
Cava De Pró 
Penedes | Spanje       
Heerlijk frisse mousserende wijn met vers, sappig fruit in 
de neus en een zachte smaak met een milde mousse.

Premiere Bulle Brut 
Limoux | Frankrijk 
Deze Blanquette de Limoux is gemaakt van de Mauzac- 
en Chardonnay druif. Deze fraaie bubbel is heel geschikt 
bij vele (vis)gerechten.

Ficada Rosado 
Terras do Sado | Portugal
Sappige, fruitige, droge rosé. Heerlijk als terraswijn, maar 
ook goed te schenken bij salades of koude gerechten. 

Romanus Spatlese 
Rheinhessen | Duitsland 
Een zoete wijn, gemaakt van Riesling druif. De druiven zijn 
later geoogst, waardoor een natuurlijk zoete smaak ontstaat. 

Marques de Castille Airén 
La Mancha | Spanje 
Een toegankelijke, fruitige witte wijn van de inheemse Airén druif. 

Panul Sauvignon Blanc        
Curico Valley | Chili
Sappige, frisse witte wijn, met veel citrustonen in het aroma. 

Chakana Torrontés 
Salta | Argentinië 
Opmerkelijke, aromatische droge witte wijn. Heerlijk, zuiver 
aroma van lichte muscaat- en florale tonen. Volle, even-
wichtige, sappige smaak, met een geurige en frisse afdronk.  

Calmel & Joseph Chardonnay 
Languedoc | Frankrijk 
Een volle, ronde wijn met een kenmerkend botertje. 
Na de gisting rijpt de wijn op eiken vaten, wat zorgt voor 
een zachte finale. 

Stefan Winter Riesling          
Rheinhessen | Duitsland
Deze wijn heeft een fijne mineraliteit en een uitgespro-
ken smaak met veel citrustonen in het aroma. Een karak-
tervolle wijn!

Sepp Moser Grüner Veltliner     
Kremstal | Oostenrijk 
Van de inheemse Grüner Veltliner druif maakt Sepp 
Moser een kruidige wijn met veel citrusfruit in het aroma. 

Chablis Domaine Courtault      
Bourgogne | Frankrijk
Een heerlijke Chablis met een fruitig aroma en lichte 
appeltonen in het aroma. De smaak is pittig en droog 
van smaak, met een frisse afdronk. 

Domaine M. Redde Pouilly Fumé     
Loire | Frankrijk 
Michel Redde geldt als één van de beste producenten 
van de Loire. Deze frisse, pittige Pouilly- Fumé heeft 
een krachtig, fris fruitig aroma (citrus) en een sappige 
aanhoudende smaak. 

Costa Negroamaro  
Puglia | Italië 
Puglia is één van de warmste wijnstreken van Europa en dat 
proef je terug in de wijn. Zondoorstoofd, met veel rijp fruit. 

Segredos de Sao Miguel      
Alentejo | Portugal
Een bijzondere blend van inheemse Portugese druiven-
rassen; Alicante Boschet, Aragonez en Touriga Nacional. 
Deze houtgerijpte wijn heeft een volle, ronde smaak met 
een lichte kruidigheid. 

Domaine de L’Arjolle       
Languedoc | Frankrijk   
Deze wijn heeft veel vers rood fruit in het aroma. 
Gemaakt van de Cabernet Sauvignon druif, aangevuld 
met Merlot. 

Tierras de Murillo Crianza  
Rioja | Spanje
Deze volle wijn is gemaakt van de Tempranillo druif. Na de gist-
ing volgt de voor Rioja zo kenmerkende houtrijping op Ameri-
kaans– en Frans eiken. Dit geeft de wijn een zachte finale. 

Ernst Minges Spätburgunde   
Pfalz | Duitsland 
Een elegante, toegankelijke rode wijn, gemaakt van de 
Spätburgunder druif. Deze druif staat beter bekend als Pinot 
Noir en gedijt erg goed in de Pfalz. Een wijn met finesse.

Chateau Sainte Barbe     
Bordeaux | Frankrijk 
Deze wijn heeft een volle, krachtige smaak. Het is een uitstekende 
begeleider van diverse vleesgerechten. Op en top Bordeaux! 

Monte del Frá Ripasso       
Valpolicella | Italië 
Het verfijnde aroma bevat nuances van rijp, gekonfijt 
fruit, lichte kruiden en een tikje eikenhout. De smaak is 
elegant, vol en aromatisch. Een echte krachtpatser!
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