WIJNKAART
WIJN VAN DE MAAND
ANSELMO MENDES PASSAROS ALVARINHO 2019
Land:
Wijnstreek:
Druiven:

Portugal
Vinho Verde
Loureiro

Omschrijving:
Deze wijn heeft een intens
en fruitig aroma van
limoen en mandarijnzeste.
Hij beschikt over een fijne
mineraaltoets die wordt
aangevuld met een lichte,
frisse aciditeit.
Deze
combinatie
van
alvarinho en laureiro is

afkomstig uit Monção and
Melgaço, twee Portugese
subregio’s die schitterende
wijnen
voortbrengen.
Zowel klimaat als bodem
zijn uitermate geschikt
voor het verbouwen van
Alvarinho en liggen mee
aan de basis van een regio
vol fantastische wijnen.

€ 5,50
€ 27,50

“A meal without wine is called breakfast”
Voor u een selectie van mooie toegankelijke, maar tevens kwalitatief hoogwaardige wijnen uit alle
wijnstreken van de wereld. Onze open schenkwijnen komen uit Italië, Argentinië en Zuid-Afrika.
Daarnaast vindt u een ruime selectie van prachtige wijnen uit Frankrijk, Oostenrijk en Spanje en
uit de “nieuwe wereld” Door de grote verscheidenheid aan wijnen is er bij elk gerecht een goede,
passende wijn te vinden. U vindt een korte omschrijving achter elke wijn. Wij helpen u graag met het
maken van de keuze van de juiste wijn.
Proost!

MOUSSEREND
DOM POTIER CAVA BRUT
Omschrijving:
Heldere gele kleur met gouden highlights. Toegankelijk en
intens in de neus met aroma’s van divers fruit zoals groene
appels. Goed gestructureerde smaak met een mooie balans
tussen het fruit en de zuurgraad.
Land van herkomst: Spanje
Wijnstreek:
Penedès
Druiven: 		
Macabeo, Xarel-lo

€ 6,00
€ 35,00

C H A M PA G N E S
MOËT & CHANDON “BRUT”
Omschrijving
Lichte gele champagne met aroma’s van citroen en een boeket van druiven.
Land van herkomst: Frankrijk
Wijnstreek:
Champagne

€ 70,00

MOËT ICE IMPÉRIAL
Omschrijving
De Moët Ice Impérial blend heeft een rijke structuur en is specifiek ontwikkeld
om de smaakbeleving, ook bij het smelten van het ijs, te behouden.
Land van herkomst: Frankrijk
Wijnstreek:
Champagne

€ 77,50
€ 160,00

MOËT & CHANDON NECTAR IMPÉRIAL ROSÉ
Omschrijving
Een extravagante champagne van Moët & Chandon. De beste wijngaarden uit
de regio zorgen voor ’s werelds meest geliefde champagne.
Land van herkomst: Frankrijk
Wijnstreek:
Champagne

€ 90,00

WITTE WIJNEN
PAIARA BIANCO CHARDONNAY

Land van herkomst: Italië
Wijnstreek:
Puglia
Druiven:
Chardonnay
& Bambino

Omschrijving
De wijn heeft een strogele kleur met
een groene tint. In de frisse geur
aroma’s van wit fruit en perzik met
licht florale tonen. Zeer zachte, frisse
smaak met een mooie zuurbalans.

Wijn/spijs suggesties
Past goed bij salades, visgerechten,
schaal- en schelpdieren en droge
kazen. Tevens uitermate geschikt
als aperitiefwijn.

€ 4,25

€ 21,50

NORTON FINCA LA COLONIA SAUVIGNON BLANC

Land van herkomst: Argentinië
Wijnstreek:
Mendoza
Druiven:
Sauvignon Blanc

Omschrijving
Heldere lichtgele kleur met een
groene tint. Stuivend in het bouquet
met intense aroma’s van citrus en
frisse kruiden. In de mond een
strakke entree en diepe droge
smaak.

Wijn/spijs suggesties
Geitenkaasjes of schaal- en
schelpdieren.

€ 4,50

€ 24,50

RIOJA EL COTO

Land van herkomst: Spanje
Wijnstreek:
Rioja
Druiven:
Verdejo

Omschrijving
Een heerlijke frisse aromatische
witte wijn met tonen van exotisch
fruit, perzik, peer, limoen, bloemen
en mineralen.

