WITTE WIJNEN PER GLAS EN FLES
Glas
4.50

Fles
23.50

J. MOREAU & FILS - CHARDONNAY - BOURGOGNE - FRANKRIJK
Deze ras-Chardonnay heeft een open karakter, en aroma's van citrus en grapefruit.
Zoals een goede 'Chardonnay' betaamt heeft de wijn een correcte 'romige' structuur en een
goede balans. Een goudeerlijke, goed gemaakte Vin de Pays uit de Languedoc.

4.75

24.50

LES TANNES EN OCCITANIE - VIOGNIER - FRANKRIJK
Bloemige trekjes en heerlijk fruitig. Voor wie houdt van een niet te droge wijn. Heldere goud
kleur met strogele tonen. Elegante, zuivere neus met aroma's van gedroogd fruit, perzik, violet
en met een vleugje acacia. Een wijn met een rijke, frisse maar zachte smaak en een persistente
getoaste afdronk.

5.50

32.50

BISQUERTT PETIRROJO - CHARDONNAY - SPANJE
Je ruikt abrikoos, ananas en mango met een vleugje witte bloemen en groene appel wat
complexiteit aan de wijn toegevoegd. Hij voelt romig aan in de mond met appel en peer en
hinten van tropisch fruit (banaan en ananas). Naast deze smaken is er ook een hint van
gegrilde noten te herkennen.

5.75

29.00

DOMAINE JEAN CLAUDE MAS - CHARDONNAY, VIOGNIER - PAYS D’OC - FRANKRIJK
Helder geel met stro kleurige tinten. Elegant met een kern van tropisch fruit, perzik en witte
bloemen en een vleugje vanille en geroosterd brood. Deels in eiken vaten en deels in stalen vaten.
Fris met een lange afdronk van fruitige noten. Schaal-en schelpdieren, vis, sushi, wit vlees, blauwe
kaas of desserts. Ook lekker op zichzelf.

5.50

27.50

LA BLAQUE BLANC - GRENACHE, VERMENTINO, ROUSANNE - FRANKRIJK
6.75
Biologische wijn van domaine La Blaque. De druiven gedijen uitstekend op de met klei en kalksteen
bedekte bodem. Lichtgeel met groene hoogtepunten. Is bijzonder fruitig met geuren van perzik en
peer omringd door tonen van exotisch fruit. Een beetje kruidig met balans en doorzettingsvermogen.

33.75

ALEX - VIURA - NAVARRA - SPANJE
4.50
Intens stuivende en geurige wijn kenmerkend voor Viura druif met tonen van wit fruit (appel en peer)
en van exotisch fruit (ananas en banaan). In de smaak fris, zacht en koel. Alex is de huisstijl van
wijnmaker Javier de Cantarero van Vinedos de Calidad.

22.50

MONTE DO CARRAPATELO - ARINTO, ANTAO, VIOGNIER - PORTUGAL
Gemaakt van twee inheemse top druivensoorten; Antao Vaz, Arinto als stevige bodem en
verzacht door de Franse Viognier druif. Een prachtige fruitige aanzet in de neus gevolgd door
een verleidelijke, frisse en elegante smaak die u op een geheel natuurlijke wijze laat verlangen
naar meer. Een leuke metgezel bij lichte vleesbereidingen en tal van visbereidingen.
Past ook perfect bij uw wildgerechten.

27.50

J. MOREAU & FILS - SAUVIGNON BLANC - BOURGOGNE - FRANKRIJK
De sauvignon blanc van Moreau heeft frisse aroma's van groene appels, vers gras en citroen.
In de mond is de wijn helder en vol met zuivere aroma's van dragon, citroen en groene appel.
Subtiele hints van limoen en verse mint maken de wijn een belevenis!
De afdronk is zuiver en crispy. Zó hoort een lichte sauvignon te zijn.

