Al verschillende jaren is onze
wijnverkoop een groot succes.
Onze wijnliefhebbers en feestvierders kunnen terug op ons
rekenen.
In het vooruitzicht van de kersten
nieuwjaarsfeesten bieden wij u
een passend wijntje aan.
Op zaterdag 15 december 2018
kunt u ons in het ganse dorp
verwachten met een keuze uit
deze wijnkaart.

Aperitieven

Witte wijnen

Valsè dessert (zoete schuimwijn)

Bellevaux, Chardonnay
Colombard

Herkomst: Veneto, Italië
Druiven: moscato
Aperitief uit Noord-Italië, dat opvalt door zijn
evenwichtige en zacht-zoete mondvulling.
Verfrissende en opwekkende dorstlesser die blijft
bekoren. Past ook uitstekend bij desserten.

Cava Brut Flama d’or

Prijs: € 6,50

Herkomst: Penedès, Spanje
Druiven: macabeo 40%, xarel-lo 40% en parellada
20% Ook wij ontsnappen niet aan de cava-hype. Op
vraag van vele fans bieden we ook dit jaar weer een
cava aan. Laat ze maar knallen!

Cava Rose Flama d’or

Prijs: € 9,00

Herkomst: Penedès, Spanje
Druiven: trepat
Sprankelende Spaanse mousserende wijn, met een
blijvende belletjeskraag. Frisse neus van framboos,
aardbei en kersen, mooi afgerond met een vleugje
vanille. Het ideale aperitief voor de feestdagen.

Porto Quinto Do Noval

Prijs: € 9,00

Herkomst: Portugal
Krachtige jonge port, gemaakt van de 5 beste druivensoorten die men aantreft in de talrijke, geclassificeerde wijngaarden van de Douro. Behoort tot de
top-10 beste porto’s.
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Prijs: € 10,00

Herkomst: Pays d'Oc, Frankrijk
Druiven: chardonnay en colombard

Zowel de amateur als de meer geoefende
wijndrinker zal deze Languedocwijn kunnen
appreciëren. De chardonnaydruif zorgt voor
elegantie, de colombard voor fruitigheid.
Geschikt als aperitief- en maaltijdwijn.

Solio Payva Cayetana

Prijs: € 6,50

Herkomst: Extremadura, Spanje
Druiven: 100% cayetana
Opwekkende neus van citrusvrachten, ananas en
banaan. Ook in de mond proef je limoen, exotisch
fruit en kruisbes. Zacht en fruitig. Cayetana is een
plaatselijk druivenras.

Prijs: € 7,00

Candela Viognier Cardonnay
Herkomst: Argentinië
Druiven: viognier - chardonnay

Zalige neus van exotisch fruit. Vol in de mond met
het typische ‘vette’ gevoel van de chardonnaydruif.
De viognier zorgt voor de jeugdige en fruitige toets
in de wijn.
Eten & drinken: bij wit vlees, warme vis, schelpdieren, kaas en wok.

Prijs: € 8,00

b.a.ba blanc gros manseng zoet
Herkomst: Gascognes, Frankrijk
Druiven: 100% gros manseng

Zachtzoete wijn, geschikt als aperitief of bij het
dessert. De afdronk biedt een perfect evenwicht
tussen zoete smaken van rijpe druiven en frisse
zuren.

Prijs: € 8,00

