Valentijnpakket
Incl. BTW

PROMO

Incl. BTW

Verras je liefste dit jaar met dit uniek pakket kwaliteitswijnen.
3 x WIT & 3 x ROOD VERPAKT IN LUXE GOUDEN GESCHENKVERPAKKINGSDOOS.
SPECIALE VALENTIJNPRIJS: € 55/PAKKET 6 FLESSEN ipv € 68,50

Wit
1 FLES

2017

JARDIN DES CHARMES 'Chardonnay' IPG Côteaux de Béziers, MD

7,90

7,00

Verbluffende Chardonnay met een intens bleek strogele kleurspiegel vergezeld van een luie tranenband. Fijn boeket van
rijp wit fruit, 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 die voor de zesty
frisheid zorgen. Lekker als aperitief of bij tal van gerechten.

1 FLES

2017

10,90

CHATEAU D'ANGLES 'Classique' La Clape Languedoc, MC

8,80

Droge frisse witte wijn op basis van Bourboulenc, Grenache blanc en Roussanne. Château d'Anglès is eigendom van de
familie Fabre en wijnmaker Eric Fabre is de ex-wijnmaker van Château Lafite Rothschild. In het glas zien we een stralende
lichtgele kleur met enthousiaste tranenbende. In de neus intensieve aroma’s van mango, passievrucht, groene appel en
citrus. Enorm sappig en gul in de mond geruggensteund door een puike acciditeit. Lekker bij gegrilde vis, wit vlees en kazen.

1 FLES

2016

14,90

PINOT BLANC 'Cuvée les Amours', MD Hugel

13,00

De perfecte Valentijnwijn!!! Strogeel met nog restgroen, intens kristalhelder. Mooi getypeerd parfum van o.a. meloen, pompelmoes, Cox-appel en Conferencepeer. In de mond niet het pompeuze, overrijpe dat een Pinot Blanc soms hindert, maar een
aangenaam levendige fruitsmaak. Te schenken bij gerookte of gemarineerde vis, sushi, schaaldieren en warme visgerechten.

Rood
1 FLES

2016

6,90

ARAMIS Vin de France, MD

5,50

Vlezige rode wijn op basis van Tannat en Syrah uit Sud-Ouest. Het wijngoed is eigendom van de 4 kinderen en zij noemen
zich de 4 'Musketiers' vandaar de naam 'Aramis'. Sexy parfum van verse braambessen en cassis net zoals trouwens de
smaak die barst van het jammy en yummie fruit, waaronder frambozen en rijpe zwarte kersen maar toch met een sappige
fraîcheur. De perfecte wijn bij pasta met een pittige tomatensaus, grillades en rood vlees.

1 FLES

2016

8,90

IN VINO EROTICO Côteaux de Béziers, MD

8,00

Erotische' rode wijn op basis van Syrah, Merlot en Cabernet Sauvignon. Na de robijnrode kleur met zijn riant tranencollier,
volgt een floraal-geïnspireerd parfum, heel expressief, met rode/blauwe bessen, een vleugje cacao en een draai van de
pepermolen. Verrassend elegant voor deze appellatie qua smaak, eerst met impressies van melkchocolade, zoethout en
hazelnoten, maar opnieuw heel fruitrijk en mild-kruidig tot in de afdronk. Zuiderse erotiek met de nodige pit. Kan bij tal van
gerechten gedronken worden.

1 FLES

2016

11,90

11,00

Verleidelijke, rode BIO wijn uit de zuidelijke Rhône. Deze wijn is op basis van 50% Syrah en 50% Grenache druif en gerijpt in
inox cuves om het fruit te bewaren en de wijn niet te zwaar te maken. Intens boeket van klein rood fruit, zwarte kers en cederhout. In de mond een verbluffende wijn die ons even alles doet vergeten. Vlezig met aangename tannines, gepaard gaande
met bijzonder veel elegantie en superlange afdronk. Drink deze wijn in combinatie met rood of wit vlees, pasta en kazen.

		

Valentitpijn

TENTATION DE LA MARQUISE AOP Grignan Les Adhémar, MD Bour

t

CHAMPAGNE RENE BOUCHE 1° cru Blanc de Blancs

-20% KORTING

27,00

21,50

Elegante verfijnde Champagne op basis van 100% Chardonnay druif geoogst op 1° cru niveau met zeer fijne pareling en
lange zachte afdronk. Pure verwennerij!
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