5.50

WIJNEN PER GLAS
MOUSSEREND:
BRIOSO PROSECCO SPUMANTE - PROSECCO - ITALIE
Heldergeel met groene accenten. Verleidelijke aroma’s van groene appels en sappige peren.
Prettige volheid en een ronde en elegante afdronk. Perfecte aperitief en heerlijk bij oesters

Glas
6.50

Fles
34.50

LA NURIA CAVA BRUT - XAREL-LO, MACABEO, PARELLADA - SPANJE
Een verfrissende mousserend wijn met een aroma van tropisch fruit en een zachte lange afdronk.
Deze cava is heerlijk als aperitief maar past ook uitstekend bij salades, pasta's of seafood

6.75

32.50

(NON ALCHOHOL) VINI VICI SPARKLING ROSÉ - DUITSLAND
Een heerlijke droge licht mousserende rosé met fruitige smaaknuances zoals aardbeien en
frambozen. Een heerlijke feestelijke rosé voor de bob, de in blijde verwachting of zomaar…

5.75

32.50

LOUIS ROEDERE BRUT PREMIER - PINOT NOIR, PINOT MEUNIER EN CHARDONNAY - FRANKRIJK
Deze brut is de absolute top Champagne met elegante, fijne mousse. Mooie citrustonen , droge
maar volle langdurende smaak impressie, gevolgd door een verrukkelijke afdronk. Als aperitief maar
ook een perfecte begeleider van schaal- en schelpdieren.

ZOET WIT:
NIERSTEINER GUTES DOMTAL - MULLER THURGAU, SILVANER EN KERNER - DUITSLAND
Een lichtzoete, levendige witte wijn, afkomstig uit Rheinhessen en heeft een voornaam
karakter met een aangename kruidigheid. De Klostor Niersteiner Gutes Domtal is zeer plezierig
in de smaak met een mild zoete afdronk. Ideaal als aperitief of als begeleider van kruidige gerechten
uit de oosterse keuken.

ROSÉ :
CARTE NOIRE ROSÉ - GRENACHE, SYRAH, MOURVÈDRE - CÔTES DE PROVENCE - FRANKRIJK
Licht roze van kleur met reflecties van messing. Heerlijk geurend naar bloemen en
klein rood fruit, droge, sappige, verkwikkende en fruitige smaak. Elegant en fris.
Lekker bij vis van de grill, pastasalades en zachte kazen, maar ook bij (gepocheerde) vis.

ROOD:
J. MOREAU & FILS - MERLOT - BOURGOGNE - FRANKRIJK
Goudeerlijke landwijn met een pruimachtig aroma. Geurend naar zwarte besjes en licht bramen.
De smaak is rijp en zeer zacht, barstens vol rood fruit en een diepe afdronk, echt typisch Merlot.
Lekker kruidig met mooie tannines.

75.00

3.75

19.75

5.75

31.00

4.50

23.50

WITTE WIJNEN PER FLES
MUSCADET - CHÂTEAU DE LA MALONNIÈRE - 100% MELON DE BOURGOGNE - LOIRE, FRANKRIJK
Een schitterende frisdroge, licht ziltige, knisperende wijn met finesse van de Melon de Bourgogne
Een mooie aperitief wijn, maar ook lekker bij salades met vis, mosselen, gestoofde vis en sushi.

27.50

POUILLY FUMÉ LES CHARMES - DOMAINE CHATELAIN - SAUVIGNON BLANC - LOIRE - FRANKRIJK
Het is een kruidige, geparfumeerde wijn, die zijn ‘vuursteen’ smaak krijgt door de typische
bodemgesteldheid. Een ingetogen parfum met fruit en specerijen, terwijl de smaak uitblinkt door
elegantie, stijl en een zuivere frisheid. Top cuvee van het wijnhuis. Gastronomisch zeer interessant en
breed inzetbaar. 10% van het sap is gelagerd op hout, daarna vermengd met de rest van het sap.
Karakteristieke sauvignon Blanc, uitgesproken met een lichte houttoon.

49.00

PINOT BLANC - TRIMBACH - PINOT BLANC 85% EN PINOT AUXERROIS 15% - ELZAS, FRANKRIJK
Deze licht gekleurde wijn kent een aroma van frisse lentebloesem. In de mond is de wijn
levendig door een combinatie van sappig- en pittigheid. Toch is de wijn lichtvoetig en bijna
ijl van smaak. Goede combinatie met asperges, zomersalades en lichte vleesgerechten.
Ook soepel genoeg om als aperitief te drinken

35.00

PINOT GRIS RESERVE – TRIMBACH - PINOT GRIS - ELZAS - FRANKRIJK
Eén van de meest opmerkelijke Elzasser wijnen van Trimbach. Een combinatie van een krachtige fruitigheid en
een weelderig soort kruidigheid. Een karakteristieke, opvallend droge wijn. Zijn hartelijk karakter, zijn delicate
fruitigheid met een toetsje rook maken 'm tot een unieke disgenoot. De geur is rijp, harmonieus, doet denken
aan rijpe perzik. De smaak is rijk en vol, rond en met veel tropisch fruit goed aanwezig.
Zuivere, droge afdronk - heel, heel mooi!

