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

Domaine de l’Horgelus, Zuidwesten - Frankrijk
De geur van deze wijn spettert het glas uit! Kenmerkend zijn frisse fruittonen van klein, rood fruit
als framboos en wat rode rozen. De smaak is droog met knisperende, smaakvolle zuren en
fruitige aroma’s. Laag alcohol van 11,5%

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

Condamine l’Eveque, Côtes du Thongue - Frankrijk
Eerlijke en zuivere Viognier met tonen van arikoos, perzik en acaciabloesem. De smaak is rijk en
elegant, zalvend met zachte zuren, afdronk met een heerlijke fruitigheid. Deze wijn past bij veel
gerechten.

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

Domaine Gayda, Languedoc - Frankrijk
Diepe gouden kleur. De wijn opent met tonen van witte bloemen, honing, noten en kamperfoelie.
Rijk en complex met een intens concentratie, omkleed met elgante houttonen en frisse zuren.

Domaine Bouchie-Chatellier, Loire – Frankrijk
Heerlijke, stuivende neus, een geur van citrusfruit. Kruisbes en lichte ananas zetten de toon. In
de smaak overheersen de opwekkende, rasse zuren. De afdronk is verfijnd en verschonend
zonder hard te zijn.

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.

Orlandi Contucci Ponno, Umbrië - Italië
Een dijk van een wijn met rijp rood fruit in geur en smaak, daarnaast bezit de wijn een subtiele
kruidigheid. De montepulciano-druif geeft zijn ware identiteit in deze wijn als maaltijdbegeleider
met flink wat kracht in de afdronk.

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.

Bodegas Arloren, Jumilla - Spanje
De potentie van deze wijn is onomstotelijk groot. De wijn heeft een loepzuivere fruitstructuur met
tonen van gekonfijte kers, laurier, jeneverbes en geroosterde aroma’s. Het huwelijk tussen de
monastrell en syrah is bijzonder goed te noemen en tillen de wijn naar grotere hoogte. De wijn
heeft een volle smaak en veel kracht in de afdronk.

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.

Castello di Radda, Toscane - Italië
Een wederopstanding van een prachtig wijnhuis! Complexe wijn met karakteristieke smaak- en
geurenpalet. De helderrode wijn heeft een fijne geur van kers, kruidkoek en mooi geïntegreerde
houttonen.

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.

Niepoort Port, Douro Vallei - Portugal
Intense diep donkere paarse port met een mooie helderheid. De geur is intens maar prettig met fris zwart
fruit, kersen, pruim en bosbessen en ook nog duidelijk gedroogd fruit zoals krenten. De smaak is heerlijk rijk
en heeft een zwoelzoete aanzet.

Niepoort Port, Douro Vallei - Portugal
De kleur van deze tawny is licht amber met een licht roodroze zweem. In de geur overheerst gedroogd fruit
zoals vijg, rozijnen en krenten. Ook karamel en gebrande noten zijn waarneembaar. In de smaak heeft hij
duidelijk oxydatieve, rijpe tonen.

Niepoort Port, Douro Vallei - Portugal
Donkergele port, met wat bruin in de rand. In de geur rozijnen, noten en een lichte madeiratoon. De smaak is
lichtzoet, mooi in balans, met rozijnen, abrikoos, noten, een wijn met lengte; mooi rijk en krachtig.

Niepoort Port, Douro Vallei - Portugal
Diepe robijnrode kleur. Heerlijk zoet en zwoel in de neus met mooi kersenfruit, wat chocola, peperig, complex
en breed. In de smaak heeft deze lbv mooi fruit. Hij is aan de stevige kant, met kracht en diepte, maar ook fris
en levendig.

Bodegas Camilo Castilla, Navarra - Spanje
Uitgesproken, complexe geur van de moscateldruif met hints van tropisch fruit, iets caramel en abrikoos. De
smaak is vol en goed gebalanceerd met een klein zoetje. Ook in de afdronk komt de zuivere smaak van
gedroogd fruit, geroosterde amandel en banaan.

Bodegas Camilo Castilla, Navarra - Spanje
Uitgesproken, complexe geur van de gerijpte moscatel met hints van caramel, rozijnen, vanille en koekkruiden.
De smaak is vol maar ook goed gebalanceerd met een klein zoetje. In de afdronk spreekt de zuivere smaak
van ingedroogd fruit en chocolade.

Domaine Juglaron, Zuidwesten - Frankrijk
Elegante wijn met eerlijke geur- en smaakpallet. Frisse appel en zachte bloemengeur maken de geur. De smaak
is niet te zwaar en opwekkend van smaak met knisperende zuren.

Nonino, Veneto - Italië

Nonino, Veneto - Italië

Chateau de Bordeneuve, Zuidwesten - Frankrijk

Chateau de Bordeneuve, Zuidwesten - Frankrijk

Roger Groult. Normandië - Frankrijk

Roger Groult, Normandië - Frankrijk

Grosperrin, Cognac - Frankrijk

En vele andere smaken… laat ons uw voorkeur weten!

Uitgebreid assortiment aanwezig, wij informeren u graag naar de mogelijkheden!

