Fritz Mueller, Rheinhessen - Duitsland
Droge, lichte bubbelwijn - 100% Müller - Thurgau - zachtfrisse smaak

Fritz Mueller, Rheinhessen - Duitsland
Sappige, lichte bubbelwijn - Spatburgunder en Portugieser - rozen en framboos

Domaine Bruno Sorg, Elzas - Frankrijk
Aroma van brioche, appel en fijn tropisch fruit - Pinot Blanc en Chardonnay - lange afdronk

Domaines Vic, Languedoc - Frankrijk
Superglas rosé met volle roze kleur. Het jonge fruit stuift het glas uit en doet denken aan framboos en rode
bessen. De smaak is fris en heerlijk droog.

Domaine Benjamin Mei, Provence - Frankrijk
De Rosé Infinie wordt gemaakt van de Grenache Noir en Cinsault, die groeien in de Vallée de l’Arc in het oosten
van Aix-en-Provence op de zuidzijde van de berg Sainte-Victoire. Het warme klimaat en de vele zonuren,
gecombineerd met de koude mistral zorgt voor een intense rosé met de karakteristieke frisheid van de
Provence.

Domaine de l'Horgelus, Zuidwesten - Frankrijk
De geur van deze wijn spettert het glas uit - appel, groene kruiden en kruisbes - laag alcohol

Domaine Gayda, Languedoc - Frankrijk
Loepzuivere chardonnay - tropisch fruit, bloemen - zachte afdronk

Neiss, Pfalz - Duitsland
Heerlijke minerale wijn, met sappige fruittonen. In de geur iets van peer en voorjaarsbloesem.
De smaak is frivool en heerlijk droog.

Borthwick Estate, Martinborough - Nieuw-Zeeland
Licht gele wijn met een aantrekkelijk aroma's van kruisbes, guave en ananas, ondersteund door intense
aroma's van tropisch fruit. Dit is een wijn met goede balans, structuur en intensiteit.

Domaine Bruno Sorg, Elzas -Frankrijk
Een knappe, typische Elzas-Riesling. Mooi vol van smaak dus met een breed uitwaaierend boeket vol
impressies van appels, amandelen en abrikozen. Zeer zuiver en met verfijnde zuren, die de wijn lekker fris
houden.

Domaine Testut, Bourgogne - Frankrijk
Bleekgele wijn met charmante frisheid, kracht en sterke zuren. Het mineralige en strakke aromapalet krijgt
ondersteuning van groene appel, citrusfruit (limoen en grapefruit) en
lichte zuiveltoetsen.

Bodegas Santo Cristo, Campo de Borja - Spanje
Deze wijn heeft een robijnrode kleur met een lichtpaarse rand. De neus heeft een rijk aroma van rijpe bessen
met florale hinten, typisch voor garnacha. In de mond is het een volle, rijke wijn met bramen, aardbeien en
hints van specerijen.

Domaine Gayda, Languedoc - Frankrijk
Krachtige roodpaarse kleur. Een open en rijpe neus, met een knisperende fruitsmaak van frambozen en
bramen, en de typische syrah kruidigheid. De wijn heeft een zeer goede balans tussen zuur en tannines. Het
prachtige, klassieke Zuid-Franse karakter present.

Tutunjian Vineyards, Maule Valley - Chili
Donkerrode wijn met mooie beheerste geur. De 100% Malbec geeft een geur van kers, blauwe bes, iets aards.
De gepolijste structuur maakt de wijn toegankelijk en erg verleidelijk.

Domaine Olivier Hillaire, Rhone - Frankrijk
Robijnrode wijn met paarse tinten. In de geur veel van rode bessen. Ook in de zachte smaak komt vooral het
aroma van rode bessen terug, maar ook frambozen en subtiele kruidigheid. Elegante, soepele wijn.
Betrouwbare Rhone met klasse!

Binz – Bratt, Pfalz - Duitsland
Het karakter is licht en daardoor heerlijk elegant met de aroma's die je van pinot noir wilt (bosbessen, frisse
aardbei). De cabernet sauvignon werkt als peper en zout en geeft de
wijn een mooie ruggengraat met juist voldoende tannine.

Carpineto, Toscane - Italië
Typische Sangiovese wijn met prachtige tonen van tabak, lichte aardsheid, speculaaskruiden en zachte vanille.
De smaak heeft het fruitkarakter van de Cabernet met mooie bramentoets. De afdronk is fris en voorzien van
aangename tannines.

Finca l'Emperatriz, Rioja - Spanje
Kersenrode wijn met de geur van de klassieke rioja: warm en intens, met kersenjam, rijpe pruimen,
sinaasappelschil en tonen van subtiel houtgebruik zoals vanille en wat caramel. De smaak is rond en
aangenaam fruitig met een goede structuur.

Vignobles Magnaudeix, Bordeaux (Saint Emilion) - Frankrijk
Deze Saint-Emilion Grand Cru is een super wijn van een klassiek werkend chateau. Krachtig en een stevige
body met een zachte smaakstructuur van mooie zwarte bessen. Een delicate bordeaux met tonen van tabak,
zoethout, ceder en prachtige fruittonen van bramen.

