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       Zomerpromoties 2021 
Prijzen inclusief btw - Prijzen geldig tot 31 augustus 2021 

 

 

BUBBELS 
 

Cava Pont de Ferro – Brut Reserva - Methode Tradicional    8.95                            Nu: 7.95 
Deze wijn kent een rijping op fles van 18 maand en een zeer lage dosage (3,4 gr). Afkomstig van de 
Macabeu, Xarel-Lo, Parellada, gelegen in de beste gemeente Tiana.  Fijne aroma’s van witte bloemen 
en witte pruimen, linden. De smaak begint met een levendige aanzet, zeer aangenaam en zacht 
mondcontact met een mooie balans en veel frisheid. 
 
Prosecco Lorenzon - Brut - DOC  Extra Dry • Italië 14.30       Nu : 12.95 
Gelegen in het steile heuvellandschap rondom het plaatsje Conegliano (Veneto), zo’n 50 km pal ten 
noorden van Venetië. 100% Glera druif. Schitterende pareling; frisfruitige en bloemige aroma’s worden 
mooi ondersteund door fijne noties van appel en citrusfruit. Delicate, zachte smaak met perfect 
gebalanceerde zuren.   
   
Champagne Autreau 1er Cru  -  Champillon     Frankrijk              21.95                      Nu: 20.95  
De Pinot Noir zorgt in deze 1° Cru voor diepgang, rijke afdronk en structuur, terwijl de Chardonnay de 
volle en intense aroma's ondersteunt. De laatste 20% Pinot Meunier zorgt voor frivole finesse. 
Cépages: 40% Pinot Noir, 20% Pinot Meunier en 40% Chardonnay 
  
 

WITTE WIJNEN 
 

Domaine de Salette 2019 – Côtes de Gascogne               6.10            Nu: 5.50 
Koude gisting, een proces dat fijnere, expressieve wijn voortbrengt. Geurig, fris met exotisch boeket 
boordevol limoenzeste, pompelmoes en Kaapse appel. Ugni Blanc, Colombard en Gros Manseng. 
 
Chardonnay Fontareche 2019 – Les Cabanes                                      6.20            Nu: 5.65 
Goudgeel. Neus van citrus en agrûmes en wit steenfruit. Verfijnde aroma's van rijpe banaan. Volle 
smaak en een mooie maturiteit in de mond. In de finale aangename smaken van witte bloemen en 
fijne geroosterde toetsen. 
 
Ter’ Raz Perigord – Sauvignon Sémilion          7.80            Nu: 7.15 
Een mix van sauvignon en semillon, mineraal met tonen van grapefruit en peer, zijn frisheid en 
rondheid maken deze wijn tot een ideale begeleider als aperitief. De consument zal verrast en verleid 
worden door zijn fruitigheid en frisheid in de mond. 
 
Chenin Blanc 2020 – Kaapzicht   Zuid-Afrika          8.65                            Nu: 7.95 
Dit is een 100% chenin blanc, in Zuid-Afrika ook wel "steen" genoemd. Wijn met frisse zuren en aroma's  
van rijpe citrus, lychee, kiwi en passievrucht. Sappige drinkwijn maar kan ook dienen bij lichte 
maaltijden. 
 
Petit Bourgois Sauvignon 2020 – VDPays France   Loire            10.50                          Nu: 9.55 
Zijn stralende groen-gele kleur is kristalhelder. Zijn boeket draagt een vleugje citrus en legt de 
klemtoon op limoenzeste en rijpe appel. De wijn is kruidig, mineraal en zacht verfrissend met een 
mooie droge finale. 
 
Montes Classis 2019 – Chardonnay Chili             9.95                         Nu: 8.95 
100% chardonnay, fermentatie op inox, daarna op eiken vaten. De helft van het mengsel ondergaat 
Malolactatische gisting onder strikt gecontroleerde omstandigheden, om de fruitige aroma’s te 
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behouden en de complexiteit aan te moedigen in de wijn. Groenig-goud van kleur, zijn aroma’s 
combineert boter, vanille en tropisch fruit. Een frisse wijn, fruitig, mooie balans met romig complex 
midgehemelte en een elegante finale. 
 
Idisma Drios 2020 – Chardonnay  - Griekenland                     13.95         Nu: 12.50 
Deze wijn heeft een rijke goudgele kleur met kenmerkende geurige aroma van tropisch fruit heeft 
onderliggende hints van vanille en honing. In de mond is de wijn rijk, vol van kracht, mooi 
uitgebalanceerd, met een aangename  
 

ROSE WIJNEN 
 

Laurent Miquel Cinsault-Syrah 2019 – Rosé  7.15                            Nu: 6.60 
Een fris en levendig boeket met aroma’s van kleine rode vruchten en wilde bloemen. Een zekere 
vettigheid en rondeur. Een zachte roséwijn die zeer lekker is bij wit vlees en perfect om gewoon van 
te genieten. 
 
M de Minuty 2020 – Rosé    Provence           15.35         Nu: 14.45 
Lichtroze en helder van kleur, in de neus zeer intense kruiden & aroma’s van sinaasappelschillen & 
rode bessen. Glad in de mond met een mooie zure frisheid. Grenache, Cinsault en Syrah.  
 
