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VEUVE DU VERNAY | VIN MOUSSEUX ICE | ROSÉ | € 9,99

Aantal…..

Totaal €

De neus heeft fruitige geuren, met frambozenaroma’s. Uitgebalanceerd
en vlezig toont deze prachtige rosé in de mond dezelfde fruitige smaken als in de neus.
Een echt verleidelijke wijn.
DREAMS | HEAVEN CAN WAIT | PINOT GRIGIO | € 6,99

Aantal….

Totaal €

100% Pinot Grigio.
Frisse en fruitige witte wijn met aroma's van citrus. Een harmonieuze wijn met een fijne kruidigheid.

AZIENDA AGRICOLA ALTÙRIS| FRIULI IGP | SAUVIGNON | € 11,99

Aantal…. Totaal €

100% Sauvignon.
Een elegant en intens aroma met opvallende tonen van salie, tomatenblad en munt, die zich vermengen
met de hoofdgeuren van grapefruit en exotisch fruit. Fris in de mond, rond, fruitig en persistent.
BODEGAS ANADAS | CATALUNYA DO CARE SOBRE LIAS | € 7,95

Aantal….. Totaal €

40% Chardonnay en 60% Grenache Blanc.
Heldere lichtgele kleur met groene tinten. In de neus verfrissend en zuiver met intense aroma's van fruit
(groene appel, ananas en citrusvruchten). De aanzet is zeer fruitig en verfrissend, gevolgd door een
intense afdronk.
AOTEAROA | MARLBOROUGH | SAUVIGNON BLANC | € 11,99

Aantal….

Totaal €

100% Sauvignon Blanc.
De Sauvignon Blanc is de belangrijkste druif voor Nieuw Zeelandse wijnen. De neus geurt naar limoen en
grapefruit. De aanzet is zeer intens en fruitig met een mooie mineralige touch.

BODEGA DEL ABAD | BIERZO DO CIMA BELLA GODELLO JOVEN | € 10,95
100% Godello.
Aantal….
Geurige aroma's van bloemen met citrustonen. Een evenwichtige en gebalanceerde
wijn met een fruitige afdronk.

Totaal €

SAN MARZANO | SALENTO IGP | GRAN TRIO BIANCO | € 8,49

Totaal €

Aantal…..

Chardonnay, Fiano en Malvasia.
stro-gele kleur met gouden reflecties. Intense aroma's van witte bloemen en vanille. In de mond
fris en mineraal en aan het eind aangenaam geparfumeerd.
SAN MARZANO | PUGLIA IGP TALÒ | VERDECA | € 10,95

Aantal….

Totaal €

100% Verdeca.
Strogele kleur met gouden tinten. De neus onthult verrassende aroma's van witte bloemen en vanille. Fris
en mineraal in de mond met een aangename persistentie.
VIGNOBLES VELLAS | PAYS D'OC IGP MEDUSA | VIOGNIER | € 9,49 Aantal…..

Totaal €

100% Viognier.
Een elegante, fascinerende witte wijn met een mooie transparante kleur en zonnige toetsen met een
gouden gloed. De aroma's van witte perzik en abrikoos komen naar voren en worden geaccentueerd door
een vleugje witte bloemen.
VIGNOBLES VELLAS | PAYS D'OC IGP | CHARDONNAY | BLEND 52 | € 9,99
100% Chardonnay.
Aantal…. Totaal €
Aromatische intensiteit van wit en exotisch fruit met een vleugje kokosnoot. Volle wijn, met tevens
elegante hints van eiken met vanille-tonen in de afdronk.
MCMANIS FAMILY VINEYARDS | RIVER JUNCTION | VIOGNIER |€ 13,99
100% Viognier.
Aantal…. Totaal €
Aroma's van abrikoos, perzik en peren met een onderliggende toon van mineralen. De perzik en peer in de
neus zorgen voor het volle aroma van de wijn. De afdronk is lang en heel puur.
PANAMERA | CALIFORNIA | CHARDONNAY | € 11,99

Aantal….

