Onze favorieten

Godello Louro Do Bolo Rafael Palacios Valdeorras Galicia

2019

€ 42,50

2018

€ 33,00

2018

€ 59,50

2011

€ 42,50

2018

€ 42,50

2016

€ 55,00

2019

€ 39,50

2017

€ 49,50

2019

€ 39,00

2018

€ 39,00

Citrus en geel fruit in de neus, lichte houttoets, filmend in de mond, kruidig,
iets zilt, elegant en complex. Gastronomisch glas, goed in balans.

Barbera d’Alba ‘Cascina Sciulun’ Franco Conterno Piemonte
Strakke maar volle rode wijn van barbera druiven. Mooie balans tussen het fruit,
het hout en de zuren.
Annemarike

Cassis Blanc Domaine Clos Sainte Magdeleine Provence
Marsanne, clairette, ugni-blanc en bourboulenc zorgen voor een elegante wijn
met een uitgesproken mineraliteit.

Château Bourseau Lalande-de-Pomerol Bordeaux
Neus van rood fruit en een lichte kruidigheid van laurier, vanille en zoethout.
De smaak is vol en fluwelig, evenwichtig en soepel.
Roos

Weissburgunder Van Volxem Mosel
Veel geur met rijp exotisch fruit en bloemen in de neus. Filmend en romig.
Lichte hint van hout geeft de wijn een rijk en geconcentreerd karakter.

L’Arco ‘Arcum’ Rosso Veronese Veneto
Wijn gemaakt van autochtone Valpolicelladruiven (corvina, rondinella, molinara) met de
traditionele Ripassotechniek. Robijnrood gekleurd, intens boeket en uitstekende structuur.
Frank

Albariño Abadía De San Campio Terras Gauda Rías Baixas Galicia
Albariño met kristalheldere citroengele kleur. Mandarijn, grapefruit en ananas.
Zachte, frisse en sappige aanzet met een fantastisch evenwicht.

Gigondas ‘Le Sanglier De Montmirail’ Château La Croix Des Pins Rhône
Krachtige en fonkelende wijn van grenache, syrah en mourvèdre. De wijn is
zondoorstoofd en in de smaak zijn tonen van bessen, bramen en peper.
Bas

Pinot Grigio Alois Lageder Alto Adige
Strogeel met een zweempje groen. Uitgesproken en expressieve aroma’s van
bloemen en specerijen. Rijk met een lichte rook ondertoon. Mooie, frisse finale.

Herdade de Rocim Alentejo
Diepe en geconcentreerd, gemaakt van touriga nacional, alicante bouschet en
aragonez. Aangename zwart fruit, mooi rond met stevige tannines.
Cor

Wijnarrangement

Wijnen per fles of per glas

Met veel plezier zoeken wij voor u een, bij uw gerechten passende, wijn uit.
De prijzen variëren van € 5,00 tot € 9,50 per glas.

Wit

Domaine Estrade Côtes de Gascogne Frankrijk

Champagne en ander ‘bruis’

fles		

Champagne Palmer & Co Brut Réserve Frankrijk		

€ 61,00

glas

BUBB Premium Crémant d’ Alsace Frankrijk

fles

glas

2019

€ 24,50

€ 4,50

2019

€ 26,50

€ 4,75

2019

€ 27,50

€ 5,00

2019

€ 33,50

€ 5,75

2019

€ 25,50

€ 4,65

2019

€ 49,00

€ 8,00

2018

€ 24,50

€ 4,50

2018

€ 28,00

€ 5,30

2018

€ 33,50

€ 5,75

2018

€ 37,50

€ 6,50

De kracht en frisheid van colombard samen met de fijne aroma’s
van sauvignon blanc. Bloemige en fruitige tonen.

€ 12,50

Tramoya Verdejo Bodegas Don Diego Rueda Spanje

Mooi licht en elegant met een gulle mousse. Aroma’s van citrusvruchten
en vers gebakken brood.

Deze verdejo is vol van fruit maar zuiver, aromatisch en verfrissend.

		

€ 39,50

Terre di Romeo Chardonnay Veneto Italië

€ 7,75

De smaak is rijk, explosief en perfect in balans. Pure en tintelfrisse afdronk.
De ideale bruisende drank voor ‘sparkling people’.

BUBB Rosé d’Alsace Frankrijk

		

Een chardonnay zoals een chardonnay hoort te zijn, tonen van rijp fruit, bloemig
en een aangenaam licht zuurtje.

