‘KIJKEND NAAR DE STERREN’ ‘DE VOETEN IN HET WATER’ ‘HET HOOFD IN DE WOLKEN’

PAKKET : SUMMER TRILOGIE
Houten kistje van 3 flessen inhoudende 3 zalige zomerwijnen
LES YEUX DANS LES ETOILES 2016 IGP Pays d'Oc, MD
Witte Grenache, of het nu van Zuid-Franse of Spaanse origine is, is geen makkelijke
variëteit om een breed publiek te bekoren. Maar als het in zo'n slimme en
vakkundige mix gebeurt als hier, waar de Grenache door een triootje druiven wordt
geassisteerd, is het eindproduct enorm expressief in alle facetten. Vooral als blijkt
dat alle druivenmateriaal organisch werd geteeld en in de koele ochtenden werd
geplukt, om maximale aciditeit te behouden. Strogeel met gouden glans, trage
tranenbogen tegen de glaswand. Exotisch getint, heel open parfum van groene
banaan, perzik, verse lychees, ananassorbet, gedroogde kruiden en kamperfoelie.
Vooral in de mond zeer energiek en levendig, propvol limoen-en citroenimpressies,
van begin tot einde mineraal en zesty, met in de finale verse ananas, gekonfijte
gember, witte rozen en limoen.
Prijs per fles inclusief BTW : € 8,90

LES PIEDS DANS L'EAU 2016 Rosé IGP Pays d'Oc, MD
Wat is er zaliger dan 'met de voeten in het water' genieten van een lekker glas rosé?
En wat voor een rosé? Op basis van Cabernet Sauvignon, Grenache, Merlot, Syrah.
Oranje-roze kleur, weelderige neus met bonbons, en kleine rode bessen. Een zachte
rosé, dorstlessende, met een aangename aromatische eenvoud. Een gezellige wijn.
Prijs per fles inclusief BTW : € 8,90

LA TETE AILLEURS 2016 IGP Pays d'Oc, MD
Op basis van Mourvèdre, Syrah, Cabernet Franc, Grenache en Carignan. Qua kleur
nog consequent jeugdig robijnrood, paarsglanzend en lekker sexy tranerig tegen het
glas. Aromatisch zeer gevarieerd, met impressies van kaneelpoeder, pruimenjam,
sirop de Liège en viervruchtenjam. Zijdezachte smaak vervolgens, eerst met
impressies van tapenade, zwarte olijven en gedroogde zwarte pruim onder invloed
van de mourvèdre, vrij straf, met tevens wat pijptabak, vlier en dadelpasta. Gelukkig
ook een puike fraîcheur die deze wijn met zijn Languedoc-temperament in bedwang
houdt.
Prijs per fles inclusief BTW : € 8.90

Pijs voor het pakket van 3 flessen in een houten kistje (incl. BTW)

€ 28
Wijnen zijn ook apart te koop.
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