
Câlusari, Pinot Grigio – Roemenië
Frisse tonen van peer en mango, knisperend en toch 
vriendelijk, perfect als aperitief.  

Misty Cove, Sauvignon Blanc – Nieuw 
Zeeland, Marlborough 2015
Rijk aan citrusfruit en passievrucht, geurend naar 
bloemen, kruiden en een zeer verfijnde in de afdronk.

Villa Blanche, Chardonnay – Frankrijk, 
Pays d’Oc
Geuren van verse meloen, droog en fijn kruidig, 
appels en peren in overvloed. Prijs kwaliteit van de 
bovenste plank.

Kaiserhof, Grüner Veltliner – 
Oostenrijk, Donau, niederÖsterreich
Levendig en uitbundig, iets mineraal en stuivend wit 
fruit. Uniek in Nederland.

Cuatro Rayas, Verdejo – Spanje, Rueda
Romig en krachtig, uitdagende fruittonen met een 
vleugje anijs, lekker vet op de tong maar zeker in 
balans. Een zeer elegante Spaanse klassieker.

Callisto, Blend – Frankrijk, Languedoc 
Vicomté d’Aumelas 
Heerlijke geur van rood fruit aangevuld met lichte 
kruidigheid. De smaak ik vol en fruitig hetgeen een 
verfrissende indruk geeft.

Chateau du Rouët, Estérelle – Frankrijk, 
Provençe
Loepzuiver, aangenaam droog met vers zomerfruit. 
Deze rosé de Provençe is een belevenis apart.

Tenuta Fidora Prosecco Biologisch – 
Italië, Veneto 
Lichtvoetig met witte bloesem en groene appel, 
aangenaam met een kraakheldere zachte mousse 

Laforge Ay, Champagne – Pinot noir, 
Chardonnay, Pinot Meunier
Zeer verfijnd, in smaak én in prijs-kwaliteit. 36 
maanden flesrijping.

Câlusari, Pinot Noir – Roemenië 
milde kruidigheid, zwarte kersen en frambozen. Een 
prachtige zomerse tafelwijn.  

Pipoli Rosso, Aglianico – Italië, 
Basilicata
Pruimen, zoethoud, geroosterde noten en chocolade.  
Subliem Italië op tafel.

Vale Perdido, Tinto - Portugal
De wijn heeft levendige tonen van fruit en vanille in 
de geur door gedeeltelijke rijping om eikenhout.

Chateau le gran Verdus Réserve, 
Merlot, Cabernet sauvignon – Frankrijk, 
Bordeaux
Een stijnvolle bordeaux, complexe geur van rood 
fruit, tabak en lichte houttonen. De langdurige 
smaakbeleving is mooi in balans.

Tarima, Bodegas Volver, Monastrell – 
Spanje, Monastrell
92 punten van Robert Parker, zwarte bessen, leer, 
mineralen mooie rijping, subtile tannines.
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