49.50

CHABLIS VAUDON - JOSEPH DROUHIN - CHARDONNAY - FRANKRIJK
De Chablis heeft een bleekgele kleur met een groene weerschijn. De fruitige, geurige neus doet denken aan
mint en soms citroengras. Het is een karakteristieke Chablis met een subtiele afdronk. Joseph Drouhin bezit
maar liefst 40 hectare wijngaard in Chablis.

49.50

MEURSAULT - JOSEPH DROUHIN - CHARDONNAY - BOURGOGNE - FRANKRIJK
65.00
Het bouquet van de Meursault is niet alleen elegant maar ook zeer geraffineerd en complex. Onder alle
Premier Crus in Meursault is deze het meest terughoudend; de wijn heeft enkele minuten nodig voordat de
mooie aroma's zich openbaren. Drouhin is zuinig met nieuw hout. Nooit mag hout het fruit domineren.
'n Fantastisch aperitief bij gerookte zalm; aan tafel aanbevolen bij delicate vissoorten, kreeft, foie gras,
gevogelte en verse geitenkaas. Indrukwekkende wijn. De geur is open en complex. Een wijn met grote distinctie.
CÔTE DU RHÔNE BLANC - GUIGAL - VIOGNIER 50% - FRANKRIJK
Bij Rhône denkt u misschien vanzelf aan rode wijn, maar er worden ook verrukkelijke witte wijnen gemaakt.
Deze komt van Guigal, de nummer 1 op de lijst van meest gewaardeerde wijnhuizen van de Rhône en is het
kleine broertje van de grote Condrieu. De wijn bestaat uit 5 verschillende druivenrassen: viognier, clairette
en bourboulenc zorgen voor de florale en fruitige aroma's, roussanne en marsanne geven de wijn z'n
smeuïge, ronde structuur. Van zo'n zachte, gevulde wijn kun je zomaar als glas op zich plezier hebben.
Aan tafel past hij heel goed bij vis, kip, krab en romige gerechten.

35.00

WITTE WIJNEN PER FLES
LA CROIX BELLE - MUSCAT SEC - LANGUEDOC - FRANKRIJK
Bijzondere en heerlijke, droge Muscat wijn van dit fameuze huis uit de Languedoc. Druiven afkomstig van
15-20 jaar oude ranken, geven aroma's van limoen, lychee en rozenblaadjes die doen denken aan dessertWijnen maar deze wijn is droog! Strakke afdronk met kruidige ondertoon

35.00

CHATEAU SAINT LOUIS - BLEND - CORBIERES PRETIGE - FRANKRIJK
Van Chateau de Saint Louis verrassende witte wijn uit de Corbières het laaggebergte en wijngebied voor
de Pyreneeën, wanneer u naar Barcelona rijdt. Uit dit gebied komt bijna alleen maar rode wijn ;
95 % rode wijn, 3 % rosé en 2 % witte wijn. Deze witte wijn is krachtig, geurig en fris met een bijzondere
smaak en een klein maar lekker bittertje gemaakt van bourboulenc, grenache blanc en marsanne.

32.50

CHARDONNAY LOUIS LATOUR - CHARDONNAY - ARDECHE - FRANKRIJK
Een zachte romige wijn zonder houtopvoeding, hetgeen voor extra frisheid zorgt. De goudgele kleur
schittert in het glas. In de neus zacht exotisch fruit. De smaak is sappig en de eerste slok nodigt direct uit
voor een tweede. Een aangename afdronk geeft deze sympathieke chardonnay, gemaakt door een
begrip uit Bourgogne, Maison Latour, een heerlijke finale.

32.50

CHAMPS DES LYS - VIOGNIER, GRENACHE BLANC - FRANKRIJK
Van domaine La Croix Belle is de Le Champs des Lys ('het veld van irissen') een prachtige wijngaard waar
de druiven van deze wijn groeien op 120 meter hoogte. Een heerlijke, frisse witte wijn uit de Côtes de
Tongue. Een complexe fruitige neus van abrikoos, perzik, bloemen en meloen die doorzet in de afdronk.
De afdronk heeft ook kruidigheid, iets rokerigs en citrus. De combinatie met de mooie natuurlijke zuren
maken deze wijn helemaal top en ideaal voor bij vis.