Wijn/spijs suggesties
Past goed bij: vis, schelp- en schaaldieren, pasta met witte roomsaus
of groente

€ 4,75

€ 24,50

MASI PINOT GRIGIO

Land van herkomst: Italië
Wijnstreek:
Veneto
Druiven:
Pinot Grigio

Omschrijving
Heldere strogele kleur. Uitnodigend
fris bouquet met aroma’s van perzik
en peer. Verfrissende smaak met
frisse groene appels, rijpe peren en
wat amandelen, gevolgd door een
lange, droge afdronk. Mooie balans
tussen het fruit en de uitmuntende
zuurgraad.

Wijn/spijs suggesties
Heerlijk als aperitief en bij wit vlees,
vis, gevolgelte, pasta, risotto en bij
vegetarische gerechten.

€ 5,00

€ 26,50

BOSCHENDAL GRAND CUVEE SAUVIGNON BLANC

Land van herkomst: Zuid-Afrika
Wijnstreek:
Franschhoek
Druiven:
Sauvignon Blanc

Omschrijving
Frisdroge witte wijn met een
harmonieuze en karaktervolle
smaak en aroma’s van tropisch fruit
zoals citrus en passievrucht

Wijn/spijs suggesties
Lekker bij gerookte vis, kalfsvlees en
gevogelte met roomsauzen

€ 5,75
€ 30,00

LOYAL BLUE BEREICH BINGEN KABINET

Land van herkomst: Duitsland
Wijnstreek:
Rheinhessen/Bingen
Druiven:		
Riesling

Omschrijving
Lichtgeel van kleur. Mooie geur met
frisse fruittonen. Ronde, volle smaak
van rijpe druiven met tonen honing.
Heeft een licht zoete afdronk.

Wijn/spijs suggesties
Als begeleider bij salades, vis of
Oosterse gerechten, tevens geschikt
als aperitiefwijn.

€ 4,00

€ 21,50

WITTE WIJNEN
LES JAMMELLES VIOGNIER

Land van herkomst: Frankrijk
Wijnstreek:
Languedoc
Druiven:
Viognier

Omschrijving
Bleke geelgouden kleur. Rijke aromatische wijn met karakteristieke
fruitaroma’s van abrikoos, perzik
en banaan, naast florale tonen van
acacia, lelie en blauwe lavendel.
Ronde en frisse smaak met een
fijne zuurbalans. In de afdronk wat
honing.

Wijn/spijs suggesties
Heerlijk als aperitief en bij
visgerechten, schelp- en
schaaldieren, asperges en
fruittaarten.

€ 24,50

COLOMBIA CREST TWO VINES CHARDONNAY

Land van herkomst: U.S.A.
Wijnstreek:
Washington State
Druiven:
Chardonnay &
Pinot Gris

Omschrijving
Deze lichte stijl Chardonnay heeft
in de geur en smaak frisse aroma’s
van appels, peren, citrusfruit en
bloesem. Stevige, romige smaak met
een aanhoudende en levendige
afdronk.

Wijn/spijs suggesties
Heerlijk bij gerechten met vis of
gevogelte.

€ 32,00

ESTERHÁZY GRÜNER VELTLINER CLASSIC

Land van herkomst: Oostenrijk
Wijnstreek:
Burgerland
Druiven:
Grüner Veltliner

Omschrijving
Een frisse neus en exotische aroma’s
van appel, peer en grapefruit,
aangevuld met kruidige
pepertonen. De levendige
zuurgraad is perfect in balans met
het frisse karakter van de wijn.

Wijn/spijs suggesties
Heerlijk bij visgerechten en allerlei
soorten schelp- en schaaldieren.

€ 27,50

PAUL JABOULET AÎNÉ PARALLÈLE 45

Land van herkomst: Frankrijk
Wijnstreek:
Côtes du Rhône
Druiven:
Grenache Blanc,
Viognier, Marsanne &
Bourboulenc

Omschrijving
Heldere gele kleur. De explosieve
kleur is uiterst aromatisch met tonen
van peer, amandelen, acacia en
kamperfoelie. Frisse elegante wijn
met een goede structuur en een
mooi zuurtje en wat mineralen in de
afdronk.

Wijn/spijs suggesties
Heerlijk als aperitief of als
begeleider van gegrilde riviervis,
tong, schelp- en schaaldieren,
wit vlees en kazen.

