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

€ 8,90

€ 8,00

Bronzen médaille Concours Général Agricole Paris. Wat mag u nu verwachten? 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
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, foodvriendelijke wijn als starter van een gezellige maaltijd.

2014 GROS MANSENG-SAUVIGNON
SAUVIGNON Côtes de Gascogne, MD

€ 8,90

€ 8,00

Kenners van het Franse zuidwesten en zijn vaak commercieel sluimerende appellaties weten het al langer: Alain
Brumont is een van de smaakmakers en normzetters. Dat hij het ook in een ‘kleine’ prijsklasse kan, bewijst hij met deze
uitmuntende, fruitstuivende sec. Intens bleekgeel met een vet tranencollier. Daarna: grassig en zesty aan de neus, met
citrus en Kaapse appel, groene kruiden, kruisbes en pasgesneden haag. In de mond sexy vet, maar toch ook zestefris,
met impressies van groene pruimpjes, pompelmoes, limoen en appel. Het blijft maar aanrollen, pittig, nerveus en zesty.
‘Fier d’être
re Gascon’ prijkt er op het etiket en dat kunnen we begrijpen als dit de norm is.

2015 MAS DE LA DEVEZE ‘Malice’ Côtes Catalanes, MD

€ 9,90

€ 9,00

We winden er geen doekjes om: deze rosé van het kwalitatief hoogstaande huis Mas de la Dévèze behoort tot het beste
van ‘la vie en rose’ dat Frankrijk in het glas tovert. Waarom we zo enthousiast zijn? Het gaat hier om een joint venture
tussen Syrah en Grenache Noir. De kleur oogt briljant roodroze, echt kristalzuiver en schitterend, gevolgd door een fraai
parfum van versgeplukte frambozen en bosaardbeien, heel frivool. In de mond lekker rijp, met impressies van rode
neusjes, bosaardbeien en kersen, met een zoetrijp hart en veel body, maar vooral ook een puike zuurtegraad die alles
fris en sappig houdt.
oudt. Serveer deze fruitfabriek op een zonnig terrasje of bij een barbecue.

2015 LE ROSE DE GRANGENEUVE Grignan les Adhémar, MD Bour

€ 9,90

€ 9,00

Kruidige rosé met vlezig karakter om zo te drinken of als begeleider bij het eten. Uit één van de beste terroirs in de
zoudelijke Rhône, op basis van 45% Syrah, 45% Cinsault en 10% Grenache. Rijp boeket van rode pruimenjam, gedroogde
rode pitvruchten, pioenrozen
nrozen en een vleugje zoete drop. Enorm goed getypeerd. Vooral lekker en genereus in de mond,
met eerst opnieuw dropimpressies, maar dan pakken rode/blauwe pruimen en rode/zwarte kers - de Mourvèdre komt
maximaal tot expressie -,, vrij vet van textuur maar ook voorzien van een prima fraîcheur. Zilte toets in de afdronk.
Multifunctionele food-wijn.

2015 DOMAINE FONTARECHE ‘Alicante
Alicante-Carrignan’ IGP Pays d’Oc, MD

€ 6,90

€ 6,00

Een vlezige wijn op basis van 50% Alicanté en 50% Carignan met een intens dieprode kleurspiegel, gulzig fonkelend en
met draaikolken van olierijke tranen. Het boeket opent lichtjes animaal, met dan echt woudbessen en bramen, jasmijn,
garrigue, echt zeer mediterraan.
diterraan. Sappig, aanvankelijk peperig in de smaak, met daarna mexican waves van rode en
blauwe bosbessen, fluwelig rijp maar toch niet zonder hun frisse aciditeit. Verdomd lekker!

2014 CHATEAU MEMOIRES ‘Malbec’’ ‘Enchanteur’ Bordeaux, MC

€ 10,90

€ 10,00

Op basis van 100% Malbec en volledig gerijpt in eiken vaten. Onvoorstelbaar lekker fruituitbundig en warmbloedig,
maar tegelijk voorzien van de nodige finesse, zonder het karakter van deze sterdruif te verloochenen. Paarsblauw en
ondoorzichtig nog qua kleur, met een tranenoperette
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 karamel en toffee in de lange
afdronk. Een plezier om dit vloeibare satijn te drinken.

Prijs ‘BARBECUE’pakket = 50,00
0 euro incl. BTW voor 6 flessen (1 fl./soort incl. verpakking).
Alle wijnen zijn ook apart te koop.
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