34.50

NIVARIUS BLANCO - 100% TEMPRANILLO BLANCO - WITTE RIOJA - SPANJE
Handgeplukte druiven van relatief oude stokken worden gefermenteerd op Frans eiken. Complex en
intens in de neus. Volle sterke neus met aroma's van peer, appel, citrus en houttonen. Florale tonen
overheersen de kruidige met een licht rokerige tint. De smaak is wat filmend met een sterke aanzet die
overgaat in fruitigheid en een fijne zuurgraad en een lange minerale afdronk met een lichte bitterheid.
Kan gerechten met een uitgesproken smaak goed aan.

49.00

GODELIA - GODELLO - BIERZO, CASTILLO Y LEON - SPANJE
Mooie wijn van 80 procent Godello druif, een inheemse druivensoort die alleen in Bierzo en omliggende
dorpen in Noord-west Spanje verbouwd wordt. Aangevuld met 20 procent Dona Blanca druiven van
60-80 jarige wijnranken. De wijn heeft een zachte neus van abrikoos, honing & bloemen. Sappig met een
lichte mineraal smaak. Ideaal bij schaal- en schelpdieren.

39.50

LUNA CRECIENTE - ALBARIÑO - RÍAS BAIXAS - SPANJE
De Albariño druif wordt ook wel 'de witte koningin van Spanje' genoemd. De wijn is bedoeld om jong
te drinken. Een intens, schitterende glans en een diepe stroachtige kleur met hinten van appelgroen.
In de neus geniet de wijn van een intens aroma van fruit, appels en citroenschil.
De smaak is fris en zacht en wordt afgesloten met een lange, elegante afdronk.

34.00

WITTE WIJNEN PER FLES
CORA LOXAREL - MUSCAT D'ALEXANDRIA, XAREL LO, SAUVIGNON BLANC – PENEDES - SPANJE
In de Penedes ten zuidwesten van Barcelona ligt deze biodynamische wijnboerderij maakt Joseph Mitjans
deze bijzonder wijn van inheemse druivensoorten en Sauvignon Blanc. In de neus perziken, abrikoos en
laurier maar ook een beetje medicinaal. De smaak is droog, fruitig , evenwichtig en elegant.
De afdronk fris en een vleugje zoetig

35.00

LOXAREL A PEL - 100% XAREL-LO – PENEDES - SPANJE
Prachtig voorbeeld van super biologische wijn. De geiten lopen los door de wijngaard. 100% xarel-lo en
puur natuur zonder filtering waardoor de wijn een beetje troebel kan zijn. Typisch voor de druivensoort
een beetje kruidig en noterig met de geur van abrikoos , laurier en appel, met een beetje mineraliteit doet
deze wijn je Viognier vergeten. De afdronk is lang en harmonieus.

45.00

MARQUÉS DE RISCAL RUEDA - VERDEJO 85%, VIURA 15% - SPANJE
Riscal's Rueda blinkt uit in subtiele aroma’s van bloemen, die doen denken aan jasmijn en rijp exotisch fruit.
Opvallend bleekgeel van kleur. In de mond fris en fruitig met opwekkende zuren, tonen van peer, appel en
exotisch fruit. Levendige, lange afdronk. Heerlijk als aperitief of bij een frisse salade, mosselen of oesters.

31,00

SERRAS DE AZEITAO - FERNAO, VERDELHO , ARINTO - SETUBAL - PORTUGAL
32.50
Van het schiereiland Setubal een wijn van verdelho en twee inheemse druivensoorten waardoor een geheel
eigen geur en smaak. Een aromatische en stuivende neus met bloemen en citrus. De smaak is droog en zacht
met een aangename zuurgraad en een lichte natuurlijke zoetigheid. Doet denken aan rabarber, meloen en
asperges.
TREBBIANO D'ABRUZZO - TREBBIANO - ABRUZZO - ITALIE
Een heerlijke strogele wijn uit de kalkrijke heuvels aan de Adriatische kust. Deze Italiaanse wijn is
heerlijk voor in de zomer en lekker op het terras. Een geur van bloemen en tropisch fruit knalt bijna
je glas uit. Heerlijke tonen van rijpe peer, granaatappel en jasmijn en een klein zuurtje in de afdronk
Deze sappige frisse wijn gaat heerlijk bij vis in het algemeen.