€ 27,50

BOSCHENDAL 1685 GRANDE CUVEE SAUVIGNON BLANC

Land van herkomst: Zuid-Afrika
Wijnstreek:
Franschhoek
Druiven:
Sauvignon Blanc

Omschrijving
Strogele kleur. In de geur aroma’s
van kruiden en tropisch fruit met
tonen van kalk en groene vijgen.
Deze complexe aroma’s leiden
naar een romige, harmonieuze
smaak met een lange afdronk vol
mineralen.

Wijn/spijs suggesties
Ideale partner bij gerookte zalm,
calamari, schelp- en schaaldieren,
gevogelte en kalfsvlees.

€ 30,00

WITTE WIJNEN
BOSCHENDAL 1685 CHARDONNAY PINOT NOIR

Land van herkomst: Zuid-Afrika
Wijnstreek:
Franschhoek
Druiven:
Chardonnay
Pinot Noir

Omschrijving
Bleke gele kleur met een kopertint.
De Chardonnay druif geeft
deze wijn rijkdom en ruggengraat,
terwijl de Pinot Noir druif fruit en
elegantie toevoegt aan de karakteristieke aroma’s van rode bessen en
specerijen.

Wijn/spijs suggesties
Heerlijk bij gerechten met zalm,
gevogelte en kalfs- en varkensvlees.

€ 5,75
€ 28,50

E. BOECKEL RIESLING RÉSERVE

Land van herkomst: Frankrijk
Wijnstreek:
Elzas
Druiven:
Riesling

Omschrijving
Diepgele kleur. Delicate, aangename Riesling waarin frisheid
overheerst. Vriendelijk, licht en
adembenemend. In de geur die
typische herkenning van wit fruit
en lichte tinten van petrol. Niet te
droog, met in de afdronk verfijnde
zuren.

Wijn/spijs suggesties
Heerlijk bij vis, schaaldieren,
zeevruchten en gerechten met wit
vlees.

€ 29,50

LUSCO ALBARIÑO

Land van herkomst: Spanje
Wijnstreek:
Galicia
Druiven:
Albariño

Omschrijving
Bleek goud van kleur, het toont diep
oranje. Rokerig, rijk en vol op de
neus. Grapefruit, peer, vlezige citrus
en pitvruchten en minerale hints.
Een wijn met volle smaak, een
diepe, zijdezachte textuur en lange
afdronk.

Wijn/spijs suggesties
Perfect te combineren met tapas,
gebakken of geroosterde vis en
paella.

€ 38,00

ANTINORI BRAMÌTO DEL CERVO CHARDONNAY

Land van herkomst: Italië
Wijnstreek:
Umbria
Druiven:
Chardonnay

Omschrijving
Strogele kleur met groene highlights. Het bouquet is fruitig met een
zuiver Chardonnay karakter, mooie
vanilletonen en wat getoaste tonen.
De elegante en zachte smaak met
mineralen heeft een mooie balans,
een schitterende structuur en delicaat hout in de afdronk.

Wijn/spijs suggesties
Een ideale combinatie met vis,
schaaldieren en salades.

€ 7,00

€ 35,00

NAIA VERDEJO

Land van herkomst: Spanje
Wijnstreek:
Rueda
Druiven:
Verdejo

Omschrijving
Frisse, fruitige, karaktervolle wijn.
Rijp wit fruit: passievrucht, peer,
perzik, een vleugje citrus en
mineralen. Een optimale zuurgraad
en een mooi lange afdronk.

Wijn/spijs suggesties
Goede combinatie met schelpdieren, kreeft, gambas, gebakken
tong of als aperitief.

€ 37,50

WITTE WIJNEN
BERNARDUS MONTEREY CHARDONNAY

Land van herkomst: Verenigde Staten
Wijnstreek:
Californië
Druiven:
Chardonnay

Omschrijving
Complexe wijn met expressieve
aroma’s van o.a. appel, peer en
toast dankzij de opvoeding in
eikenhouten vaten. Bezit een lange,
romige afdronk.

Wijn/spijs suggesties
Bij gevogelte, witvlees, pasta, gegrilde vis en visgerechten met mooi
gemonteerde sauzen.

