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6 WITTE WIJNEN DIE DE PERFECTE BEGELEIDER ZIJN BIJ MOSSELEN!
PAKKET 6 FLESSEN VERPAKT IN LUXE HOUTEN KISTJE.
1 fles BLANDINE LE BLANC Côtes de Gascogne 2016

7,90

Frisse, droge witte wijn op basis van Colombard, Ugni blanc en Sauvignon blanc druif uit Sud-Ouest. De perfecte
begeleider bij mosselen en zeevruchten!
1 fles LA GABINELE ‘Chardonnay’ IGP Pays d’Oc 2017

8,90

Gulle sappige Chardonnay uit het zuiden van Frankrijk met intense aroma’s van rijp wit fruit. De perfecte passe-partout bij
mosselen in al zijn bereidingen en warme visgerechten.
1 fles DOMAINE DE VALENSAC ‘Sauvignon blanc’ IGP Pays d’Oc 2017

8,90

Verbluffende 100% Sauvignon blanc uit het zuiden van Frankrijk. In de neus en in de mond veel exotisch fruit, citrus, mango en elegante zuren. Te drinken als aperitief, bij mosselen natuur en gerookte vis.
1 fles BIFACE Vin de France 2017

11,90

Unieke witte wijn uit Bordeaux op basis van Sauvignon blanc en Semillon met aroma’s van mango, nectarine, roze pompelmoes en fijne mineralen in de afdronk. Lekker bij mosselen natuur of mosselen op Aziatische wijze.
1 fles COTES DU RHONE, MD Famille Perrin (Château de Beaucastel) 2018

10,90

Volmondige witte wijn uit de zuidelijke Rhône op basis van Grenache blanc, Viognier en Roussanne met vooral veel rijp wit
fruit in de mond en lichte kruidigheid in de afdronk. Te drinken met mosselen met curry of op Provencaalse wijze.
1 fles DOMAINE DE MAUBET Côtes de Gascogne 2017

7,90

Droge elegante witte wijn uit Gascogne op basis van Sauvignon blanc, Gros Manseng, Ugni blanc en Colombard. In de neus
heel floraal met intenties van witte bloemen, kruidbessen en passievrucht. In de mond verrassend fris met een explosie
van exotisch fruit en gulle, lange afdronk. Heel lekker als aperitief en bij mosselen op Thaise wijze.

€ 50,00
ipv € 63,40
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