		

Torre dei Vescovi Sauvignon Veneto Italië

€ 39,50

Deze rosé is gemaakt van 100% pinot noir. In het bouquet kleine rode
vruchtjes. Het is een subtiel bubbelende elegante wijn.

Een sauvignon blanc die uit het glas stuift, fris met tonen van witte bloemen,
groene paprika en vers gemaaid gras.

Billecart Salmon Brut Réserve (0,375 l)		

€ 48,50

Prachtige licht gouden kleur, rustige, fijne mousse. Uitstekend evenwicht tussen kracht,
frisheid en aromatische lengte. Een wijn van goede afkomst met een perfecte opvoeding.

Billecart Salmon Brut Rosé (0,375 l)		

€ 53,50

Frisse maar krachtige champagne met aroma’s van rood fruit, hazelnoot, amandelspijs en vanille.

Rosé
Du Sud Les Vignerons d’Alignan du Vent Languedoc Frankrijk
Aroma’s en smaaktonen van verse aardbeien, kersen en frambozen.
Een frisse, verfijnde droge smaak en een soepele afdronk.

Miraval rosé Château Miraval Provence Frankrijk
Blend van cinsault, grenache, syrah & rolle. Fris, licht en elegant.
Verfrissende zuren en een sappige, ziltige, minerale afdronk.

Halfjes (0,375 l)
Pouilly-Fumé Domaine Treuillet Loire

2019

€ 25,50

2016

€ 26,75

Mooie sauvignon blanc uit de Loire, fris, elegant en aromatisch.

Pèppoli Chianti Classico Antinori Italië
Rode bessen, vanille en chocolade. Zachte, zoete tannines met fruitige aroma’s.

Rood
Poggio Dragone I Lauri Terre di Chieti Abruzzo Italië
Fruitig, kruidig en zacht soepel van smaak, sangiovese & merlot.

Pinot Noir Les Hauts de Montarels Côtes de Thongue Frankrijk
Lichte, paarsrode kleur en aroma’s van rode kersen, kirsch, kruiden en vanille. In
de smaak heeft het een lichte kruidigheid en een fris karakter met soepele tannines.

Water

Le Patapouf Rouge Atelier Dubongout Languedoc Frankrijk

Wij serveren Purezza à € 4,00 per fles (75 cl)

Deze paarsrode malbec is zacht, fris en soepel. In de mond smelten fruit,
kruiden en sappige tannines harmonisch samen.

Legenda
Huiswijnen

NèPriCa Primitivo Tormaresca Puglia Italië

Favoriet

Biologisch
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100% primitivo. De wijn is zacht, fruitig, goed gebalanceerd en heeft rijpe
tannines. Soepel, smaakvol, sappig en levendig.
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Witte wijnen
Frankrijk
Domaine Estrade Côtes de Gascogne

2019

Condrieu ‘Aîné Les Cassines’ Paul Jaboulet Rhône

€ 24,50

De kracht en frisheid van colombard samen met de fijne aroma’s
van sauvignon blanc. Bloemige en fruitige tonen.

Picpoul de Pinet Domaine des Lauriers Languedoc

2019

Chablis 1er ‘Cru ‘Vaillons’ Vincent Dauvissat Yonne Bourgogne

€ 28,50

Volle neus met aroma’s van wit fruit. In de mond frisse citrustonen.

Viognier Domaine des Lauriers Languedoc

Chassagne Montrachet Domaine Vincent & Francois Jouard

€ 29,50

Deze wijn heeft een prachtige, goudgele kleur en geeft geuren af van exotisch fruit,
rijk en evenwichtig. Vettige structuur, maar fris.

2019

Corton-Charlemagne Grand Cru Domaine Chevalier Bourgogne

€ 33,50

2018

€ 44,50

2018

€ 48,50

2018

€ 59,50

2018

€ 65,00

Vermentino Castello di Torre in Pietra Lazio

Torre dei Vescovi Sauvignon Veneto

Pinot Grigio Alois Lageder Alto Adige

2016

€ 66,50

Roero Arneis Prunotto Piemonte

€ 27,50

2019

€ 30,00

2019

€ 33,50

2019

€ 39,00

2018

€ 39,50

2019

€ 48,50

2015

€ 88,50

Een volle maar tegelijkertijd frisse smaak waar de zuren en het rijpe fruit in balans zijn.
Licht, fris en fruitig.

