6 Mooie BEGELEIDERS bij uw BBQ:
2016 JARDIN DES CHARMES ‘Chardonnay’ IGP Côteaux de Béziers, MD WIT

€ 7,90

2017 DOMAINE FONTARECHE ‘Viognier’ IGP Pays d’Oc, MD WIT

€ 7,90

2017 LES PIEDS DANS L’EAU IGP Pays d’Oc, MD ROSé

€ 7,90

Een intens bleek strogele kleurspiegel vergezeld van een luie tranenband. Fijn boeket met o.a. conferencepeer, limoen
en witte perzik, zuiver en elegant in plaats van extravert uitbundig. Geurelementen die terugkeren in de smaak, maar
dan in het kwadraat: propvol sappige peer en perzik, met op de achtergrond rijpe citrus en guave die voor de zesty
frisheid zorgen. Chardonnay kan gerust flirten met eik, maar deze cuvée bewijst dat deze druif ook gerust single kan
blijven. Schenk deze fruit-gefocuste, food-vriendelijke wijn als starter van een gezellige maaltijd.
Gulle sappige witte wijn op basis van 100% Viognier. Visueel helder strogeel en glinsterend. Het parfum? Gele perziken,
gedroogde abrikoosjes, gele pruimen en gekonfijte ananas. Lekker romig en genereus in de mond, maar tegelijk toch
zeer fris en sappig, vooral gekarakteriseerd door ananassnoepjes, nectarine, limoen en bergamot. Vloeibaar vakwerk!
Zeer lekker als aperitief, bij schaaldieren, vis en wit vlees.

Een wijn die toch een zekere open mind vereist. Ten eerste een screwcap (schroefdop) als sluiting, wat veel
zelfverklaarde kenners nog steeds uit het raam doet springen. Maar voor ons telt de proef-in-het-glas en niet de
verpakking. Ten tweede: een interessant en vrij ongewone druivenmix van 70% Caladoc en 30% Grenache die de neiging
hebben om rijpe en florale dimensies te ontwikkelen. Met ruim voldoende fraîcheur om het zomerende, florale fruit
enigszins te bedwingen. Drink deze vrolijke wijn jong en rond 10°.

2016 L’INSTANT ‘Gourmand’ Grignan-les-Adhémar, MD Bour ROSé

€ 9,90

Kruidige rosé uit de Rhône met vlezig karakter om zo te drinken of als begeleider bij het eten. Rijp boeket van rode
vruchten, gedroogde rode pitvruchten, pioenrozen en smeuïge cuberdons. Enorm goed getypeerd. Vooral lekker en
genereus in de mond, met eerst opnieuw rijpe kersen en cassis impressies, maar dan pakken rode/blauwe pruimen en
zwart fruit de smaak over. Prima fraîcheur met in de afdronk een vleugje van het kruidenrek.

2016 SYRAH IGP Pays d’Hérault, MD ROOD

€ 8,90

Deze ‘Syrah’ is een spetter, die macho met zijn fruitbiceps rolt. Paarsglanzende, jeugdige kleur met ruime tranengordel.
Gerookt en toasty boeket waarin jammy woudvruchten, gerookte bacon en witte peper verweven zijn. Complex,
gespierd en supergeconcentreerd in de mond, met opulente fruitmassa (zwarte/blauwe bosbessen), vanille, cederhoutk
en opnieuw smeulende openhaardimpressies. Drink deze krachtpaser bij uw grillades.

2016 COTES DU RHONE ‘Réserve’, MD Famille Perrin (Château de Beaucastel) ROOD

€ 10,90

Onvoorstelbaar lekker fruituitbundig en warmbloedig, maar tegelijk voorzien van de nodige finesse, zonder het karakter
van de Syrah, Grenache en Mourvèdre te verloochenen. Paarsblauw en ondoorzichtig nog qua kleur, met een
tranenoperette die zich tegen ons glas afspeelt. Aangenaam pure aroma's van blauwe pruimen, zwarte kers, violette en
zoete drop, lichtjes fumé. Daarna zijdezacht in de mond, opnieuw met violette en verder impressies van cacao, jammy
pruimen en kersen, zoete specerijen en mooi rijpe, suave tanninelading. Dit smaakensemble wordt echter gedragen
door een bijzonder sappige fraîcheur. Vleugje kruidigheid in de lange afdronk.

Speciale prijs ‘BARBECUE’pakket = 50,00

euro incl. BTW voor 6 flessen (1 fles/soort).
Alle wijnen zijn ook apart te koop.
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