Wijnverkoop 2021 verkenners
Witte wijnen
1) Rare Vineyards Vermentino (wit, 13%):
Een superleuke wijn uit Zuid-Frankrijk die ongelofelijk fris is met aroma's van perzik en
citroen, maar ook bloemige noten en hints van kruiden. De smaak is helder en levendig
expressief met een fruitige palet en tegelijk goed uitgebalanceerd.
Prijs: 8 euro
2) Dominio De La Vega Anacal Blanco 2019 (wit, 11,75%):
Bij deze Spaanse wijn heersen fruitige aroma's van peer, appel en banaan. In de mond
is het een lichte en verfrissende wijn met een fruitige afdronk.
Prijs: 9 euro
3) Domaine San de Guilhem Colombard Sauvignon (wit, 12%):
Deze elegante, frisse fruitige Franse witte wijn is vrij gebalanceerd en complex en heeft
een assertieve stijl. Het heeft een expressieve, bloemige en fruitige neus, met
uitgesproken citrusnoten (roze grapefruit, citroen) en exotisch fruit (lychees ...). De
mond is levendig, luchtig, met dezelfde fruitige tonen.
Prijs: 9.75 euro
4) El Casetero Macabeo Campo De Borja DO (wit, 13%):
In deze witte wijn ontdekken we aroma's van verse kruiden, limoen, steenfruit en een
minerale toets. De smaak is zeer fris, verkwikkend met een goede lengte, omzoomd
met aroma's van abrikozen, witte peper en limoen. Behoort volgens kenners tot de
beste prijs-kwaliteitsverhouding in Spanje.
Prijs: 9.75 euro
5) Odisseia Colheita Branco DOC (wit, 13%):
Eén van de blockbusters binnen het Pinart-gamma. Droog, mineraal en dat met een
mooi boeket aroma's. Het is een frisse Portugese wijn met een goed geconcentreerde
aromatische intensiteit.
Prijs: 12.75 euro

Rode wijnen
1) Rare Vineyards Carignan Vieilles Vignes (rood, 13%):
Deze prijs-kwaliteitstopper uit Frankrijk bevat overvloedige aroma's van rode bessen
met hints van vanille en is makkelijk te drinken.
Prijs: 8.5 euro
2) Dominio De La Vega Anacal Rojo 2018 (rood, 12%):
Bij deze Spaanse wijn heersen aroma's van rijp rood fruit (braam, kers) met toetsen
van kruiden en lavendel. In de mond heeft de wijn een medium body met kennelijke
aanwezigheid van lichte, rijpe tannines en een evenwichtige zuurgraad.
Prijs: 9 euro
3) Domaine San de Guilhem Carpe Guilhem (rood, 12%):
Deze gastronomische en feestelijke Franse rode wijn heeft een assertieve stijl. Elk van
de drie gebruikte druivensoorten geeft deze melange een persoonlijk tintje.
Prijs: 9.75 euro
4) El Casetero Garnacha Campo De Borja DO (rood, 14%):
Deze rode wijn geeft aroma's af van viooltjes, kleine rode bessen met een vleugje
witte peper en een licht-rokerige afdronk. In de mond vinden we een mooie frisheid
met een mooie romige textuur met soepele tannines en rokerige aroma's. Het
mediterrane karakter komt ook tot uiting in deze wijn door zijn aroma's van tijm en
rozemarijn in de uiteindelijke heldere mond. Behoort volgens kenners tot de beste
prijs-kwaliteitsverhouding in Spanje.
Prijs: 9.75 euro
5) Odisseia Colheita Tinto DOC (rood, 14%):
Een stevige Portugese rode wijn met een complexe neus aan aroma's en belooft
stevigheid in de mond. Het heeft aroma's van rijpe rode en zwarte bessen noten, in
combinatie met de complexiteit van toetsen van hout en een ronde, soepele
stevigheid met een ellenlange afdronk. Ook weer een topper voor het zoveelste jaar
op rij.
Prijs: 12.75 euro

Rosé wijnen
1) Rare Vineyards Cinsault (rosé, 12%):
Een felroze Franse rosé met aroma's van aardbeitjes en een vleugje lychee en
appel. In de mond fris en fruitig met verrassende lengte.
Prijs: 8 euro
2) Dominio De La Vega Anacal Rosé 2018 (rosé, 12,5%):
Deze frisse en fruitige Spaanse wijn is een echte aanrader, tegen een spotprijs. In
de neus heersen intense fruitige aroma's van aardbei en framboos. Bij de smaak is
er sprake van lichte fruitige toetsen met een verfrissende zuurgraad.
Prijs: 9 euro

3) Odisseia Rosé DOC (rosé, 12,5%):
Smakelijke Portugese rosé met de nodige "punch". Een heerlijke neus van rood fruit
en bosbessen domineren het aromatisch pallet. In de mond heeft de wijn een
degelijke aanzet met een heel fijn zuurtje om de rosé frisser te maken.
Prijs: 10.75 euro

Cava
1) Dominio De La Vega Cava Idilicum Extra Brut (cava, 12%):
Onze Spaanse huiscava met een frisse neus van limoen, witte bloemen, licht
geroosterde amandelen en meloen sprankelend uit je glas. Ideaal voor mensen
die graag een glas drinken dat de stijl van Champagne benadert door z’n extra
droge karakter.
Prijs: 12 euro

Zoete wijnen:
1) Domaine San de Guilhem Nuit d’Automne Moelleux (zoet, 12%):
Deze zachte verfrissende en zoete Franse wijn heeft een evenwichtige smaak
die fris, luchtig en lekker is. De neus is explosief met tonen van vers exotisch
fruit. We vinden deze aroma's in de mond met een vleugje ananas.

Prijs: 10.75 euro
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Rare Vineyards
o Vermentino (wit)
o Cinsault (rosé)
o Carignan Vieilles Vignes (rood)
Dominio De La Vega Anacal
o Blanco (wit)
o Rosé (rosé)
o Rojo (rood)
Domaine San de Guilhem
o Colombard Sauvignon (wit)
o Nuit d’Automne Moelleux (zoet)
o Carpe Guilhem (rood)
El Casetero Campo de Borja
o Macabeo (wit)
o Garnacha (rood)
Odisseia
o Colheita Branco (wit)
o Rosé (rosé)
o Colheita Tinto (rood)
Cava Idilicum Extra Brut (cava)
Optie leveren
Korting vanaf 6 flessen
Korting vanaf 12 flessen

8 euro
8 euro
8,5 euro
9 euro
9 euro
9 euro
9,75 euro
10,75 euro
9,75 euro
9,75 euro
9,75 euro
12,75 euro
10,75 euro
12,75 euro
12 euro
2,5 euro
5%
10%

