Promotie wijnen Najaar 2015
Korting (op totaal van de bestelling) Vanaf 12 flessen 5 %
Vanaf 24 flessen 10 %
Vanaf 48 flessen 15 %
Verpakkingseenheid : 6 flessen (per doos of kist)

Frankrijk
Rafale Merlot 2013
per fles 5.95
In de neus een aangenaam aroma van rood fruit. In de mond zacht met mooi versmolten
tannine. Een ideale begeleider bij tal van vleesgerechten, patés en lichte kazen.

Rafale Cabernet Sauvignon 2013
per fles 5.95
Een boeket van rood fruit met in de mond een volle ronde smaak en een aangename
afdronk. Heerlijk als aperitief en uitermate geschikt bij charcuterie, vlees of gegrilde vis.

Rafale Sauvignon Blanc 2013
per fles 5.95
Een wijn met een intense neus van Citrus vruchten en mango. In de mond complex en
levendig met een aangename afdronk van fris fruit. Heerlijk bij vis, patés of geitenkaas.

Les Montenay Cabernet Sauvignon
per fles 7.05
Een paars glanzende wijn met een heerlijk boeket van o.a. zwarte bessen. In de mond is
de wijn speels, vol en rond, met aroma’s van rijpe woudvruchten en een subtiele afdronk.

Les Montenay Viognier 2013
per fles 7.05
Een genereuze wijn met rijke aroma’s van rijp fruit en gebrande hazelnoten.
Zeer mond vullend. Een uitstekende wijn o.a. bij asperges, patés, gegrilde vis of geitenkaas.

Dom. De la Grave Tradition rood 2011
per fles 11.15
Een typische Merlot wijn met een zacht kruidig boeket. Door lagering op vat vormen de zuren
en tannine in deze wijn een harmonieus evenwicht. Mooie wijn bij o.a. roodvlees gerechten.

Dom. De la Grave Prestige rood 2010
per fles 16.95
Intens robijnrode wijn met een boeket van rode vruchten en een aroma van gebrande nootjes.
In de mond krachtig met zachte houttonen en een sublieme afdronk. De wijn kan gemakkelijk
10 tot 15 jaar verouderen. Heerlijk bij wildgerechten en gegrilde vleessoorten met een saus.
(bijvoorbeeld Béarnaise- of Rodewijn saus)

Italië
Tenute Ducali Vino Rosso

per fles 8.40

Een warme moderne wijn met ‘n karakter van kersen, koffie, vijgen en hout. Heeft In de neus fruitige
aroma’s. In de mond een complexe wijn die zacht en aangenaam is met een intense lange afdronk.
Heerlijk bij gegrild vlees en mooie pasta’s gerechten.
Traluna Rosso Toscano IGT 2013
per fles 9.70
Een wijn gemaakt van hoofdzakelijk de Sangiovese druif. Deze wijn heeft een gekruide neus en heeft
impressie van donker fruit. In de mond een aroma van zwartfruit en lichte specerijen. De tannine ’s
zijn mooi versmolten waardoor de wijn een aangename afdronk heeft.
Ideaal bij pizza, pasta’s en niet te gekruide Italiaanse gerechten
Chianti Facttoria Bacio DOCG 2010
per fles 10.35
Een top biologische wijn met een mooie robijnrode kleur en een aroma van rijpe rode vruchten
gecombineerd met noten, vanille en koffie. Vanwege de aanwezige zuren geniet de wijn een
aangename frisheid en een lange afdronk met zachte tannine. Een uitstekende Chianti die
uitstekend past bij diverse vleesgerechten en pasta’s.
Primitivo di Puglia DOC 2010
per fles 10.80
Een donkere violette wijn uit Puglia met een aroma van kersen met een laagje chocolade er omheen.
Heeft een smaak boeket van noten en kruidnagel met mooie zuren en veel fruit. Deze wijn heeft een
lange afdronk en past geweldig bij mooie vleesgerechten en wild met een zoete saus.
Bacchus – CIU CIU Rosso Piceno D.O.P.
per fles 12.70
Robijnrode wijn van kleur. Een droge krachtige wijn met fijne tannines en rijk van smaak. Deze wijn
kan jong gedronken worden, hoewel verdere veroudering hem meer evenwicht geeft en zachtheid.
Deze wijn past uitstekend bij rood gegrild vlees of pasta met vleessaus.
Sasseto Vino Rosso d’Italia

per fles 11.95

Een Toscaanse wijn in een moderne stijl. Boeket van noten, kers, vijgen en hout. Heel zacht
en fruitig aroma met een complexe structuur. In de mond is hij harmonisch en zacht met een lange
afdronk. Past goed bij rood vlees, wild en pasta schotels.
Tenuta Moraia Vermentino (wit)
per fles 12.90
Een droge Toscaanse witte wijn van de Vermentino druif met na rijping op de fles. Heeft een lichte
strogele kleur met een intens aroma van tropisch fruit. De wijn is fris, harmonisch en levendig in de
mond en een aangename afdronk.
Ideaal bij vis en witvlees gerechten en gevogelte. Heerlijk als aperitief !

