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CAVA BONAVAL

Deze cava is een blend van Macabeo en parellada. 
De druiven groeien in de buurt van Badajoz (Extremadura) in Zuid 
Spanje, waardoor de druiven iets meer rijpheid en volheid hebben.
Lekker verfrissend als aperitief. Maar kan ook bij lichte gerechten 
zoals schaal- en schelpdieren en salades. 
Een heerlijke cava met een top prijs-kwaliteit verhouding!
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Cape Pride – Chenin Blanc/Chardonnay

Droge witte wijn, met een lichte houttoets en frisse zuren in de 
afdronk. Hoofdzakelijk gemaakt van Chenin Blanc. Zuid-Afrika heeft 
een uitstekende reputatie inzake het produceren en vinifiëren van 
Chenin Blanc. Het is het meest aangeplante druivenras van het land en 
is lokaal ook bekend onder de naam ‘Steen’

 74% Chenin Blanc ; 21% Chardonnay, 5% Viognier
Worchester – Westkaap – Zuid-Afrika
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Chardonnay Caparzo

De kleur bezit rijke tonen van strogeel tot goud. Diep en helder. Het 
karakter van de wijn bestaat uit intense en elegante aroma's met fruitige 
toetsen van abrikoos, rijpe peer en exotische vruchten. De smaak is 
zacht, aromatisch, soms pittig.

Appelatie - I.G.T. Toscana
Regio - Toscane, Montalcino
Druivenras - Chardonnay - Trebbiano - Moscato - Vermentino
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VALDELAPINTA VERDEJO

Deze Spaanse witte wijn komt uit de wijnstreek Rueda en is gemaakt van de 
Verdejo druif. De wijn heeft volop citrusfruit en aroma's van kruiden, buxus en 
gras. Een fruitige en droge witte wijn met een frisse en pure afdronk. Lekker 
bij de lunch, borrel of een lichte maaltijd. Onze Valdelapinta kreeg maar liefst 
twee gouden medailles. Een 'Grand Gold Medal' tijdens het Concours Mondial 
de Bruxelles en een Gold Bacchus Medal. Het wijnhuis Hermanos del Villar is 
al sinds 1955 één van de top wijnhuizen voor het produceren van witte wijn in 
de wijnstreek Rueda. 
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Terra Noble Vineyard Selection Sauvignon 
Blanc 
Een expressieve wijn met een aangename zuurgraad en een goede structuur 
met fruitige aroma’s van citrusvruchten en ananas. De lange afdronk zorgt 
voor de wens naar nog een glas!
Deze typische sauvignon heeft een briljant lichtgeel kleur met groene schijn 
en ontwikkelt intense aroma’s van pompelmoes, citroen en groene appel; het 
is een zeer frisse en evenwichtige witte wijn met een goede structuur en een 
mooie lengte

Land Chili
Wijnhuis Terra Noble
Wijnregio Casablanca Valley
Soort Wit
Druivenras Sauvignon Blanc
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Wente, Morning Fog Chardonnay

Deze Chardonnay is mondvullend met een halflange, verfrissende 
afdronk.
Hat famillie bedrijf Wente verbouwt al 5 generaties lang heerlijke wijnen. 
Ze zijn een mix van klassieke en hyper moderne technieken, de”Estate 
grown” wijnen zijn vernoemt naar de unieke groeiomstandigheden van de 
wijngaarden waar ze uit afkomstig zijn.
De wijn is voor 50% gegist in neutraal eiken vaten, de andere helft op 
inox vaten.
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 Cape Pride Cabernet Sauvignon Shiraz

Smaak: aroma's van eik, vanille en chocolade, zwarte bosbessen en 
kruidigheid, mooi in balans
Gerechten: alle rode vleessoorten
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 Castello D'Alba Tinto

Deze rode Douro wijn is afkomstig uit wijngaarden in São João da Pesqueira. 
De beste wijngaarden van de Douro Superior. Catello d’Alba is het eerste 
wijnhuis van Rui Roboredo Madeira die intussen meerdere Wijnhuizen bezit. 
Met Castello d’Alba maken ze op een zeer moderne en hedendaagse manier 
topwijnen, Castello d’Alba is dan ook uitgegroeid tot een toonaangevend 
wijnhuis.Robijnrode wijn uit de Douro streek.  

 
Druivensoort: Tinta Barroca, Tinta Roriz, Touriga Franca, Touriga National
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Robijnrode kleur met paarse tinten. Intens, kruidig en tergelijkertijd fruitig, 
met tonen van zwarte bessen (zwarte aalbessen en bessen). Deze wijn heeft 
een medium bodied, fluweelachtige, zeer goed evenwicht te vinden tussen 
de frisheid en een warm gevoel, langdurige en toch hartige afdronk.

Streek: Puglia
Wijnhuis: Farnese Vini
Druifsoort: Negroamaro

 FARNESE VINI LUNATICO NEGROAMARO
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 Torres Finca Negra Carmenere

Deze wijn is een voorbeeld van wat kan worden bereikt door selectie en het 
eisen van kwaliteit. Na diverse jaren van experimenteren presenteert 
Miguel Torres zijn eerste wijn die hij ooit heeft gemaakt van de Carmenère 
variëteit waaraan een klein percentage Cabernet Sauvignon is toegevoegd 
die zorgt voor structuur en een langer leven.
De wijn heeft een prachtige kersenrode kleur en de fijne aroma's 
Rijping op Frans eikenhout heeft de wijn een aangename achtergrond 

Land: Chili
Streek: Central Valley
Wijnhuis: Miguel Torres
Druifsoort: Carmenère, Cabernet Sauvignon
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 Fabre Montmayou Malbec Reservado
Deze violetrode wijn getuigt van pure klasse en elegantie. Eigenaar Hervé 
Joyaux Fabre werd geboren in Bordeaux. In de jaren ’90 startte hij met de 
winery. Zwaar onder de indruk van het potentieel van de Malbec kocht hij 
voornamelijk oude wijngaarden (eerste aanplant in 1908) en bouwde hij 
Fabre Montmayou uit naar het voorbeeld van Bordeaux.
Vandaag is het domein in het bezit van 88 ha wijngaarden dewelke 
hoofdzakelijk beplant zijn met de Malbec druif (53 ha). Naast de Malbec 
vinden we er voor 20 ha aan Cabernet Sauvignon, 10 ha aan Chardonnay 
en 5 ha aan Merlot. 

Land: Argentinië
Streek: Mendoza
Wijnhuis: Fabre Montmayou
Druifsoort: Malbec
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 The Introduction Red, Merlot

The Introduction Red is een diepe, rode wijn van de befaamde wijnmaker 
Miles Mossop die zijn werk levert in de beste wijngaarden van 
Stellenbosch in Zuid-Afrika.

Het alcoholpercentage is 14%. De rode wijn wordt het best gedronken 
binnen de vijf jaar na de botteling. The Introduction Red is een ideale wijn 
om te degusteren bij een barbecue.
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 Limoncello Rossi d'Asiago

Limoncello Rossi d'Asiago is één van de meeste representatieve likeuren 
uit het Mediterrane gebied, gedistilleerd van zorgvuldig geselecteerde 
citroenen die allen handmatig zijn geplukt in de regio van Venetie.
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