Colle dei Tigli €8.00

Moda Talamonti €7.00

Porto Noval Fine Ruby € 10.00

Expliciet bouquet van rijp wit fruit met peer, abrikoos en
kiwi. De afdronk is bijzonder zacht en de wijn bevat weinig
zuren. Perfect als aperitief en heerlijk bij sushi.

Verleidelijke neus van braambessen, blauwe pruimen en een
fijne mokkatoets. Vlezig en sappig in de mond. Te
combineren met de betere barbecue, wildgerechten, enz…

Krachtige, jonge port, gemaakt van de 5 beste druivensoorten
die men aantreft in de talrijke, geclassificeerde wijngaarden
van de Douro. Diep paars van kleur. In de neus primeert het
fruit, in de mond proef je rozijnen , chocolade en gedroogde
pruimen.

Herkomst: Veneto, Italië
Druiven: cortese en garganega

b.a.ba zoet €8.00
Zachtzoete wijn, geschikt als aperitief of bij het dessert. De
afdronk biedt een perfect evenwicht tussen zoete smaken van
rijpe druiven en frisse zuren.

Herkomst: Côtes de Gascogne, Frankrijk
Druiven: 100% gros manseng

Herkomst: Abruzzo
Druiven: 100% montepulciano

Castel Oualou Côtes du Rhône € 8.00
Deze geraffineerde klassieker start met een bouquet van
zwart fruit, paprika en cassis. De wijn rijpt op inox vaten en
behoudt zo zijn fruitige karakter.

Herkomst: Rhône, Frankrijk
Druiven: grenache, syrah en mourvédre

€ 5.00

Heerlijke wijn met geuren van volrijp rood fruit, licht
kruidig en hartverwarmend. Mooi als drinkwijn en
uitstekend begeleider van fondue, gourmet en pasta.

Fruitige roséwijn met lichte, heldere zalmkleur. Rijke aroma's
van aardbeien en frambozen vullen de neus. Door zijn
aangenaam zacht karakter kan deze wijn gecombineerd
worden met verfijnde maaltijden en is evenzeer geschikt als
aperitef- en drinkwijn.

1884 Reservado Syrah €10
Kruidig bouquet van paprika, tijm en cassis. De
donkerpaarse kleur geeft perfect het karakter
van de wijn weer: pittig, complex en met de
nodige structuur.

Herkomst: Pays d'oc, Frankrijk
Druiven: caladoc, grenache en mourvèdre

Andere
Limoncello , Italiaanse
digestief
€16.50

PROMO!!!
Herkomst: Pays d'Oc, Frankrijk
Druiven: 100% merlot

Le vin de Pays de Fontarèche Domaines
de Lamy €5.00

PROMO!!!

Rode wijnen
Resplandy

Rose wijnen

Herkomst: Mendoza, Argentinië
Druiven: 100% syrah

Druivensap , WIT € 7.00
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