32.50

MARKOWITSCH GRUNER VELTLINER - GRUNER VELTLINER - OOSTENRIJK
Bij Markowitsch houden ze niet van gewichtig doen over wijn. Of zoals ze het zelf zeggen:
You need not ‘understand’ wine. It is only important to enjoy it. All you need now is a corkscrew!
Geelgroen van kleur, kruidig en geconcentreerd van smaak, met hints van groene appel.
Heerlijke frisse zuren en met een lange afdronk! Mooie gastronomische wijn.

32.00

DIEPE GRONDE - VIOGNIER - CHARDONNAY - ZUID-AFRIKA
Chardonnay Viognier combinatie waarbij de Viognier in smaak (kruidig en rijp) en geur (vuursteen) en
aroma's van abrikoos en witte bloemen een krachtige boventoon voert. Heerlijk rijp en romig van smaak en
tegelijk ook fris en fruitig.

32.50

DIEPE GRONDE - CHENIN BLANC - WEST KAAP - ZUID AFRIKA
Lange, zonrijke zomers en milde, natte winters beloven uitstekende groeicondities voor de wijnbouw aan
de Westkaap. De smaak van deze wijn is fris met tonen van gras en groene appels. De druif bevat relatief
veel zuren wat de kracht van de wijn kracht versterkt. Een heerlijke terraswijn, maar ook een goede
begeleider bij gebakken of gepocheerde vis en kipgerechten.

24.50

WITTE WIJNEN PER FLES
LA JOYA - GEWURZTRAMINER - CHILI
44.00
Bijzondere wijn van Bisquertt Family Wines uit Chili, Colchaque Valley. Prachtig droge, 100% Gewurztraminer
met enkele maanden houtlagering. Typische smaak van exotische kruiden en vruchten zoals tonen van
lychee, perzik en honing. Vervolgens een kruidige maar aangename afdronk.
Heerlijke wijn bij kreeft.
PETIRROJO - SAUVIGNON BLANC - CHILI
Heerlijke Sauvignon Blanc uit de Colchagua Valley in Chili, welke zich strekt van enkele kilometers uit de
kust van centraal Chili, tot zo'n 60 Kilometer landinwaarts richting de Andes, waardoor het gebied veel
diverse bodemsoorten en microklimaten bezit. Een Sauvignon Blanc met een ingetogen 'neus' van perzik
en vers gemaaid gras, in de mond frisse zuren van grapefruit.

35.00

ARBOLEDA - CHARDONNAY - CHILI
Lichtgeel van kleur. Intense aroma's zoals vers fruit, citrus en bloemige noten omlijst door fijne kruiden.
Door de houtlagering rijpe tonen van toast, toffee en hazelnoot. Full-bodied en vettig in de mond, maar
voldoende zuren die verse en fruitige smaken tentoonstellen. Na fermentatie wordt het sap voor 8 maanden
'sur lie' opgeslagen in Franse eikenhouten vaten. 10% van het sap rijpt op nieuwe vaten om zo de wijn extra
body te geven.

42.50

TRUMPETER - SAUVIGNON BLANC - ARGENTINIE
29.50
De druiven zijn met de hand geplukt; de most wordt vergist in RVS cuves. Tijdens de vinificatie gaat alle
aandacht uit naar behoud van frisheid en fruit. Geen houtrijping, maar pure frisheid en mooie zachte zuren,
de grote charme van deze Trumpeter Sauvignon Blanc! De Trumpeter Sauvignon Blanc heeft een mooie
lichtgele kleur met enige tints van groen. Het fruit stuift uit het glas. In de smaak overheerst vooral steenfruit,
beetje vijgen en een hint van groene peper. Lekker fris met zachte zuren!

RODE EN ROSÉ WIJNEN
ROSÉ :
AIX - BLEND - PROVENCE - FRANKRIJK
39.50
Twintig kilometer ten oosten van Aix en Provence ligt deze "Hollandse" wijngaard van Eric Kurver die
deze wereld beroemde rosé produceert. Het is een assemblage van grenache, cinsault, syrah en counoise
die resulteert in een bleekgekleurde rosé wijn in een slanke fles. De smaak kenmerkt zich door een
vriendelijke en evenwichtige balans, met tonen van bessenfruit, pruimen, karamel en kruiden. Een gouden
medaille in 2010, 2011 en 2013 bij het Concours Generale Agricole de Paris bevestigd de kwaliteit van deze wijn.
SANCERRE ROSÉ - LUCIEN CROCHET - PINOT NOIR - LOIRE - FRANKRIJK
Koperkleurig, verrukkelijk Pinotfruit -aardbei en framboos- en een frisse, soepele, tegelijk
stevige en complexe smaak met rijk geschakeerd fruit. Het kleine beetje koolzuurgas geeft hem
net die extra levendigheid die rosé nodig heeft. Dit is een rosé met allure.
Goede begeleider bij wat vettere vissoorten of bij vis met een romige saus.

