WILD ROCK SAUVIGNON BLANC 2017
Wild Rock Sauvignon Blanc is afkomstig uit Marlborough. De druiven worden bij
optimale rijpheid machinaal geoogst. Na een korte lagering 3 maanden gaat de
jonge wijn op fles. De wijn is bleek van kleur en heeft een licht groene weerschijn.
In de neus zijn geuren van limoen, passievrucht en de groene geur van basilicum
te herkennen. De smaak is fris met een hint van perzik, Granny Smith en citrus.
Een milddroge afdronk maakt deze wijn compleet.
Per glas: € 4,50

Per fles: € 19,95

CRAGGY RANGE SAUVIGNON BLANC TE MUNA ROAD
VINEYARD 2017
De Sauvignon Blanc in de Te Muna wijngaard groeit op een ondergrond met
stenen en kalksteen. Een deel van de Sauvignon Blanc wordt handmatig geoogst.
De vinificatie geschiedt in roestvrijstalen vaten en een kleiner deel in Frans eiken
Cuves; ook worden voor de complexiteit een beperkt aantal barriques gebruikt.
De jonge wijn krijgt vervolgens 5 maanden rijping, alvorens hij gebotteld wordt.
Alle wijngaarden van Craggy Range zijn op duurzaamheid gecertificeerd en
worden regelmatig hierop gecontroleerd door New Zealand Sustainable
winegrowing.
Per glas: € 6,95

Per fles: € 32,95

WILD ROCK CHARDONNAY 2014
Deze Chardonnay is afkomstig van de koele kuststreek van Hawke's Bay. Hierdoor
is de rijpingscyclus van de druiven trager, zodat de aromastoffen in de druif goed
kunnen ontwikkelen. De druiven voor deze Chardonnay worden voor 85%
handmatig geoogst. Vinificatie is in Franse eiken vaten. De kleur van de wijn is
bleekgeel en het bouquet heeft aantrekkelijke impressies van perzik, abrikoos en
een hint van citrusbloesem. De smaak is zacht en complex met een toets van
vanille en de frisse citrustonen geven de wijn een verfijnde afdronk.
Per glas: € 4,50

Per fles: € 19,95

CRAGGY RANGE CHARDONNAY KIDNAPPERS VINEYARD 2016
De Chardonnay in de Kidnappers wijngaard groeit opeen klei en lemen bodem.
ontwikkeling van hele pure, koele Chardonnay smaken in de druiven. De oogst
wordt voor 60% handmatig gedaan en de opbrengst was 53 hl/ha. Een deel van
de vinificatie vond plaats in RVS vaten, het overige in barriques, waarvan 10%
nieuw. Gevolgd door een rijping van negen maanden. De wijn heeft een bleek
gouden kleur, honing, frisse citrus en een licht mineralige smaak met een toets
van meloen.
Per fles: € 32,95

MONTERRE VIOGNIER 2017
De Monterre Viognier heeft een bouquet van zacht fruit en florale tonen. Het is
een droge wijn met een frisse en fruitige smaak. Heerlijk als aperitief en bij
lichte gerechten.
Per glas: € 3,95

Per fles: € 16,95

COTO VINTAGE RIOJA BLANCO 2017
Verfrissend en op bescheiden wijze aromatisch. Deze Rioja Blanco van 100%
viura ruikt en smaakt naar gele appel, meloen, wat citrus en
sinaasappelbloesem. Doordat hij lekker licht en zuiver is, komt hij heel goed
in zijn eentje, als glas op zich, tot zijn recht.
Per glas: € 4,95

Per fles: € 19,95

SYMINGTON ALTANO DOURO WHITE 2016
Bleekgeel van kleur, een levendig bouquet van passiefruit, ananas en een
subtiele zweem van vanille. Uitbundig frisse smaak aangevuld met citrus,
groene appel en een vleugje meloen ondersteund door een verfrissende
aciditeit. Altano is de locale naam voor de warme zomerwind die heerst in de
wijngaarden van Vale da Vilarica. De familie Symington, die met 14
generaties 130 jaar ervaring heeft in de wijnbouw, is verantwoordelijk voor
deze wijn.
Per glas: €

4,95

Per fles: € 19,95

LUIGI BOSCA CHARDONNAY 2017
Goudgele wijn met een bouquet van citrus, appeltjes en een beschaafde
vanilletoon die duidt op een kortstondige lagering op eikenhout en een volle,
tikje 'boterige' smaak. Verassende kwaliteit uit dit mooie wijngebied op de
uitlopers van het Andes-gebergte.
Per glas: € 4,95

Per fles : € 26,95

PASCAL JOLIVET SANCERRE BLANC, MONTAGU 2014
Sedert 3 generaties bestaat Domaine Montagu in SteGemme- en- Sancerrois.
Hun wijngaarden (7 ha) liggen verdeeld over kalkstenen bodem, kalkachtige
klei en vuurstenen bodem. Door een mix van de Sauvignon Blancs uit deze
diverse terroirs streeft Pascal Jolivet complexiteit en balans na. Jolivet is
bekend om zijn natuurlijke benadering: koele vinificatie met de wilde gisten.
Na de vinificatie blijft de jonge wijn nog 4 tot 6 maanden op de droesem ter
ontwikkeling van het verfijnde en complexe aroma. Frisse, volle droge wijn.
Per fles: € 34,95

