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THE BAMABIS, UVAM BISCARDO

32

Italië (Veneto) pinot grigio

Uit het kloppend hart van het wijngebied van Venetië komt deze modern
gemaakte, smaakvolle witte droge wijn. De kleur is lichtgeel met brede
tranenregen. Rijp parfum van geel fruit, meloen en appel maar het is vooral in de
mond waar het swingt. Impressies van perzik en pruim, mollig en toch fris en
sappig tot laat in de finale. Lekker fris.
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UNA
Oostenrijk (Burgenland) Gruner Veltliner

Geheel gevinifeerd op roestvrijstaal en hiermee zijn alle frisse fruitaroma’s goed
behouden. Goed te proeven is ook dat de wijngaard een flink percentage urgestein
in de bodem heeft. Fijne, elegante fruitige geur. De smaak is iets exotisch, fris en de
wijn heeft een mooi opgebouwde elegante smaak. De afdronk is intens en lang.

QUINTESSENCE, VIN DE L’HERRÉ

34

Frankrijk (Cotes de Gascogne) Chardonnay, Sauvignon, Gros Manseng

De verrassing in de blend van de Quintessence is het deel Gros Manseng die
voornamelijk in de Sud-Ouest aangeplant staat. Ze levert steeds goudgele wijnen
op met veel bloemen, kweepeer, abrikoos en wat kruiden. De Sauvignon voorziet
deze wijn van frisheid en mineraliteit, de Chardonnay staat in voor het vettige
botertoetsje. De wijn rijpte sur lie op ei-vormige amforen. De afdronk is sappig en
kruidig.

NIVARIUS, FERMENTADO EN BARICCA

35

Spanje (Rioja)Viura, Tempranillo (wit), Maturana, Garnacha

Strogeel met groene versiering. Grote aromatische intensiteit, steenvruchten
overheersen in combinatie met noten van vanille en vat gisting. De smaak is fris en
evenwichtig met een lange en fruitige afdronk. 5 maanden sur lie gerijpt in Franse
eiken vaten.

CHATEAU FONTAINE AUDON, SANCERRE, SILEX
Frankrijk (Sancerre) Sauvignon

Het Château Fontaine Audon Sancerre Blanc by Langlois-Chateau uit de Franse
wijnstreek Val de Loire is een evenwichtige, elegante witte wijn van het druivenras
die uitsluitend uit Sauvignon Blanc-druiven wordt gemaakt. Vooral aroma 's van
mango komen naar voren en worden perfect gebalanceerd door minerale hints. Het
minerale karakter gaat ook verder in de mond en gaat gepaard met een goede
zuurgraad en een heerlijke frisheid. In de finale duiken tropische fruitnuances weer
op.
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Rood
THE BARREL MONKEY

33

Australië (Barossa Valley) SHIRAZ

Volle, sappige wijn met tonen van pruimen, peper, rokerig zoethout en ronde
tannines. Heerlijk bij vlees en kruidige vegetarische gerechten.

VASTAGO DE GEA

36

Argentinië (Mendoza) MALBEC

Intens rode kleur met paarse accenten. In de neus florale aroma's van viooltjes,
fruitige hints van pruimen en veel rood fruit. Een fruitige smaak, zeer evenwichtig
en een ideale zuurtegraad. Zachte tannines en een intense finale met hints van
vanille.

TALO- SAN MARZANO

37

Italië (Puglia) PRIMITIVO

Deze topper uit Puglia biedt ons een uitgesproken bouquet aan en roept
associaties op van pruimen, vijgen, olijven en zwart fruit zoals kersen en
bosbessen. Door zijn houtopvoeding van 6 maanden op Frans en Amerikaanse eik
smaken we toetsen van zoet fruit aangevuld met vanille, kruiden en chocolade.
Heeft een complexe body met een indrukwekkende structuur en een mooie lang
aanhoudende afdronk.

GAUDIO BARBERA

38

Italië (Piemonte) BARBERA

Deze gecorseerde wijn heeft zowel kruidige als fruitige aroma’s met een
prachtige afdronk. Door zijn veelzijdigheid kan deze Barbera del Monferrato van
Gaudio veelzijdig ingezet worden bij vlees, pastagerechten en kruidige
vegetarische gerechten.

LOPEZ DE HARO

36

Spanje (Rioja) TEMPRANILLO - GRACIANO
Een robijnrode kleur met een complex aroma van rood fruit, gecombineerd met een
kruidige toets, leer en een zacht geroosterde toon door het 20 maanden rijping op
vat. De smaak draagt rood fruit met een complexe toets van vanille en kruiden. De
afdronk, die een elegante Rioja-wijn aanduidt, is lang en zacht

CHATEAU MARTINET - SAINT EMILION GRAND CRU
Frankrijk (Bordeaux) MERLOT - CABERNET FRANC
De Saint Emilion Grand Cru van Château Martinet uit Bordeaux presenteert een
dichte karmozijnrode kleur in het gedraaide glas. De neus van deze Château
Martinet rode wijn presenteert allerlei moerbeien, bosbessen, zwarte bessen en
bramen. Ook worden verdere aroma 's zoals oosterse specerijen, zwarte thee en
peperkoekspecerijen toegevoegd door de rijping in een klein houten vat.
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In samenwerking met Vinotaire

