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       Zomerpromoties 2020 
Prijzen inclusief btw - Prijzen geldig tot 31 augustus 2020 

 

 

BUBBELS 
 

Cava Pont de Ferro - Brut Reserva     ~     Spanje 

Deze wijn kent een rijping op fles van 18 maand en een zeer lage dosage (3,4 gr). Afkomstig van de 
Macabeu, Xarel-Lo en Parellada, gelegen in de beste gemeente Tiana. Superkwaliteit voor een kleine 
prijs met een fijne mousse die zeer lang in het glas blijft. 
Prijs: 8,95 euro                     Nu: 7,95 euro 
 

Prosecco Lorenzon - Brut DOC Extra Dry     ~     Italië 

Gelegen in het steile heuvellandschap rondom het plaatsje Conegliano (Veneto), zo’n 50 km pal ten 
noorden van Venetië. Deze bubbel heeft een schitterende pareling. Frisfruitige en bloemige aroma’s 
worden mooi ondersteund door fijne noties van appel en citrusfruit. Dit leidt ons naar een delicate en 
zachte smaak met perfect gebalanceerde zuren. 
Prijs: 13,95 euro                   Nu: 12,95 euro 
 

Champagne Autréau 1er Cru  -  Champillon     ~     Frankrijk    

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 

Prijs : 20,95 euro                  Nu : 19,95 euro 

 
 

WITTE WIJNEN 
 

Domaine La Salette 2019 – Côtes de Gascogne VdPays    ~    Frankrijk 
Gemaakt door M. Duffour, een vooraanstaand producent binnen zijn appellatie en voortrekker van de 
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. 
Prijs: 6,10 euro                     Nu: 5,50 euro 
 
Laurent Miquel 2018 Chardonnay – Viognier    ~    Frankrijk         
65% Chardonnay en 35% Viognier met een fris, licht bloemig, maar vooral toonaangevend karakter van 
exotisch fruit. Verfijnde citrustoetsen en expressiviteit ronden het mooi af. 
Prijs: 7,15 euro                     Nu: 6,45 euro 
 
Petit Bourgois Sauvignon   VDP -  Jardin de France  2019 – Loire   ~   Frankrijk 
Deze witte Sauvignon van het befaamde huis Henri Bourgois uit Chavignol bij Sancerre maakt een zeer 
levendige indruk. 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…Prijs-kwaliteit een topper! 
Prijs: 10,50 euro                     Nu: 9,55 euro 
 
Jo Vabond Chenin Blanc 2019 - Lionne du Villion   ~   Zuid-Afrika   
Groene vijgen en witte perzik, wat gistachtige complexiteit en een vleugje kruiden. In de neus kweepeer 
en abrikoos. Mooi evenwicht en textuur, mineraal met pittige zuren en een hartige afdronk. 
Promotieprijs:                      Nu: 9,25 euro 
 
Scaia Bianca 2018 - IGT  Veneto - Tenuta Sant’ Antonio    ~     Italië 
Cépages: 50% Garganega, 30% Trebbiano Soave, 20% Chardonnay. De kleur is lichtgeel met groene 
tinten, een boeket met geuren van jasmijn en acacia en hints van citrusfruit zoals ananas, sinaasappel, 
appel, mango met lichte geur van banaan. Zeer frisse, volmondige smaak met verfijnde zuren. 
Prijs: 10,90 euro         Nu: 9,90 euro 
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ROSE WIJNEN 
 

Cinsault Rosé  2015 – Laurent Miquel     ~    South of France                              
Gemaakt van 60% Cinsault en 40% Syrah. Delicate aroma’s van exotisch fruit. Frisse smaak, die proeft 
naar witte perzik, pompelmoes en geplette bessen.   
Prijs: 7,15 euro         Nu: 6,45 euro 
 
M de Minuty 2018 Rosé – Côtes de Provence     ~    Frankrijk 
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                                                              
Prijs: 14,95 euro                   Nu: 13,65 euro 
 
Ópra Schola Sarmenti 2018 – Puglia     ~     Italië 
100% Negroamaro van 50 jaar oude stokken, indrukwekkende rosé met verfijnde speelse zuren 
mondvullend en krokant. Bekroond 2018 in The New-York Times ‘’ Best rosé in the world‘’. 
Prijs: 15,95 euro                   Nu: 14,75 euro 
 

RODE WIJNEN 
 

Domaine de La Salette Rouge 2018 - Côtes de Gascogne     ~    Frankrijk 
Deze rode wijn van de Côtes de Gascogne is gemaakt met de vier rode druivensoorten Merlot 40%, 
Cabernet Sauvignon 40%, Cabernet Franc 10% en Tannat 10%. Deze assemblage geeft ons een 
typisch product uit de Gascogne.Een mooie robijnrode kleur verwelkomt ons wanneer we deze wijn 
ontdekken, vergezeld van granaatreflecties. De neus geeft ons fruitige en kruidige aroma’s. In de mond 
genieten we  van fijne aroma’s, vergezeld van zachte tannines. 
Prijs: 6,10 euro                     Nu: 5,50 euro 
 
Ter’ Raz Perigord Rouge Bergerac     ~    Frankrijk               
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 
Prijs: 7,50 euro                     Nu: 6,80 euro 
 
Papa Luna Escoces Volante 2017 Calatayud     ~    Spanje           
Wijn van grote klasse gemaakt door Master of Wine Norrel Robertson (Schotland). Geënt op de oude 
stijl van Châteauneuf-du-Pape met een moderne toets. Donker paarse wijn met robijnrode rand. Fijne 
aroma’s van bosbessen en kruiden; in de mond ondersteunen karamel en peper het fruitige karakter 
van de wijn. Heel evenwichtig met zachte tannines. Garnacha (70 -100 jaar), Syrah en Mazuelo. De wijn 
schopte het ooit tot huis wijn bij El Bulli.        
Prijs: 9,95 euro                     Nu: 9,15 euro 
 
D de Dauzac 2016 – Bordeaux 100% Vegan     ~    Frankrijk 
Samengesteld uit 55% Cabernet Sauvignon en 45% Merlot. Deze Bordeaux is zeer rijk in de neus en in 
de mond. Felrode kleur met barsten van robijn. Tonen van vers fruit en kruiden, mooie complexiteit 
dankzij zachte en verfijnde tannines. In de mond zowel delicaat als vol. 
Promotieprijs:                    Nu: 10,95 euro 
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          Volg ons op facebook! 

 
 
 

  

http://www.bing.com/images/search?q=facebook&view=detailv2&&id=4E9463E071AEA58D4A49C96D974A4EA518476978&selectedIndex=6&ccid=sDvXElmb&simid=608025005043944285&thid=OIP.Mb03bd712599b4238d117c8d6e1e161a4o0

