Rode wijnen
Frankrijk
Bordeaux
Dourthe N~1
Druif(en): cabernet sauvignon & merlot
Smaakbeleving: een mooie Bordeaux blend. De afdronk is intens
maar zacht. Een expressieve Bordeaux van hoog niveau.
Bourgogne
Domaines Devillard aoc ‘Le Renard’ Givry
Druif(en): pinot noir
Smaakbeleving: zacht en heerlijk soepel, vanille en een
vleugje karamel, heerlijk fruit en sap, niet te veel tannine,
verleidelijk met aangename frisheid.

€ 32,50

€ 65,00

Vincent Girardin aoc ‘Les Noizons’ Pommard *
€ 96,00
Druif(en): pinot noir
Smaakbeleving: het is een wijn met een stevige body en een
ronde smaak van rood en zwart fruit welke de mond volledig vult.
Een klassieke Pommard met een mooie diepgang.
Loire
Henri Bourgeois aoc ‘Les Baronnes’ Sancerre rouge
Druif(en): pinot noir
Smaakbeleving: mooi breed, levendig en sappig, rijp en elegant,
zacht en romig met een mooie complexe finale.
Côte du Rhone & Lanquedoc
Domaine Ferraton aoc ‘Le Parvis’ Chateauneuf du Pape
Druif(en): grenache & syrah & mourvèdre
Smaakbeleving: zacht en peperig, elegantie en sap, krachtig en
vlezig, romig en fluwelen tannine na.

€ 55,00

€ 95,00

De wijnen die met 1 * zijn gemarkeerd zijn beperkt voorradig. De wijnen die met 2 ** zijn gemarkeerd zijn op het moment niet voorradig.
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Oostenrijk
Weingutt Pfaffl qba ‘Altenburg’ Weinviertel
Druif(en): sankt laurent
Smaakbeleving: geconcentreerd met zwarte bessen en weidekruid.
Licht en soepel donker fruit. Harmonieus, mooie balans met
zuren en een lang afdronk.

€ 65,00

Italië
Tiefenbrunner doc ‘Merus’
Druif: merlot, cabernet sauvignon
Smaakbeleving: Elegante rode wijn, aangename frisheid, ronde
tannine, zacht mondgevoel met aanhoudende afdronk.

€ 32,00

Sachetto igt Veneto 'Il Satiro'
€ 25,00
Druif(en): cabernet sauvignon
Smaakbeleving: Zacht van smaak met accenten van kruidnagel en
zoethout, gevolgd door een aangenaam rijke, volle en aanhoudende smaak.
Chianti Colli Senesi docg 'Poliziano'
Druif(en): sangiovese
Smaakbeleving: Een wijn zonder hardheid, open, vol, sappig,
ook nog een tikje stevig.

€ 30,00

Syrah Monreale doc 'Sallier de La Tour' Sicilië
Druif(en): syrah
Smaakbeleving: Syrah doet het goed in Monreale, Sicilië.
Sallier de La Tour maakt een volle, stevige wijn met intense
fruitaroma's van bramen en een aangename kruidigheid.
Lekker bij steak met pepersaus.

€ 32,00

Valpolicella doc Superiore 'Capitel Nicalò'
Druif(en): corvinone, corvina
Smaakbeleving: Lichtvoetig en fris, elegant, maar ook wat
stevigheid en bitter.

€ 38,00

Fontanafredda ‘Marne Brune’
€ 55,00
Druif(en): nebbiolo
Smaakbelevening: prachtige subtiel, tegelijk krachtig, een echte
persoonlijkheid, mooi droog, kersen, vanille,
room en met goede tannine.

De wijnen die met 1 * zijn gemarkeerd zijn beperkt voorradig. De wijnen die met 2 ** zijn gemarkeerd zijn op het moment niet voorradig.
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Spanje/ Portugal
Rioja Tinto doca Selección 'Inspiración Valdemar'
Druif(en): tempranillo
Smaakbeleving: Een heerlijke ronde en zachte smaak, breed,
krachtig, met een toon van balsamico en afgeronde tannine
in de finale, puur en elegant

€ 38,00

Garnacha Tinto vdt Organic 'Generación 20'
Druif(en): garnacha
Smaakbeleving: In de smaak is de wijn mooi gebalanceerd,
intens en fris. Deze elegante wijn van Garnacha wordt
gekenmerkt door zijn terroir.

€ 45,00

Quinta Nova, Reserva Tinto Douro doc 'Terroir Blend'
€ 60,00
Druif(en): tinta roriz, touriga franca, tinto cão e.a.
Smaakbeleving: Sappige aroma's van bramen, pruimen en
viooltjes met levendige, rijpe tannine en een mineralige afdronk.

Argentinië
Catena Zapata Appellations ‘Agrelo'
Druif(en): Cabernet sauvignon
Smaakbeleving: Rijke en uitgesproken krachtige smaak,
heerlijk intens, vanille, kruiden en zwarte peper, karaktervol,
maar tegelijk mooi zacht in de finale.

€ 43,00

Australië
Philip Shaw ‘The idiot’ Orange
€ 45,00
Druif(en): shiraz
Smaakbeleving: mooi krachtig, toegankelijk en mond vullend. Geuren en smaak
komen mooi overeen met veel donker fruit en een mooie prikkel van het
pepertje.

Zuid-Afrika
Warwick Estate ‘The first lady’
€ 30,00
Druif(en): cabernet sauvignon
Smaakbeleving: Mooie volle mond met rijpe tannines en smaken van
koffie en kersen met een stevige afdronk.
Maastricht, Cape Town
€ 35,00
Dtuif(en): merlot
Smaakbeleving: De invloed van Frans eiken speelt een ondersteunende
rol in de smaak, maar deze overheerst niet. De fruitsmaken komen
hierdoor in de smaak ook duidelijk terug. De afdronk is sappig en
elegant, typisch voor het Durbanville-gebied.
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