Totaal €

100% Chardonnay
De Chardonnay wordt gekenmerkt door intense aroma's van appel, abrikozen, vanille en kaneel. De aanzet
is rond en romig met levendige zuren en de afdronk is zacht en fruitig.

ROOD

DREAMS | HEAVEN CAN WAIT | CABERNET SAUVIGNON | € 6,99
100 % Cabernet sauvignon
Geurend naar kers, beetje tabak, soepel te drinken.

Aantal….

Totaal €

AZIENDA AGRICOLA ALTÙRIS | FRIULI IGP | PINOT NERO | € 11,99 Aantal…. Totaal €
100% Pinot Nero.
Een subtiel en delicaat aroma van rode bessen, vooral rode aalbes, ook braambessen en frambozen. Zeer
zacht in de mond vergezeld van een geweldige balans, rijkdom en elegantie.
LA CALLA | SICILIA DOC | APPASSITE | € 9,49

Aantal…. Totaal €

100% Nero d’Avola.
Intens rode kleur. Het boeket is licht gekruid en fruitig met tonen van gedroogde vijgen en gerijpt fruit.
De finish is rond en fruitig met goed geïntegreerde tannines en tonen van vanille.
BODEGAS ANADAS | CARIÑENA DO | CARE TINTO SOBRE LIAS | GARNACHA/SYRAH | € 7,95
Aantal…. Totaal €
50% Garnacha en 50% Syrah, allen afkomstig uit streng geselecteerde eigen wijngaarden.
De Care Roble heeft een intense kleur van zwarte kersen. Een complexe neus met aroma's van rijp rood en
zwart fruit. In de mond is het fruit duidelijk aanwezig. De smaken zijn perfect in evenwicht, vol en intens.
Een lange afdronk.
BODEGAS ANADAS | CARIÑENA DO | CARE CRIANZA NATIVA | € 9,49 Aantal…. Totaal €
70% Tempranillo en 30% Merlot.
Een zuivere, intense neus die geurt naar aroma's van rijp rood en zwart fruit, specerijen en mineralen. De
aanzet is rijk en krachtig, waarna aroma's van fruit en vanille vrijkomen. De afdronk is langaanhoudend en
kenmerkt zich door fruittonen.
BODEGAS ANADAS | CARIÑENA DO | CARE FINCA BANCALES RESERVA OLD VINES | € 15,95
100% Garnacha.
Aantal…. Totaal €
Heldere rode kleur. De neus geurt zuiver, doch intens naar rijp rood en zwart fruit met een lichte hint van
balsamico. De aanzet bevat rijpe tonen, kruidigheid en mooie geïntegreerde tannines. De afdronk is rijk,
elegant, intens en heeft een overdaad aan fruit.
BODEGA DEL ABAD | BIERZO DO |CIMA BELLA MENCIA | € 10,99

Aantal….

Totaal €

Deze wijn heeft een uitgesproken fruitig karakter.
Is zijdezacht in de mond en heeft een grote complexiteit en elegantie.
MCMANIS FAMILY VINEYARDS | CALIFORNIA | CABERNET SAUVIGNON | € 14,99
100% Cabernet Sauvignon.
Aantal….
Totaal €
Diepe robijnrode kleur. In de neus de heerlijke aroma's van lichte bramen die in de mond gepaard gaan
met de smaken van zwarte kersen en zwarte bessen. De goed afgeronde, romige tanninestructuur wordt
gevolgd door hints van mokka en een rokerige finale.
MCMANIS FAMILY VINEYARDS | CALIFORNIA | PINOT NOIR |€ 14,99 Aantal….

Totaal €

100% Pinot Noir
Verse kersen, bosbes en vanilla dat zijn kernwoorden voor deze mooie zijdezachte wijn. Rijping van 6
maanden in Amerikaans en Frans eiken.
PANAMERA | CALIFORNIA | CABERNET SAUVIGNON | € 12,49

Aantal….

Totaal €

100% Cabernet Sauvignon.
In de neus aroma's van rood fruit en vanille. In de mond vol, rijp en krachtig met een lange, zachte
afdronk.

