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witte wijn

Witte Wijnen

Domaine de Maubet, Vin de Gascogne
Deze drie druivenrassen - Ugni Blanc, Colombard en Gros Manseng 
- zorgen voor een schitterende assemblage, die uitmondt in een 
aangenaam ogende wijn met heerlijke fruitaroma’s van abrikoos en 
appel. Deze levendige, droge witte wijn bezit een bijzonder  
exotisch tintje. Perfect in balans!

Versi, Fondo Antico, Sicilia, Italia
Authentieke Siciliaanse blend bestaande uit de autochtone druiven-
rassen Inzolia en Grecanico. De neus weet te verrassen door zijn 
florale accenten gemengd met toetsen van rijp citrusfruit en witte 
perzik. Pittige finale.

Cheverny, Domaine Le Portail, Loire
80% Sauvignon & 20% Chardonnay.
Charmerende neus die zowel fruitig als floraal getint is. Frisse  
aroma’s die variëren van rijpe citrus tot abrikoos en ananas. 
Prachtig evenwicht gestoeld op rijpheid en fris zuur.  
Past bij vele gerechten.

Bourgogne Chardonnay ‘Les Genouvrées’, Domaine Roux
Een uitmuntende en bijzonder uitbundige neus met fraaie florale 
aroma’s in stilstaande fase, al snel gevolgd door excellent wit en 
geel fruit met lichte roostertonen. Stijl ‘Chablis’ !



rode wijn

Rode Wijnen

Château Ormières, fût de chêne, Minervois
Op deze eigendom streeft de familie Augustin naar een perfect 
evenwichtige blend van Syrah, Mourvèdre en Carignan die z’n  
rijkdom, kracht en elegantie weelderig ten tonele voert. Met  
aroma’s van rood bosfruit, zoals braambessen, ontpopt hij zich 
over de tong volmondig smeuïg en harverwarmend.

‘Cosecha’, Viña Bajoz, Toro, España
100% Tinta de toro (Tempranillo)
Intense en onmiddellijke geur van vers rood fruit met tonen van 
kers en ook eventjes wat violet. Het hout is zeer goed opgenomen. 
De smaak is evenwichtig en zacht.

If de Jonqueyres, Premières Côtes de Blaye, Bordeaux
90% Merlot, 5% Cabernet Franc & 5% Malbec
12 maanden lagering: 50% in eiken vaten en 50% in cuves!  
De geur is één en al generositeit met rijp rood fruit. Compacte 
soepele en elegante smaak, met een vleugje goed gedoseerd hout 
en erg sappige tannines.

Vacqueyras ‘Vieux Clocher’, Domaine Arnoux, Rhône
Domaine Arnoux produceert een kwalitatief hoogstaande wijn met 
een dieprode kleur en een innemende neus van rijpe vruchten, 
zwarte kersen, zoethout en kruiden. In de afdronk biedt hij tal van 
smakelijke, genuanceerde tonen!



Mousseux | Champagne

Clair Diamant, Blanc de Blancs Brut
Uitsluitend gemaakt op basis van geselecteerde witte druiven-
soorten, biedt de neus de zachte geur van bloemen en fruit.  
Dezelfde impressies kenmerken ook de mond met veel frisheid in 
de afdronk!

‘Chardonnay’, Baron Louis Chavy Brut
De geur is fris en eventjes wat floraal. Goed doorsmakend en  
verfijnd afgerond. Uitstekende schuimwijn voor recepties.

Cava, Rosell & Formosa, Brut, España
Drie traditionele rassen worden verbouwd. Het zijn de parellada, 
Macabeu en Xarel-Lo. Mooi bloemig in de neus, na walsen intens 
fruitig, goed rijp tot zelfs een tikkeltje exotisch!

Champagne Esterlin, Brut ‘Sélection’
Gevinifieerd uit 60% Chardonnay, 35% Pinot Meunier en 5% Pinot 
Noir, biedt deze cuvée een goudgele kleur en een massa, constant 
aanhoudende, kristallen belletjes. In de mond is deze Champagne 
bijzonder elegant en toch vurig. De afdronk is een weelde aan 
discrete fruitigheid.
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