€ 45,00

JEAN-MARC BROCARD CHABLIS

Land van herkomst: Frankrijk
Wijnstreek:
Bourgogne
Druiven:
Chardonnay

Omschrijving
In de neus elegante, frisse citrus
tonen. Elegante frisse smaak
met tonen van limoen en perzik.
Smakelijk en verfrissend met een
mineralige toets.

Wijn/spijs suggesties
Heerlijk bij visgerechten en allerlei
soorten schelp- en schaaldieren.

€ 50,00

OLIVIER LEFLAIVE MEURSAULT

Land van herkomst: Frankrijk
Wijnstreek:
Bourgogne
Druiven:		
Chardonnay

Omschrijving
In de neus rijke en elegante geur
aroma’s van appel, amandel en
hazelnoot. Rijk en romige structuur
gecombineerd met florale aroma’s
en tonen van perzik en honing.
Harmonieuze en lange afdronk.

Drinkadvies
Mooi bij vis, kalfsvlees, gevogelte,
schaaldieren, foie gras en blauwe
kazen

€ 59,50

BELONDRADE Y LURTON

Land van herkomst: Spanje
Wijnstreek:
Rueda
Druiven:
Verdejo

Omschrijving
Complexe en smaakvolle wijn met
een intense concentratie van fruit
en kruidigheid. Het eikenhout zorgt
voor de toets van kruiden en een
licht vleugje honing, welke wordt
aangevuld door de verfrissende
smaak van de Verdejo-druif.

Wijn/spijs suggesties
Heerlijk als aperitief en een ideale
combinatie met vis, schaaldieren en
salades.

€ 55,00

O’LEFLAIVE CHASSAGNE-MONTRACHET

Land van herkomst: Frankrijk
Wijnstreek:
Bourgogne
Druiven:
Chardonnay

Omschrijving
Rijke en krachtige wijn met in de
geur en smaak tonen van meidoorn,
kamperfoelie, hazelnoot en boter.
De smaak kent een lange afdronk
met tonen van mineralen.

Wijn/spijs suggesties
Heerlijk bij gevogelte,kalfsvlees en
kruidige visgerechten.

€ 59,50

RODE WIJNEN
PAIARA ROSSO

Land van herkomst: Italië
Wijnstreek:
Puglia
Druiven:
Negroamaro
Cabernet Sauvignon

Omschrijving
Mooi robijnrood gekleurd. Een
heerlijke geur met diverse donkere
en roodfruitaroma’s, pruimen en
wat ‘spicy’-tonen. Zachte smaak,
maar rijk van structuur. Fruitig, met
aangename en soepele tannines en
een mooie balans.

Wijn/spijs suggesties
Heerlijk bij gegrild vlees, kaas of als
aperitief.

€ 4,25

€ 21,50

NORTON FINCA LA COLONIA MERLOT

Land van herkomst: Argentinië
Wijnstreek:
Medoza
Druiven:
Merlot

Omschrijving
Diepe robijnrode kleur. Vrij volle wijn
met in de neus diverse fruitaroma’s
van kersen en bramen, naast tonen
van viooltjes en eucalyptus. De
elegante smaak is vol, sappig, fruitig
met prettige tannines. Zachte en
plezierige afdronk.

Wijn/spijs suggesties
Uitermate geschikt bij zachte kazen,
varkensvlees en gegrild rundvlees.

€ 4,50

€ 24,50

BERONIA RIOJA CRIANZA

Land van herkomst: Spanje
Wijnstreek:
Rioja
Druiven:
Tempranillo &
Garnacha

Omschrijving
Granaatrode kleur met een
lichtpaarse schittering. In de neus
de juiste balans tussen het fruit,
zoals aardbeien, kersen en bramen,
zoethout en hout van de lagering.
De smaak is fruitig, fris en strak met
tonen koffie en chocolade.

Wijn/spijs suggesties
Ideale partner bij diverse
vleesgerechten en pasta’s.

€ 5,00

€ 26,50

BOSCHENDAL 1685 GRANDE CUVEE SHIRAZ

Land van herkomst: Zuid-Afrika
Wijnstreek:
Franschhoek
Druiven:
Shiraz

Omschrijving
Donkerrode kleur. In de geur
frisse frambozen, kersen en
granaatappel. Complexe smaak
waarin het rode fruit volledig
tot zijn recht komt, samen met
witte specerijen, van anijs tot
witte peper, houttonen en zachte
tannines.

