Wijn

I
VAN 5,99

VAN 6,99

4,99

Vanita, Pecorino
Terre di Chieti
Abruzzo, Italië, 2017

I Muri Negroamaro
Vigneti del Salento
Puglia, Italië, 2016

Zomers bouquet van kersen
en nougat met in de mond een
vlezige fruitvulling met zwarte
kers, pruimenjam, cacao en
een toets rozemarijn. Krachtige
rosso voor bij een mooie
kotelet, verse worst of salami.

Heerlijk bij
truffelpasta!

5,49

Pecorino is een inheems druivenras
uit de Abruzzen, in het achterland
van Rome. Het combineert rijp wit
fruit met impressies van amandelen,
toast en hazelnoot. Vol van smaak
met een typisch Italiaanse fraîcheur.
Bij champignonrisotto en tortellini
met pesto en tomaatjes.

VAN 7,99

5,99
Vanita, Nero d’Avola
Organic
Sicilië, Italië, 2016
Sicilië heeft een aantal inheemse
druivenrassen waaronder deze
Nero d’Avola met zijn uitbundige
fruit. Want zowel in geur als
smaak is dit een bessen- en
kersenfestival. Drink deze
elegante Siciliaan bij pizza en
pasta, wild of een gekruide
lamsbout.

Wijn

NIEUW!

VAN 8,99

3,99

7,49

Torre Oria Sauvignon
Blanc/Viura
Valencia, Spanje, 2017

Mount Riley, Sauvignon
Blanc, Marlborough
Nieuw Zeeland, 2017

Een oude wijnmakerij met een unieke
geschiedenis. Torre Oria is opgericht
in 1897 door de familie Oria de Rueda
en behoort tot een van de meest prestigieuze wijnhuizen in Valencia. Deze
fantastische wijn wordt gemaakt van de
beste selectie Sauvignon Blanc en Viura
druiven. Heldere strogele kleur. Het
bouquet toont mooie aroma’s van limoen
en groene appel. In de mond is deze wijn
fris en fruitig. Perfect in combinatie met
zeevruchten, vis, wit vlees en rijstgerechten.

Voor iedereen die de smaak van
asperges niet alleen op het bord maar
ook in het glas wil, is er Sauvignon
Blanc uit Marlborough! Stuivend,
fris, uniek! Fruitexplosie in de neus:
kruisbes, passiefruit en aspergetoets.
Super sappig en heel fris met een
overvloed aan grapefruit, rijpe limoen
en groene appeltjes. Ook heerlijk bij
zomerse salades en geitenkaas.

W
VAN 11,99

VAN 11,99

9,99

9,99

Wente Vineyards
Morning Fog
Chardonnay
Californië, USA, 2016

Wente Vineyards
Southern Hills
Cabernet Sauvignon
Californië, USA, 2015

De dagelijkse ochtendmist geeft
deze Chardonnay zijn kenmerkende
frisheid en zijn heerlijke smaak met
impressies van gekonfijte ananas,
perzik, boter en vanille. Voor bij
gebakken schol, geroosterde haan
of truffelrisotto.

De Médoc van California! Met
impressies van cappuccino, anijs,
zoete toffee, rijpe zwarte bessen en
weelderige, noterige tannine. Past
perfect bij een gegrild stuk vlees en
stoofpotjes.

Aanbiedingen zijn geldig tot 1 mei 2018, zolang de voorraad strekt.

