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Francois Lurton, FL N9

Sauvignon Blanc
Gascogne, Frankrijk

Lichtgeel. Typisch, fris Sauvignon bouquet met een
combinatie van citrus en buxus. Smaak is elegant, in
balans waarbij de citrus zorgt voor een lange afdronk
& slechts 9.5%
Per glas € 4.50 - per fles € 23.50

Vicente Gandia, Con un Par
Albariño
Rías Baixas, Spanje

Energiek en verfrissend karakter met veel geuren
en smaken zoals mandarijn, oranjebloesem, peer,
meloen, witte perzik & citrus.
Per glas € 5.75 - Per Fles € 30.00

Pasqua, Passimento, Romeo & Juliet

Garganega
Veneto, Italië

De wijn heeft een gelige kleur met intense aroma’s
van citrus, perzik & amandelen. De smaak is zacht
en fris met een subtiel zoetje in de afdronk.
Per glas € 5.75 - Per Fles € 30.00

Luigi Bosca, Riesling Las Compuertas
Riesling
Luján de Cujo, Mendoza, Argentinïe

Riesling uit Argentinïe, bijzonder op zich. Mineralen
neigen naar een Grüner Veltliner met smaaktonen van
wit fruit, limoen, kamille & abrikoos.
Per glas € 5.75 - Per Fles € 30.00

Heritage Heroes, the Anchorman

Chenin Blanc
Durbanville, Zuid Afrika

Darling, Paarl & Durbanville, Zuid Afrika
De smaak is fraai in balans; fris, fruitig & vol
met een mooie mineraliteit.
Per glas € 7.00 - Per Fles € 36.75

Luigi Bosca

Chardonnay
Luján de Cujo, Mendoza, Argentinïe
Goudgele kleur met een elegante neus (vanille, abrikoos en
limoen) en een intens boeket. Fruitige, witte dinerwijn met
vanille- en kokostonen van de houtrijping. Fors & elegant.
Per glas € 6.00 - Per Fles € 31.50

Finca la Linda,

Malbec
Luján de Cujo, Mendoza, Argentinïe
Krachtige, volfruitige, milddroge rosé met body. In de
smaak en geur vallen de aroma’s van zongerijpt, zoet
rood zomerfruit & kruiden.
Per glas € 4.50 - Per Fles € 23.50

Francois Lurton, Terres Fumées Gris

Sauvignon Gris & Sauvignon blanc
Languedoc en Gers, Frankrijk

Unieke kleur roze. Een verleidelijk bouquet
met verfijnde aroma’s van jasmijn, jeneverbessen,
citroen & perzik.
Per glas € 5.25 - Per Fles € 27.50
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Vincente Gandia, Bo

Bobal
Valencia, Spanje

Intense kleur van kersen. In de neus scala van wilde
vruchten, in smaak een perfecte mix van vers fruit
& getoaste noten. Soepel, gebalanceerd met een
karaktervolle afdronk.
Per glas € 5.00 - Per Fles € 26.25

Pasqua, Passimento, Romeo & Juliet

Merlot, Corvina, Croatina
Veneto, Italië

Intense rode wijn met rood fruit en kruidige
aroma’s in geur. In smaak zachte tannines
& een mooie soepele afdronk.
Per glas € 5.75 - Per Fles € 30.00

Finca la Linda, Malbec

Malbec
Luján de Cujo, Mendoza, Argentinïe
Intens rode kleur en aroma’s van kersen &
kruiden. Mooie rijpe smaak door drie maanden
rijping op Amerikaans eiken.
Per glas € 4.50 - Per Fles € 23.50

Symington, Altano Douro

Touriga Franca & National, Tinta Roriz & Barocca
Vale da Vilarica, Portugal
Robijnrood, in geur impressies van rijp rood fruit,
bloemen en kruiden. De stevige maar niet te zware
smaak is fraai in balans, fris & met mooie lengte.
Per glas € 5.50 - Per Fles € 28.75

Luigi Bosca, Gala 2

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc & Merlot
Luján de Cujo, Mendoza, Argentinië
Klassieke Bordeauxblend van cabernet sauvignon,
cabernet franc en merlot. Zwarte bessen, een vleug
kruizemunttonen van zoete specerijen komen
in zowel de geur als de smaak voor.
Deze stevige, complexe wijn heeft body en ‘bite’
met een zachte, lange afdronk.
Per Fles € 39.00