2017

€ 89,50

Bramìto del Cervo Chardonnay Antinori Castello Della Sala Umbrië
Strogeel van kleur met gouden tinten. Het bouquet is fruitig met vanilletonen.
Elegant en zacht van smaak.

Cervaro della Sala Chardonnay & Grechetto Antinori Umbrië
Complexe wijn uit het midden van Italië, intense aroma’s van citrus, tropisch fruit
en boter. Mineralig karakter komt van de grechetto druif.
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2019

Strogeel met een zweempje groen. Uitgesproken en expressieve aroma’s van
bloemen en specerijen. Rijk met een lichte rook ondertoon. Mooie, frisse finale.

Alles waar een Rieslingliefhebber naar op zoek is: frisheid, elegantie, mooie
sappige rijpe zuren, strak droog, elegante afdronk en zeer toegankelijk.

Sappige, rijke wijn met verfijnde zuren. Mineralig, vrij strak maar met spanning
en een lange afdronk.

Terre di Romeo Chardonnay Veneto

Een sauvignon blanc die uit het glas stuift, fris met tonen van witte bloemen,
groene paprika en vers gemaaid gras.

Deze prachtige Pouilly-Fuissé Vieilles Vignes is enerzijds rijk, romig en elegant,
anderzijds bezit hij een verleidelijke frisheid en mineraliteit.

Meursault ‘Les Narvaux’ Domaine Karel de Graaf Bourgogne

€ 185,50

De wijn is helder strogeel van kleur met intense geuren bloemen, fruit en
kruiden. In de smaak is de wijn levendig, sappig en heeft een fijne mineraliteit.

Marsanne, clairette, ugni-blanc en bourboulenc zorgen voor een elegante wijn
met een uitgesproken mineraliteit.

Riesling Roche Granitique Domaine Zind-Humbrecht Elzas

17/18

Een chardonnay zoals een chardonnay hoort te zijn, tonen van rijp fruit, bloemig
en een aangenaam licht zuurtje.

100% Marsanne en volledig op eikenhout vergist. Zeer exotisch in geur. Ontwikkelt zich
goed. Mooi fruit. Mooie bite op afdronk met klein bittertje.

Pouilly-Fuissé Domaine Sangouard-Guyot

€ 110,00

€ 36,50

Goudgeel van kleur. Aroma’s van citrusfruit, pezik. Klein beetje ziltigheid.
De afdronk is mineralig en heeft een goede lengte begeleid door goede zuren.

Cassis Blanc Domaine Clos Sainte Magdeleine Provence

17/18

Italië
18/19

Crozes Hermitage Blanc ‘Les Rousses’ Yves Cuilleron Rhône

€ 105,50

Beroemde witte Bourgogne. Intense aroma’s van fruit en toast met tonen van
mineraligheid. De smaak is krachtig vol en de afdronk is lang en indrukwekkend.

Volle, frisse wijn met aroma’s van tropisch fruit. De wijn heeft een volle smaak
waarin de rijpe tonen in mooie balans zijn met de frisse zuren.

Mâcon-Villages Château Fuissé Bourgogne

2015

Heerlijke frisse Chassagne met een beetje boter in de neus en een elegante
smaak met wat toast en vanille in de smaak.

Frisse, fruitige wijn met tonen van specerijen, citrusfruit en bloemen.

Château Simon Graves Sec Anne-Laure Dufour Bonnard Bordeaux

€ 99,00

Bouquet van bloemen en rijp wit fruit. Volle, zuivere en mooie zuren.

2018

Menetou-Salon Domaine Chavet Loire

2016

Heldere goudgele kleur met een groene tint. De smaak is rijk, breed en elegant en
heeft een frisse afdronk.
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Duitsland

Spanje
Tramoya Verdejo Bodegas Don Diego Rueda

2019

€ 26,50

2019

€ 35,50

Intens aromatisch. Nuances van appel, perzik, en exotische vruchten. Fris en
complex met mondvullend fruit en een lange, opwekkende, zuivere finale.

Abadía De San Campio Albariño Terras Gauda Rías Baixas Galicia

2019

€ 39,50

2019

€ 42,50

2018

€ 46,50

2019

€ 50,50

2018

€ 38,50

2019

€ 33,50

2018

€ 39,50

18/19

€ 47,50

2018

€ 61,50

Groengeel van kleur en in de neus witte bloemen. Albariño en loureiro van
klassieke stijl met veel fruit.