BORGO CONVENTI PINOT GRIGIO, ISONZO DEL FRIULI 2016
Strogeel met warme nuances. In de neus geurig, karakteristiek en intens met
delicate hinten van witte bloemen en kamperfoelie gecombineerd met fruitige
hinten van rijpe peer.
Per glas: € 4,95

Per fles: € 26,95

ALVARO PALACIOS PLACET VALTOMELLESO 2017
Met de witte Rioja Placet uit de Valtomelleso wijngaard kiest Palacios
Remondo een eigen stijl. Een wijn met karakter, concentraat en complexiteit.
Dit bereiken zij door overdadige hout invloed en rijping te vermijden. Het
resultaat is deze levendige, gastronomische wijn van 100% Viura met lage
opbrengsten per stok. De wijn is licht strogeel en heeft aroma's van peer,
perzik, jasmijn en vanille. De smaak is rijk maar heeft ook frisheid en een
spoor van mineralen en iets nootachtigs. De afdronk is lang.
Per glas: € 6,95

Per fles: € 34,95

LAROCHE CHABLIS SAINT MARTIN 2017
Voor de Cuvée Saint Martin gebruikt Laroche de opbrengst van de beste
wijngaarden uit zijn eigen bezit. Het resultaat is een levendige,
karakteristieke wijn: herkenbaar zijn de geuren van grapefruit en witte
bloemetjes en het licht minerale karakter.
Per glas: € 6,95

Per fles: € 34,95

VICENTE GANDIA CON UN PAR, ALBARINO 2016
Deze Albariño heeft een heel eigen, energiek en verfrissend karakter met veel
geuren en smaken zoals mandarijn, oranjebloesem, wit fruit (peer, meloen,
witte perzik) en citrus. De mooie zuurgraad zorgt voor pit en de juiste balans.
'Con un Par' is Spaans voor 'Met een Paar' en de producent geeft op speelse
wijze aan dat deze wijn ideaal is om te drinken 'Met een Paar Vrienden', 'Met
een Paar Oesters' of 'Met een Paar Kreeften'. Dat is zeker waar, maar ook
eenvoudigere gerechten laten zich graag begeleiden door deze heerlijke wijn.
Per glas: € 5,95

Per fles: € 26,95

TENUTA ROCCA DI MONTEMASSI CALASOLE 2015
Helder lichtgeel, geurt naar bloemen en wit fruit, in de mond citrus en een
bescheiden toets van amandel. Kenmerk is een elegante aardsheid. Het
wijngoed Rocca di Montemassi ligt in de Maremma, een streek in het
zuidwesten van Toscane aan de Tyrreense Zee die wel 'het onbekende
Toscane' wordt genoemd. De grond is veelal van vulkanische samenstelling en
vormt een uitstekend terroir voor verschillende druivenrassen waaronder de
vermentino.
Per glas: € 5,95

Per fles: € 24,95

FRANCOIS LURTON TERRES FUMÉES GRIS DE SAUVIGNON 2017
Bleek, zalmachtig roze van kleur. Een verleidelijk bouquet met verfijnde
aroma's van jasmijn, jeneverbessen, citroen en perzik. De smaak heeft een
zachte aanzet, vervolgt met een mooie mineraliteit en combineert op fraaie
wijze de zachtheid van perzik met de levendigheid van citrusfruit. De wijn is
een blend van sauvignon gris en sauvignon blanc. De 'gris' is een minder
voorkomende variant van de 'blanc' en geeft roze druiven. De gepassioneerde
Francois Lurton plantte op geselecteerde plots in de Languedoc en Gers deze
bijzondere druivensoort.
Per glas: € 4,50

Per fles: € 19,95

CHÂTEAU GASSIER ESPRIT DE GASSIER 2017
De familie Gassier wijdt zich uitsluitend aan het maken van kwalitatieve
rosé met de typische stijl van de Provence. De kleur van de wijn is licht
roze, precies zoals je van een Provence rosé mag verwachten. Dit wordt
bereikt door de schillen maar kort in het bereidingsproces te betrekken en
vervolgens geheel te verwijderen. In de geur heeft de wijn rood fruit,
perendrups en lychee aroma's. De smaak is fris en droog.
Per glas: € 5,95

Per fles: € 24,95

KLOSTERHOF MAINZER DOMHERR KABINET 2016
Deze milddroge, lichte Riesling is fris, fruitig en kruidig. Een zachte wijn met
pit.

Per glas: € 4,50

Per fles: € 18,95

MONTERRE, MERLOT 2016
Een eerlijke, makkelijke rode wijn met veel rood fruitaroma's in bouquet en
smaak. Prettige en toegankelijke wijn.
Per glas: € 3,95

Per fles: € 16,95

PASQUA PASSIMENTO ROSSO, ROMEO & JULIET 2016
De Passimento van de familie Pasqua is afkomstig uit de heuvels van
Valpantena in het Valpolicella gebied. De naam Passimento refereert aan de
traditionele methode om Amarone te maken: gebruikmakend van
ingedroogde druiven. Na de oogst vindt gedurende 1 maand de indroging
van de druiven plaats in houten kratjes. Het resultaat is een toename aan
concentraat. Na de vinificatie volgt 3 maanden rijping op hout. In de geur
kenmerken zich aroma's van intens rood fruit met kruidige tonen. De smaak
is rond met zachte tannines en een soepele afdronk.
Per glas: € 4,95

Per fles: € 22,95

