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Witte wijnen
Domaine de Guillaman
Côtes de Gascogne | Frankrijk | 2016
Druivensoort(en): Sauvignon Blanc
Stuivende boeket aan geuren.
Mooie indrukken van limoen gras, groene appel,
passievrucht en iets van citroen schil.
Mooie zachte zuren met veel wit fruit zoals
appel, peer en witte perzik.
Glorieta
Bodegas Piqueras | Almansa | Spanje | 2016
Druivensoort(en): Verdejo (60%) |
Sauvignon Blanc (40%)
Heerlijk fris en sappig. Zeer verfrissende wijn met

indrukken van citrus fruit, passievruchten en limoen.
Zuiver en heerlijk fris van smaak, een mooie licht
sprankeltje met veel citrus en wit fruit zoals
appel, peren, meloen en limoen.

Despierta
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Christo de la Vega | La Mancha | Spanje | 2016
Druivensoort(en): Verdejo
Frisse wijn met exotisch fruit van perzik, maracuja
en ananas. In de smaak komt zacht fruit naar
voren met een sappige indruk. Knisperende zuren,
aangename bitters en verweven alcohol geven
deze wijn een mooie slanke afdronk.
Pinot Grigio ‘Serena’ igt

0,5

Castello Banfi | Toscana | Italië | 2014
Druivensoort(en): Pinot Grigio
Milddroge, fruitige witte wijn, open smaak,
sappig, fris, perzik, niet te streng door een
hint zoet, elegant, met opwekkende zuren.
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Terramater | Maipo Valley | Chili | 2012
Druivensoort(en): Chardonnay
Deel van de wijn is gegist in eiken vaten.
Aroma's van perzik en meloen.
Boterige aanzet, complexe hinten van noot,
stro en groen fruit. Lange en sappige afdronk.

Chenin Blanc ‘Gold Mountains’
Jean Barin | Westkaap | Zuid-Afrika | 2016
Druivensoort(en): Chenin Blanc
Goudgeel met een lichte groenzweem.
Aromatische neus met een frisse kruidigheid.
De smaak is sappig met rijp exotisch fruit
(banaan, ananas) verweven met brioche
met een ondertoonvan citrus.
Rosé wijnen
Nerea Tempranillo Rosé
Catalunya | Spanje | 2016
Druivensoort(en): Tempranillo
Lichtroze. Heldere rosé met een aangenaam fris
en zacht mondgevoel, verfrissende aroma’s van
rood fruit zoals kersen en aardbeien en een
vleugje tropisch fruit.

Blue Emotion
St Phillipe | Provence | Frankrijk | 2015
Druivensoort(en): Grenache (60 %) |
Cinsault (40 %)
Rosé: Kruidig, fruitig en fris. Zalm roze kleur,
rood fruit, aromatisch, fris en rond middenpallet.
Veel fresheur en fruitige tonen in de afdronk.
Verfrissende en opwekkende stijl.
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Rode wijnen
Nero d’Avola ‘Dragunera’ igt
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Casa Vinicola Terre Cortesi (Moncaro) |
Terre Siciliane | Italië | 2013 - 2014
Druivensoort(en): Nero d’Avola
Heerlijk zacht, kaneel en gedroogde pruimen,
vanille, fijn en soepel, vijgen, romige finale.
Zachte en soepele rode wijn.

Merlot Signature Range
Spier Estate | Western Cape | Zuid-Afrika |
2013 - 2014
Druivensoort(en): Merlot
Opwekkend, fruit en sap, kersen, bessen,
soepel, warm en zwoel, zuurtje na.
Medium-krachtige, droge rode wijn.

Mousserende wijnen

Sommelier Mousseux ‘Freestyle Edition’
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Karel 1 | Frankrijk
Druivensoort(en): Chardonnay | Pinot Noir
Prestigieuze cuvée, heldere goudgele kleur,
zacht mousserend, met veel frisheid en
lustopwekkend.

Valdobbiadene Superiore Prosecco DOCG
Val d’Oca | Veneto | Italië
Druivensoort(en): Glera
Aroma's van acacia en wilde rozen.
Sterke fruitige aanzet, gevolgd door
milde zuren die voor diepgang zorgen.
Fruitige afdronk
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