Sauvignon Blanc Philipp Kuhn Pfalz

Weissburgunder Van Volxem Mosel

CUVÉE XII Apostelhoeve Limburg
Deze cuvée is gemaakt van auxerrois, müller-thurgau en pinot gris. In de geur wat zacht
fruit zoals abrikozen en peer. Droge inzet, zacht en zuiver met frisse zuren, verfijnd.

Drie inheemse druivensoorten en semillon. De wijn is romig met rijpfruit en minerale
accenten. De afdronk is heel mooi in balans en heeft een grote lengte.

Oostenrijk
Grüner Veltliner Gobelsburg Kamptal
Levendig en verrassend fris. Exotisch fruit in de mond, met een aangename kruidigheid.

Zwitserland
Fendant ‘Les Terrasses’ Jean-René Germanier Valais
De Fendant is een chasselas altijd afkomstig uit Valais. Mooi rond maar
ook fris en zuiver met een mooie mineraliteit. Denkend aan de wintersport’…

Chiar di Luna Bianco di Merlot Ticino
Een witte wijn van de rode druif merlot. Droge, intensieve wijn met weinig zuur
en een mooie afdronk.

Blanc de Mer Jean-René Germanier Valais
Een volle witte wijn, van de chardonnay druif en de zeldzame inheemse druif amigne.
Een geur van rijp fruit, toast en frisse zuren. Veel kracht en diepte.
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€ 33,50

2018

€ 38,50

2018

€ 42,50

2019

€ 38,50

Nederland

Portugal
Esporão Reserva branco Alentejo

2018

Veel geur met rijp exotisch fruit en bloemen in de neus. Filmend en romig.
Lichte hint van hout geeft de wijn een rijk en geconcentreerd karakter.

Volle witte wijn met een rijke structuur en frisse zuren. Goudgeel van kleur met
een sappige en lichtvettige smaak, waarin het eiken mooi verweven is.

‘O Rosal’ Terras Gauda Rías Baixas Galicia

Qvinterra Riesling Trocken Kühling-Gillot Rheinhessen

Duitse sauvignons zijn hot! Sprankelende, aromatische en vrij krachtige wijn.
Fris en fruit: kruisbessen, citrus en zelfs wat cassis.

Citrus en geel fruit in de neus, lichte houttoets, filmend in de mond, kruidig,
iets zilt, elegant en complex. Gastronomisch glas, goed in balans.

Muga Blanco Rioja

€ 29,00

Levendige citrus en mineralige neus, licht, puur en zuivere smaak met mooie zuren.

Albariño met kristalheldere citroengele kleur. Mandarijn, grapefruit en ananas.
Zachte, frisse en sappige aanzet met een fantastisch evenwicht.

Godello Louro Do Bolo Rafael Palacios Valdeorras Galicia

2018

Silvaner, müller-thurgau en bacchus zorgen voor een elegant, fruitig en
verfrissend glas. Laag in alcohol.

Deze verdejo is vol van fruit maar zuiver, aromatisch en verfrissend.

Enate Chardonnay - 234 Somontano

Der Wilde, wild wild white Weingut Weigand Franken
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Rosé wijnen

Rode wijnen

Frankrijk

Frankrijk

Du Sud Les Vignerons d’Alignan du Vent Languedoc

2019

€ 25,50

Aroma’s en smaaktonen van verse aardbeien, kersen en frambozen.
Een frisse, verfijnde droge smaak en een soepele afdronk.

Bandol Domaine Lafran-Veyrolles Cadiere d’Azur

2018

€ 28,00

2018

€ 29,50

2018

€ 33,50

2011

€ 42,50

2015

€ 44,50

16/17

€ 49,50

2017

€ 54,50

2017

€ 74,50

2017

€ 87,00

2016

€ 89,50

16/17

€ 92,50

Lichte, paarsrode kleur en aroma’s van rode kersen, kirsch, kruiden en vanille.
In de smaak heeft het een lichte kruidigheid en een fris karakter met soepele tannines.

2019

€ 41,50

Klassieke rosé gemaakt van mourvèdre, grenache en cinsault. Typische uienkleur.
Aroma’s en smaaktonen van frambozen, perzik en bloemen.

Miraval rosé Château Miraval Provence

Pinot Noir Les Hauts de Montarels Côtes de Thongue

Les Graves Chinon Domaine Fabrice Gasnier Loire
Deze breton (cabernet franc) is vol met veel sap. Zwoel rood fruit en
een aangename, ronde structuur.