Château de Miraval 2020 - Rosé Côtes de Provence Jolie-Pitt                        18.95         Nu: 17.55   
Verfijnde rosé ontstaan uit een samenwerking tussen Hollywoodkoppel Jolie-Pitt en de 
gerenommeerde familie Perrin (Beaucastel). Complex met toetsen van frambozen en wilde aardbeien, 
wilde kruiden en citrusvruchten. Frisse zuren en een lange ronde, levendige afdronk. Cinsault, Syrah, 
Grenache & Rolle. 
 

RODE WIJNEN 
 

Laurent Miquel Rouge 2018 – South of France   7.15                            Nu: 6.60 
Supersmakelijke, lichtromige rode wijn, waar het kruidige van de Syrah het heel discreet opneemt 
tegen het fris fruitige van de Cabernet. Heel charmerende gestructureerde wijn. 40% Syrah en 60% 
Cab. Sauvignon 
 
Ter’ Raz Perigord Rouge – Bergerac Frankrijk                           7.50                         Nu: 6.80                   
Laat je verleiden door deze schitterende, vrolijke, fruitgedragen wijn. De diepdonkere rode wijn is een 
assemblage van Merlot en Malbec. Geniet ten volle van het fruit en zijn jeugdig, guitig karakter 
 
Luccarelli 2018 – Negroamaro    Puglia   Italië  8.65                            Nu: 7.95 
Luccarelli wijnen is een project waarbij expert-wijnmakers en ervaren wijnboeren samenwerken om - 
volgens de Salentese traditie - topwijnen te produceren. Hierbij wordt er rekening gehouden met dé 
drie belangrijkste elementen in de hak van Zuid-Italië: zon, zee en passie. Paarsrode kleur met aroma's 
van zwart fruit, bosvruchten en verse kruiden. Stevige en sappige wijn met goede lengte 
 
Brunel de La Gardine 2019 – Rouge    Côtes du Rhône           10.70           Nu: 9.65 
65% Grenache en 35% Syrah & Mourvèdre. Opmerkelijk intens frisse neus, uitermate verleidelijk 
aroma met rood fruit, geurige kruiden en zoethout. Soepel met fluweelzachte structuur, fruitig 
karakter en fijne tannines. 
 
Papa Luna 2018 – Calatayud        Spanje                                                9.95                         Nu: 9.25 
Châteauneuf-du-Pâpe uit Spanje! Zelfde ondergrond en cépages. Grote klasse gemaakt door Master 
of Wine Norrel Robertson (Schotland), geënt op de oude stijl van CDP met een moderne toets. 
Donkerpaarse wijn met robijnrode rand; fijne aroma’s van bosbessen en kruiden; in de mond 
ondersteunen karamel en peper het fruitige karakter. Evenwichtig met zachte tannines. Garnacha (70-
100 jaar), Syrah en Mazuelo (carignan). Ooit nog de huiswijn bij El Bulli! 
 
Montes Pinot Noir 2018 Limited Edition    Chili  10.95          Nu: 9.95 
Delicate, zachte frisse rode wijn met uitstekende zuren en zijdezachte tannines. De afdronk is fruitig 
en fris met kenmerkende Pinot Noir tonen. De geur is zeer fruitig met aroma's van frambozen, 
aardbeien en kersen met goed geïntegreerde eik. 
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Nerio 2016 – Schola Sarmenti Puglia  14.20                        Nu: 12.80 
Rustiek en dynamisch karakter. Beschikt over heel veel charme en is zeer elegant. Schola Sarmenti is 
een samenwerking van vier wijnbouwers met uitmuntende wijngaarden en twee top-oenologen: 
Lorenzo Mara & Alessandro Calabrese. Bovenal maakt deze groep wijnen met grote finesse, 
intrigerend fruit, ondersteund door een aparte kruidigheid waar indrukken van kruidnagel, kaneel en 
steranijs nooit ver weg zijn Verleidelijke mondvulling.80% Negroamaro, 20% Malvasia Nera di Lecce. 
 
Château Rocher Corbin 2016  Montagne St-Emilion 14.35                       Nu: 13.30 
Intens gekleurde rode wijn, complexe geur van rode en zwarte bessen, aroma’s van rijp fruit, zachte 
en soepele tannines, vettig en evenwichtig van structuur (Philippe Durand). Cépages: 85% Merlot, 10% 
Cabernet Franc en 5% Cabernet-Sauvignon...12 maand op eik.   
 
Conte Giangirolama 2016 – Rosso Puglia         29.95         Nu: 27.95 
Robijnrode wijn met paarse tinten. Volle wijn met zachte tannines, fruitig met kers, blackberry, zwarte 
bessen, elegante geuren van kruiden met aangename vanille en chocolade tonen. De smaak is vol en 
harmonieus, met een lange afdronk en evenwichtige tannines. Cépages:50% Primitivo, 50% 
Negroamaro. 
 
Château Clarke 2016 – Listrac   Edmond de Rothschild 29.50                       Nu: 27.85 
Klassieker met machtig diepe kleur, een explosieve neus, fris met intense fruitgeuren subliem 
verweven met gerookte en gegrilde tonen (vanille, toast). De wijn is zeer mondvullend met een rijke, 
krachtig gekruide finale. 
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          Volg ons op facebook! 
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