WIJN/WIT

WIJN/ROOD

HUISWIJN: RADIO BOKA VERDEJO, SPANJE
4.75 | 24.50

HUISWIJN: RADIO BOKA TEMPRANILLO, SPANJE
4.75 | 24.50

COMTESSE DE MARION SAUVIGNON, LANGUEDOC, FRANKRIJK

LUNATICO NEGROAMARO PUGLIA, ITALIË 2016

Mooi droge Sauvignon, tikje kruidig met fris citrusfruit.
Zeer frisse en fruitige afdronk

Vol en rond, heerlijk kruidig en zwoel uit de hak van de laars. De Negroamaro
druif geeft mooi donkere wijnen die perfect zijn te combineren met vele gerechten.

5.5 | 28.5

5.5 | 28.5

VILLA BLANCHE CHARDONNAY, LANGUEDOC, FRANKRIJK

WEINGUT GEIL SPÄTBURGUNDER, RHEINHESSEN DUITSLAND 2016

Top 10 tijdens het wereld Chardonnay concours. Gemaakt door het beroemde
en bekroonde Domaine Calmel & Joseph uit de Languedoc Roussillon.
Villa Blanche Chardonnay is fris en fruitig met smaken van exotisch
fruit vermengd met subtiele houtachtige tonen.

Fijne Spätburgunder mooi aards met zacht bosfruit. Knappe lengte
en balans. Een lieveling en een knap staaltje vakmanschap om deze Pinot Noir
kwaliteit in deze prijsklasse op de markt te brengen.

5.95 | 32
ALPHA ZETA “TERRAPIENA” PINOT GRIGIO, VENETO, ITALIË
Single vineyard Pinot Grigio, mooi helder en fris met een heerlijke lange afdronk.
Uit de heuvels bij het Gardameer door een Nieuw Zeelandse wijnmaker,
modern gemaakt met puur fruit als uitgangspunt.

5.95 | 32
DE KLEINE SCHORRE AUXERROIS, SCHOUWEN DUIVENLAND, NEDERLAND
Auxerrois is een variant van Pinot Blanc, met een wat lager zuurgehalte.
De wijn is levendig en fris, te combineren met alle Zeeuwse zaligheden.

6.75 | 38

6.25 | 34.5
DOMAINE DE LA BAUME MERLOT GRAND CHATAIGNIER, LANGUEDOC, FRANKRIJK
Zeer expressief in de neus met wilde aardbei en zwarte bessen die vers van de struiken
lijken te komen. Een lichte geur van vanille maakt de wijn nog iets complexer
Rond, maar stevig. De fruitige aroma’s van zwarte bessen en bosaardbei zijn mooi in evenwicht.

5.95 | 32
PREMIÈRE BULLE BRUT, LIMOUX, FRANKRIJK
La première bulle du monde, ofwel ‘De eerste bubbels ter wereld’. En dat is niet gelogen, want het
procédé van de wereldberoemde mousse-wijnen is in het kleine dorpje St. Hilaire onder Limoux
uitgevonden. Een klassieke blend van mauzac, chardonnay en chenin blanc.

7.5 | 47.5

COMTESSE MARION, LE VOYAGE PAYS D’OC, FRANKRIJK

BARNAUT CHAMPAGNE, BOUZY, FRANKRIJK

Deze elegante rosé is prachtig licht van kleur. Een expressieve neus, bloemig en aroma’s van
kersen en bramen. Een gastronomisch rosé die menig Provence Rosé naar de kroon steekt.

100% Pinot Noir. Goud van kleur met fijne mousse. Met indrukken van specerijen, tarwe en
pruimen. Heerlijk fruitig fris met goede structuur en lange afdronk.

6.25 | 34.5

fles 64.5