Wijn/spijs suggesties
Perfecte combinatie bij gegrilde
steaks, lam, pizza, pasta en hartige
stoofpotten.

€ 5,75

€ 30,00

BODEGA NORTON MALBEC RESERVA

Land van herkomst: Argentinië
Wijnstreek:
Mendoza
Druiven:
Malbec

Omschrijving
Dieprode kleur met een paarse tint.
Sappige en elegante wijn met
in de geur complexe aroma’s van
rijp zwart fruit, viooltjes en tabak.
De kenmerkende aroma’s voor een
Malbec dus! De smaak is rond en
vlezig met een grote concentratie
en een goede structuur. De afdronk
is harmonieus en lang.

Wijn/spijs suggesties
Perfecte combinatie bij
gegrilde steaks, lam, pizza,
pasta en hartige stoofpotten.

€ 6,50
€ 36,00

RODE WIJNEN
LAPOSTOLLE GRAND SELECTION CARMÉNERE

Land van herkomst: Chili
Wijnstreek:
Rapel Valley
Druiven:
Carmenére

Omschrijving
Intense paarse kleur. Charmante
geur aroma’s van divers fruit, naast
tonen van witte peper, chocolade
en tabak. In de smaak sappige
tannines gevolgd door een lange
afdronk met fris rood fruit.

Wijn/spijs suggesties
Heerlijk bij gegrild rood vlees,
pasta’s en gerechten met
varkensvlees.

€ 28,00

BOSCHENDAL LANOY

Land van herkomst: Zuid-Afrika
Wijnstreek:
Franschhoek
Druiven:
Cabernet Sauvignon
& Merlot

Omschrijving
In de geur en smaak een uitbarsting
van rijk rood en zwart fruit; van
zwarte bessen tot moerbeien.
Vervolgens komen zachte en ronde
tannines met discrete mint tonen
en wat pittige specerijen naar
voren.

Wijn/spijs suggesties
Perfecte combinatie bij gegrilde
steaks, lam, pasta en hartige
stoofpotten.

€ 24,50

LES JAMELLES PINOT NOIR

Land van herkomst: Frankrijk
Wijnstreek:
Languedoc
Druiven:
Pinot Noir

Omschrijving
Donkerrode kleur met een
robijnrode tint. In de geur aroma’s
van rode en zwarte bessen gemixt
met wat florale tonen, delicaat
hout en vanille. Complexe rijke
smaak met aroma’s van zwarte
bessen, bramen en kersen. De lange
afdronk heeft goed geïntegreerde
tannines. Kan gekoeld gedronken
worden

Wijn/spijs suggesties
Deze wijn past goed bij vleeswaren,
gerechten met wit vlees en lichte
kazen.

€ 26,50

MASI BONACOSTA

Land van herkomst: Italie
Wijnstreek:
Veneto
Druiven:
Corvina, Rondinella
		& Molinara

Omschrijving
Heldere kersenrode kleur.
Levendige en frisse smaak met
intense aroma’s van rijpe kersen
en vanille die een mondvullende
smaak geven. Mooie lange en droge
afdronk met zijdezachte tannines.

Wijn/spijs suggesties
Goed inzetbaar bij risotto, pasta,
soep, rood vlees en diverse kazen.

€ 35,00

BERONIA RIOJA RESERVA
Omschrijving
Beronia Reserva is een elegante
Rioja met een mooie balans
tussen de fruitaroma’s, kruiden,
vanilletonen van de lagering,
tabak en leer. Goed gebalanceerde
Land van herkomst: Spanje
smaak, met fluweelachtige
Wijnstreek:
Rioja
Druiven:
Tempranillo Graciano sensaties waarbij rijpe fruitaroma’s
worden gecombineerd met droge
		& Mazuelo
specerijen.

Wijn/spijs suggesties
Prachtig te combineren met diverse
vleesgerechten en kazen.

€ 42,00

RODE WIJNEN
ANTINORI PÈPPOLI

Land van herkomst: Italië
Wijnstreek:
Toscane
Druiven:
Sangiovese, Merlot
& Syrah

Omschrijving
De kleur is dik, intens en robijnrood.
Complexe en goed gestructureerde
wijn. De geuren van kersen worden
in een later stadium pas duidelijk,
gevolgd door tonen van chocolade
en vanille. Het fruit van de donkere
bosbessen is bepalend in de smaak,
gevolgd door zachte en zoete
tannines en een ietwat vlezige
afdronk.