2019

€ 49,00

Blend van cinsault, grenache, syrah & rolle. Fris, licht en elegant.
Verfrissende zuren en een sappige, ziltige, minerale afdronk.

Le Patapouf Rouge Atelier Dubongout Languedoc-Rousillon
Deze paars-rode malbec is zacht, fris en soepel. In de mond smelten fruit,
kruiden en sappige tannines harmonisch samen.

Château Bourseau Lalande-de-Pomerol Bordeaux

Oostenrijk

Neus van rood fruit en een lichte kruidigheid van laurier, vanille en zoethout.
De smaak is vol en fluwelig, evenwichtig en soepel.

Schlosskellerei Gobelsburg ‘Cistercien’ Rosé Gobelsburg Kamptal
Lichte rosé wijn gemaakt van zweigelt, st. laurent & pinot noir. Uiterst elegant
van smaak, sappig, iets kruidig, zacht, heerlijk fris en dorstlessend.

2019

€ 27,50

Château Lavillotte Saint-Estèphe Bordeaux
Château Lavillotte is zacht met fijne tannines. Het houtgebruik geeft evenwicht,
rondeur en generositeit. De aanzet is rond en de afdronk is strak en elegant.

Gigondas ‘Le Sanglier De Montmirail’ Château La Croix Des Pins Rhône
Krachtige en fonkelende wijn van grenache, syrah en mourvèdre. De wijn is
zondoorstoofd en in de smaak zijn tonen van bessen, bramen en peper.

Santenay 1er Cru Beaurepaire Domaine Olivier Bourgogne
‘Un vin presque parfait’. Echte pinot noir neus. Rood fruit en aardse tonen in geur en smaak.

Domaine Préfert Châteauneuf du Pape Rhône
Brede neus met boeiende nuances. Laurier, viooltjes, truffel, kruiden
en pruimen. Zijdezachte afdronk.

Pommard ‘La Rue au Port’ Closerie des Alisiers Bourgogne
Aardse tonen, kenmerkende donkere fruit maar ook dikte en rondeur. En dat is bijzonder
in Pommard. Deze wijn bezit werkelijk kracht en lengte. Indrukwekkende wijn.

Marsannay Domaine Bernard Coillot Pere Et Fils Bourgogne
Deze prestigecuvee heeft een intens donkerrode kleur. De geur is zeer vol, de smaak
bijzonder rijk en geconcentreerd maar tegelijk fluweelzacht. Kortom een prachtige wijn!

Côte Rôtie ‘Madinière’ Yves Cuilleron Rhône
De Cuvée ‘Madinière’ komt van de noordelijke kant van Côte Rôtie, deze genereert
meer mineralen. De wijn is zeer fijn en floraal in geur. Mondvol en mooie volle afdronk.
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Spanje
Vin d’une Oreille Saint Nicolas de Bourgueil Loire

2016

€ 93,50

Met de hand geplukte cabernet franc van 80 jaar oude wijnstokken. Prachtig vol
en robuust van smaak, diep van kleur en heeft een krachtige maar verfijnde lange afdronk.

Gevrey-Chambertin ‘Les Seuvrées’ Domaine Michel Magnien Bourgogne

Bajondillo Jiménez-Landi Méntrida

2017

€ 27,50

2016

€ 33,50

2018

€ 37,00

2018

€ 39,00

2016

€ 43,50

2015

€ 49,00

2017

€ 49,50

2018

€ 73,50

2016

€ 38,50

Elegante, romige garnacha met een verfijnde toets van houtlagering.
Lichte kruidigheid en plezierige zuren, verfrissend en heerlijk drinkbaar.

15/16

€ 98,50

Fraai gekleurde pinot noir met een rijke, complexe neus. Aroma’s van rijp klein zwart fruit.
Zacht mondgevoel. De finale is lang, complex en aangenaam.

Rioja Viña Amezola Crianza Bodegas Amézola de la Mora Rioja
In de geur kersen, vanille, fruit en hout, met een stevige ronde smaak én rijpe tannines.

Mencía El Pajaro Rojo Losada Vinos de Finca Bierzo
Donker robijnrood van kleur. In de neus aroma’s van zwarte bessen, rode kersen en kaneel.
In de mond rijp roodzwart fruit en specerijen. Sappige tannines en frisse zuren.

Italië
Poggio Dragone I Lauri Terre di Chieti Abruzzo

2018

€ 24,50

2018

€ 33,00

Fruitig, kruidig en zacht soepel van smaak, sangiovese & merlot.

