Bubbels

Cava Pere Ventura Tresor Brut reserve
Xarelo, Parellada, Macabeo

Penedes - Spain

Père Ventura Familly estate

Een heerlijke, elegante Spaanse top-Cava uit San Sadurni d’Anoia. Pere Ventura Tresor heeft een strogele
kleur waarvan de schittering in de verf wordt gezet door een aanhoudende en overvloedige pareling. Ze is
briljant, kristalhelder en munt uit door haar finesse. De aroma's zijn intens en verwijzen naar fris en crispy fruit
(Golden Delicious appel, citrus en nootjes). Enerzijds verfrissend maar anderzijds complex. In de mond is deze
cava mondvullend, complex met een mooie fraîcheur.

Witte Wijnen

Les Hauts de Médian – 2017
Pays d’Oc

Chardonnay Viognier

Domaine Preignes le Vieux

Aangenaam frisse Languedoc-wijn van oenologe Aurélie Trébuchon-Vic. Rijpe appel, abrikoos en honing.
Hoog gelegen wijngaarden zorgen voor een mooie frisheid van de druiven. Kruidig en fruitig met milde ronde
zuren.

Terra d’Alter – 2017
Siria et Arinto

Alentejo - Portugal

Terras de Alter

De neus heeft intens tropisch fruit met elegante tonen van vanille en kokosnoot. Deze wijn past goed als
aperitief of bij visgerechten.

Riesling Wiebelsberg – 2014
Riesling

Alsace Grand Cru

Domaine Boeckel

Droog, getypeerd, zeer bloemig, delicaat fruitig, lang in de mond. Deze wijn past goed bij vis in saus, room of
gegrild.

Pouilly fumé Argile à Silex – 2017
Sauvignon

Loire

Bouchié-Chatellier

Fonkelend lichtgeel met groene schittering, verleidelijke geur van Granny Smith, grapefruit en meloen. Ook in
de mond ultrafris met rijp grapefruit, sappig wit fruit in de hoofdrol en mineraal verfijnd. Deze wijn past o.a. bij
aperitief, geitenkaas, lichte visgerechten, maaltijdsalades en schaal- en schelpdieren.

Saint Véran – 2016
Chardonnay

Bourgognes

Domaine Roux

Een bloemige neus met wit fruit, wat boter en een beetje vanille door het houtgebruik. In de mond fris door de
elegante zuren, aanwezige mineraliteit en een frisse afdronk. Volle Bourgogne met met een stevige
mineraliteit en een lange afdronk.
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Rode Wijnen

Moda - Montepulciano d'Abruzzo – 2017
Montepulciano

Abruzzes - Italie

Talamonti

De kleur is glanzend robijnrood met paarse nuances. In de neus intense en aanhoudende tonen van kers,
pruim en verse frambozen. Volle smaak van klein rood fruit. Hij heeft een goede structuur.

Lunate Merlot Nero d’Avola – 2016
Merlot - Nero d'Avola

Sicile

Casa Vinicola Botter

Arbos Nero d'Avola / Merlot is een diepe donkerrode biologische wijn met een intens bouquet van kersen en
bessen. Deze ontvouwen zich verder in de rijke, fluwelen smaak met zachte tannines.

Clos Poggiale – 2015
Niellucciu & Syrah

Corse

Terra Vecchia

Zeer helder robijnrood kleur met een volle, intense en complexe neus. De Syrah brengt violet en Blackberry
aroma's aan het boeket terwijl de Niellucciu toevoegt tonen van pruimen, kersen en maquis kreupelhout. Een
gedistingeerde en elegante wijn, met karakter van zijn terroir en druivensoorten, maar blijft zacht. Deze wijn is
dicht op het gehemelte met rijpe, fluweelzachte tannines. Deze wijn toont uitzonderlijke complexiteit:
frambozen, zwarte bessen, bramen, pruimen, zwart, olijven, zoethout, grijze peper, enz.

Cairanne Cuvée Rouvière – 2014
Domaine Catherine Le
Goeuil
Donker robijnrood van kleur. In de neus aroma’s van klein roodzwart fruit, gedroogde tijm en laurier. In het
smaakpalet tonen van rijpe zwarte bessen en zwarte olijven, die worden gevolgd door een goede afdronk met
frisse zuren met duidelijk aanwezige tannines.
Grenache, Syrah, Mourvèdre, Carignan

Côtes du Rhône Village

Château Patache d’Aux - 2014
Cab. Sauv., Merlot, Cab. Franc, Petit Verdot

Médoc

Famille Lapalu

De wijn heeft de klassieke Médoc-blend van cabernet sauvignon, merlot en cabernet franc als basis. Deze
Château Patache d’Aux is minder vol, krachtig en kruidig en is daardoor makkelijker en toegankelijker. Een
kersenrode, elegante wijn met fruitige aroma's en een soepele, frisse afdronk. Een toegankelijke Médoc voor
aan tafel, soepel, verfijnd, fruitig, met body maar vooral multi-inzetbaar.

Château Patris – 2014
Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon

Saint Emilion grand Cru

Querre

Deze wijn heeft een rijk en diep, zwart fruitaroma's, fluweelachtig en gestructureerd. Deze wijn past zeer goed
bij vlees gerechten en kaas.

Outeiro – 2013
Syrah, Alicante Bouschet, Petit Verdot

Alentejo - Portugal

Terras de Alter

Dichte rood-ruby, paarse meniscus. Aroma: Grote intensiteit met rood en zwart fruit met tonen van kruiden en
mokka. Smaak: Aantekeningen van rood en zwart fruit, goede zuurgraad, structuur en grote complexiteit.
Overvloedige tannines, fijnkorrelig, met romig gehemelte afkomstig van vatvergisting. Een stalen vuist in een
fluwelen handschoen.

Château Petit Bocq – 2015
Merlot, Cabernet Sauvigon, Cabernet Franc

Saint Estéphe

Famille Lagneaux

Rood, Zeer intens purper kleur. Kracht en volume, mooie frisheid en zeer evenwichtig. De wijn is gevinifieerd
volgens de regels van de kunst. Ook de afdronk is zeer fruitig met elegante tannines. Een klassieker die niet
mag ontbreken in uw collectie.
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