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

Finca la Emperatriz, Rioja - Spanje
Heerlijke frisse wijn met frivole aroma’s. De wijn is stuivend met sappige aroma’s van grapefruit,
perzik, bloemen en wat citrus op de achtergrond. De zuren zijn prachtig in balans met de rasse
smaak. De verkwikkende afdronk maakt het een verleidelijk geheel.

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

Reinhessen - Duitsland
Kristalheldere, licht gele kleur. In de neus iets bloemig met prachtige van rijpe, groene appel. De
smaak is zeer geconcentreerd, krachtig gewoon! En deze verrukkelijke smaak blijft lang hangen.
De afdronk is droog!

Domaine Bouchie-Chatellier, Loire – Frankrijk
Complexe, zeer expressieve Sancerre met prachtig nerveuse kalktonen, knetterend fruit en
bloemetjes. De smaak zit vol groene appel en meer fris fruit. Met een lange, diepe knisperende
afdronk.

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, Valle de Curico, Chili
Een cabernet sauvignon met een groot uitroepteken! Geen geijkte cabernet, die op een Bordeauxtype lijkt of een krachtpatser is. Eigenheid is de kern van deze wijn, wel de kenmerkende tonen van
cabernet sauvignon, maar de stuivenheid en verleidelijkheid is ongekend. Het aroma heeft
spanning door een combinatie van bramen, paprika en chocolade (van houtrijping). De smaak is
zeer intens met tonen van overrijp fruit en zeer zachte tannines.

Villa Giardi, Veneto - Italië
Een op en top Valpolicella, waarbij frivole fruittonen van kersen en aardbei de boventoon voeren.
De smaak is goed geconcentreerd en zeer elegant, waarbij de heerlijke en sappige fruittonen goed
aanwezig blijven.

Mas de Caprices, Roussillon - Frankrijk
Schitterende paars rode kleur. De stoere geur doet warm aan en heeft de aroma’s van rijpe, zachte
kersen en robuust zoet fruit. De tanninees zijn zacht en worden bedolven onder fruitaroma’s, het
zuur en de tannines zijn stevig, maar mooi in harmonie met de volheid van de wijn.

Languedoc - Roussillon - Frankrijk
Deze wijn met dieprode kleur komt uit de Franse subregio Pays de l’Hérault
De wijn bevat tonen van zwarte bessen jam, pruimen, kersen, gedroogde kruiden, chocolade en
ceder. Hij heeft een volle complexe smaak van rijp zwart en rood fruit, vanille, chocolade en munt.
Er zijn stevige maar ronde tannines aanwezig.
De druivensoorten zijn Grenache, Syrah en Mourvèdre ze zijn afkomstig van het plateau Larzac
ten noorden van Clairmont - l’Herault.
Ze worden allemaal met de hand geoogst om ze zo onbeschadigd op het domaine te krijgen,
waar ze per soort gefermenteerd worden.
Na de vergisting rijpt de wijn nog 12 maanden op eikenhout.

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!