Barbera d’Alba ‘Cascina Sciulun’ Franco Conterno Piemonte
Strakke maar volle rode wijn van barbera druiven. Mooie balans tussen het fruit,
het hout en de zuren.

NèPriCa Primitivo Tormaresca Puglia

€ 37,50

100% primitivo. De wijn is zacht, fruitig, goed gebalanceerd en heeft rijpe
tannines. Soepel, smaakvol, sappig en levendig.

17/18

€ 47,50

2016

€ 52,00

14/16

€ 55,00

2016

€ 59,50

100% nebbiolo, volle fruitige en kruidige wijn met elegantie.

Masi Brolo di Campofiorin Oro Masi Veneto
Diepe robijnrode kleur, bouquet van bessen en vanille. Rijke, volle en zachte smaak.

Nebbiolo ‘Roccardo’ Rocche Costamagna Piemonte
Volle ronde wijn, in de neus gekonfijt fruit en zachte vanille van het hout
gebruik. Hint van kersen en gekonfijt fruit, met fijne tannines.

L’Arco ‘Arcum’ Rosso Veronese Veneto

2016

€ 63,00

Schlosskellerei Gobelsburg Cuvée Bertrand Gobelsburg Kamptal
Blend van pinot noir, st. laurent en zweigelt. Een mooi evenwicht tussen kruidigheid,
rood fruit en plezierige tannines in de finale van deze wijn.

Zwitserland
Cuvée Rouge Rimuss-Strada Schaffhausen

Pinot Noir Thomas Marugg Graubünden
Hij heeft een mooie volheid en een zijdigachtige struktuur. Bij deze wijn proef je
het land en het boerse.

15/16

€ 69,00

2015

€ 109,50

15/16

€ 135,50

Deze Barolo is vol, mooi en elegant. Donker van kleur. In de rijke geur kruiden
met zwoel rood fruit. Krachtig maar zacht, mooie tannines en een lange afdronk.

Amarone della Valpolicella Vigna Garzon Pieropan Veneto

Oostenrijk

Fijne assemblage van pinot noir, dornfelder en merlot. Dieprood, aroma’s van
kruiden en chocolade. Sappig, elegant met mooie tannines en een lange afdronk.

Wijn gemaakt van autochtone Valpolicelladruiven (corvina, rondinella, molinara) met de
traditionele Ripassotechniek. Robijnrood gekleurd, intens boeket en uitstekende structuur.

Barolo ‘Pietrin’ Franco Conterno Piemonte

Esporão Reserva Alentejo
Dikke, stevige, ronde Portugees gemaakt van meerdere inheemse druiven en
cabernet sauvignon, stevige tannines.

Heerlijke fruitige, elegante, goede gestructureerde wijn. Veel donker fruit,
goede zuren en een mooie zachte afdronk.

Barbaresco Montestefano La Ca’Növa Piemonte

Herdade de Rocim Alentejo
Diepe en geconcentreerd, gemaakt van touriga nacional, alicante bouschet en
aragonez. Aangename zwart fruit, mooi rond met stevige tannines.

2018

Pèppoli Chianti Classico Antinori Toscane

Portugal

Duitsland
Spätburgunder Shelter Winery Baden
Licht robijnrood van kleur. Fruitig, kruidig en mineraal. Fluweel mondgevoel.

Diepe, robijnrode kleur. De smaak is zacht, rijk en rond met een krachtige
roodfruit-structuur, maar ook aangename kruiden en subtiele houttonen.

Tignanello Antinori Toscane
Rijp fruit, tabak en kerriepoeder in de geur. In de afdronk licht zoete tonen en mooie
ronde tannines.
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Argentinië
Lote Negro Bodega Norton Mendoza

2016

€ 64,50

2014

€ 79,50

2012

€115,00

De wijn is vol en robuust. De malbec en cabernet franc; een perfect huwelijk,
vol Argentijnse passie.

Chili
Milla Cala Viña Vik Millahue Cachapoal Valley
Sappig donker fruit en complexe smaak met mooi verweven hout met een hint van
eucalyptus. Geconcentreerde smaak, aangenaam zwoel en met zijdezachte tannines.

VIK Viña Vik Millahue Cachapoal Valley
Diep donkerrood. In de geur veel rood fruit als cassis, zwarte bes en kers. Complexe smaak
met mooi verweven hout, drop, sappig rood fruit en fluwelen tannines.
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