuit Zuid-Frankrijk, fonkelend
strogeel van kleur. Krachtige neus met exotisch fruit.
Een grote intensiteit van bloemen en kruiden vormen met
de juiste zuurgraad de wijn voor bij elke gelegenheid en
passend bij tal van gerechten.

4.95

19.75

5.25

21.50

NUGAN Estate PINOT GRIGIO
‘Cool Climate’ Annelise
Australië

Deze “Cool Climate” Pinot Grigio heeft een delicate
strogele kleur met groene accenten. In de neus aroma’s
van peer, appel en bloemen. De smaak is fris en droog
met hints van meloen.

5.50

23.50

Rieselstein Weingut
Tobergte Thanisch
Mosel Duitsland

3.65

16.50

ROSÉ

Terredirai PINOT GRIGIO
Blush Rosé Veneto Italië

Een bijzondere ontdekking is deze
‘blozende’ Pinot Grigio, een fris, zachte en bleke
zalmroze rosé met een verleidelijk fruit. De kleur van
deze wijn is verkregen door een extra hoge druk tijdens het
3.65
16.50
persen van de witte druiven, de natuurlijke kleurstof uit de schil
komt hierdoor in het te vergisten sap. Een gecontroleerde “koude” vinificatie
op RVS zorgt voor een maximaal behoud van het Pinot Grigio karakter.

Maison Fortant
GRENACHE Gris Rosé
Languedoc Frankrijk

16.50

3.65

16.50

ORO Negro MALBEC
Bonarda Familia Falasco
Mendoza Argentinië

Malbec is de koning van Mendoza, Argentinië.
Verovert de wereld met zijn heerlijke rijke, kruidige en stevige
wijnen. Deze ORO Negro is daar een uitstekend voorbeeld van.
Diep rood met violet tinten en aroma’s van rijpe rode vruchten
en zwarte bessen. Vol van smaak, zwoel en krachtig.

Vaca Sagrada ‘Holly Cow’
MALBEC Familia Falasco
Mendoza Argentinië

19.75

Castillo RIOJA
Crianza Bodegas Palacio
Rioja Spanje

Deze Tempranillo druif is de ster van de bekendste
wijn uit Spanje: Rioja. De wijn heeft een prachtige
robijnrode kleur. Een intens aroma van zachte specerijen en
5.25
21.50
rood fruit (zwarte bessen en frambozen) met een spetterende
vanillegeur door de Amerikaanse eiken vaten waarin de wijn 12 maanden is gerijpt.
Volle complexe wijn, met een elegante balans en fruitige afdronk en door zijn
soepelheid prachtig te combineren met vlees.

Alfredo Nugan Estate SHIRAZ
Second Pass (Ripasso)
South Eastern Australië

WIT ZOET

Licht groenig-geel van kleur. Deze jonge,verfrissende
en fruitige wijn heeft een zachte, licht zoete smaak,
met sappige en kruidige indrukken van appel en perzik.

3.65

De wijn heeft een intens paarsrode kleur en een
bouquet van blauwe bessen, aalbessen, vanille en
viooltjes. Zacht van smaak met zeer goede structuur van fruit
met indrukken van pruimen, kersen en rozijnen. De wijn heeft zich
4.95
tijdens de rijping 7 maanden op houten vaten verder ontwikkeld,
dus laat je niet wegblazen door deze complexe maar subtiele blockbuster.

Gran Cardiel Rueda
VERDEJO Feliz Lorenzo
Cachazo Rueda Spanje

Deze buitengewoon elegante wijn gemaakt van
Verdejo druiven heeft de kenmerkende stuivende aroma’s
van tropisch fruit als ananas, banaan en mango. Hij smaakt
naar rijpe kruisbessen en groene appels. De prettige afdronk
kent naast de complexe kruidigheid een frivool bittertje.
Bij uitstek de ideale wijn als “starter”.

Deze heerlijke Merlot uit Italië
is donker rood van kleur. Zwart fruit in de geur,
bessen, kersen en pruimen met een lichte kruidigheid.
Zon overdag, afkoeling in de nacht. Een wijn anno nu,
dus smaakvol, veel fruit, karakter en altijd een frisse zachte afdronk.
Een perfecte match met traditionele grill-gerechten en pasta’s.

Deze rosé is het resultaat van een lange en warme
zomer in Zuid-Frankrijk, waardoor de Grenache druiven dit
4.95
19.75
jaar bijzonder rijk en aromatisch van smaak zijn. De rijk gefruite
rosé van Maison Fortant is verleidelijk van geur met vers
geplukte aardbei, framboos en frisse bessen, en heeft een uitstekende fraîcheur.

De gedroogde Shiraz druiven zijn afkomstig van
de premium wijngaard uit McLaren Vale in Australië.
Eenmaal geoogst wordt een geselecteerd gedeelte van deze
Shiraz gedroogd om smaakintensiteit en concentratie te creëren.
Vervolgens 12 maanden rijping in Frans en Amerikaans eiken
wat resulteert in een buitengewoon complex en krachtig kunstwerk.

5.50

23.50