55,00

ROOD :
PASION DE BOBAL - 100% BOBAL - PENEDES, SPANJE
39.00
D.O. Utiel Requena. Op 600 meter hoogte vlak bij Valencia in de Sierra Norte dus veel zon en temperende
werking van de Middellandse Zee. Een bodem met kalk en ijzer waarop 60 jaar oude stokken.
Zes tot acht maanden houtlagering. Veel rood fruit in de neus, cacao en aardse tonen. Een sappige smaak met
veel rood fruit en een zuurtje inde aandronk vervolgens komen mildere tonen naar voren.
Eerst strak en daarna filmend. Tweede in het Perswijn wijnconcours.
BEAUJOLAIS FLEURIE DROUHIN - 100% GAMAY – BOURGOGNE, FRANKRIJK
Drouhin staat voor kwaliteit en een traditionele, aangename stijl. Fleurie is de meest charmante,
meest aansprekende Cru. De wijn heeft een ingetogen parfum van bloemen, zoals irissen.
In de smaak treft men bessen aan waarna de afdronk zacht en soepel is.
Heerlijk bij vleesvoorgerechten, gevogelte, wit vlees en zelfs bij gegrilde vis met strakke sauzen.

45.00

MIRASSOU - PINOT NOIR - CALIFORNIË
29.50
Het verhaal begint met Ernest en Julio. Twee broers met familiewortels in Piëmont, Italië. Naast hun liefde voor
wijn en een grote dosis vastberadenheid zijn ze samen hun bedrijf in Californië begonnen.
Deze wijn van wijnhuis Mirassou is fruitig met smaak van granaatappels, kersen en bessen. Op zijn best wanneer
deze jong wordt gedronken. Zijdezachte, elegante smaak. Met de gebalanceerde, intense fruitsmaak met subtiele
aroma's en hints van eiken, belichaamt Mirassou de pioniersgeest van zes generaties van de familie Mirassou.
MARQUÉS DE RISCAL RESERVA - TEMPRANILLO - RIOJA - SPANJE
Deze wijn heeft explosieve aroma's van zoethout, kaneel en zwarte peper. De smaak is complex met
mooi rijp fruit aroma's en een nuance van hout. Het mondgevoel is fris en soepel met zachte tannines.
Een perfecte smaakmaker bij milde kazen, gevogelte of stevige gerechten met rood vlees of
gegrilde en geroosterde vleessoorten.

47.00

ARBOLEDA - CARMENÈRE - ACONCAGUA VALLEY - CHILI
49.00
Een intense paarsrode wijn met in de neus tonen van zwarte thee en koffie en subtiel hout.
In de smaak is de wijn vol, enigszins zoet met stevige tannines en hints van getoast brood en chocolade.
De wijn heeft het pittige karakter dat verwacht wordt van de carmènere druif . Goede begeleider van gegrild of
geroosterd vlees. Ook een goede toevoeging op de wat zwaardere en pittige kaassoorten.

DESSERTWIJNEN EN PORT
TORRES FLORALIS MOSCATEL ORO - MOSCATEL - SPANJE
Deze halfzoete wijn gemaakt van de muskaatdruiven, die groeien in de "Low Penedès", heeft
een goudbruine kleur met donkere honinggele edelsteentinten. Fruitig (oranjebloesem, honing,
lichte sinaasappel, rozijn), bloemige (roos, geranium, lelie) en kruidige (tabaksblad, cederhout,
kruidnagel). Heerlijk bij kaas en dessert.
SLANGHOEK CELLAR - RED MUSCADEL - ZUID-AFRIKA
Gemaakt van zorgvuldig geselecteerde rode Muscadel druiven. Aromatische Muscat neus met
rijkelijk geconcentreerde rijpe rode bessen en lychee smaken in de mond. Met op het einde een
lange, goed uitgebalanceerde afdronk. Heerlijk bij kaas of dessert.
Petit vendange
Foseca tawny

6.00

4.75