Wijn/spijs suggesties
Heerlijk bij gegrild rood vlees,
pasta’s en gerechten met
varkensvlees.

€ 39,50

CHATEAU LES TROIS CROIX FRONSAC

Land van herkomst: Frankrijk
Wijnstreek:
Bordeaux
Druiven:
Cabernet Franc &
Merlot

Omschrijving
Klassieke bramengeur in de neus en
een geweldige balans tussen kracht
en souplesse. Uitermate fruitige
smaak van rijpe kersen en een lange
weelderige afdronk.

Wijn/spijs suggesties
Heerlijk bij stevige vleesgerechten,
stoofpotten en wild

€ 45,00

BODEGA NORTON PRIVADA

Land van herkomst: Argentinie
Wijnstreek:
Mendoza
Druiven:
Malbec, Merlot &
Cabernet
Sauvignon

Exclusief

Land van herkomst: Zuid-Afrika
Wijnstreek:
Stellenbosch
Druiven:
Shiraz, Cabernet
		Franc, Petit Verdot

Exclusief

Land van herkomst: Zuid-Afrika
Wijnstreek:
Franschhoek
Druiven:
Syrah / Shiraz

Omschrijving
Mooie intense robijnrode kleur. Het
bouquet heeft complexe aroma’s
van onder meer rijpe zwarte bessen,
kersen, koffie en tabak. De smaak is
rond, krachtig, vol, geconcentreerd,
vlezig met mooi gebalanceerde en
gerijpte tannines en een elegante en
lange afdronk

Wijn/spijs suggesties
Drink deze wijn bij gebraden
wild zoals hert en ree, rood vlees
(gourmet en barbeque!) of bij
stevige en volle kazen.

€ 45,00

BOSCHENDAL HERITAGE BLACK ANGUS
Omschrijving
Betoverende robijnrode kleur, vol
van fruitige aroma’s bestaande
uit bessen, zwarte kersen en
pruimen. Een kruidige smaak met
de complexiteit van geroosterde
cacaobonen. De smaak is soepel, rijp
en heeft een rijke textuur, en een
lange afdronk met aanhoudende
fruitconcentratie.

Wijn/spijs suggesties
Voortreffelijk bij rundvlees en lam.

€ 90,00

BOSCHENDAL HERITAGE GRANDE SYRAH
Omschrijving
Zijn donkere karmozijnrode kleur
met aanlokkende kruid en
exotische fruittonen, prikkelen
meteen de zintuigen. Weelderig
in combinatie met levendige
houttonen en specerijen. De smaak
is vol en rond, met een ingetogen
elegantie

Wijn/spijs suggesties
Perfecte combinatie bij een
rundvlees stoofschotel, hartige
stoofpotten en lam.

€ 95,00

ROSE WIJNEN
PAIARA ROSATO

Land van herkomst: Italië
Wijnstreek:
Puglia
Druiven:
Negroamaro

Omschrijving
Mooi roze van kleur. Heerlijke frisse
geur en smaak met aroma’s van
wilde rozen, citrusvruchten en
sinaasappelbloesem. De afdronk is
fruitig, soepel, aanhoudend en zeer
aangenaam.

Wijn/spijs suggesties
Past goed bij salades, saté en zoete
kazen, ook geschikt als aperitief.

€ 4,25

€ 21,50

BOSCHENDAL THE ROSE GARDEN

Land van herkomst: Zuid-Afrika
Wijnstreek:
Franschhoek
Druiven:
Merlot
Shiraz
Cabernet Sauvignon

Omschrijving
Lichte, heldere kersenrode kleur. In
de geur aroma’s van rijp zomerfruit,
waaronder rode kersen en
aardbeien. Heerlijk en veelzijdig met
een elegante smaak.

Wijn/spijs suggesties
Heerlijk bij een diversiteit aan
gerechten zoals eend, vis en
gerechten met koud vlees.

€ 4,75

€ 23,50

DESSERT WIJN
BOSCHENDAL VIN D’OR

Land van herkomst: Zuid-Afrika
Wijnstreek:
Franschhoek
Druiven:
Chenin Blanc
Viognier
Roussanne
Grenache

Omschrijving
Heerlijke zoete dessertwijn met in
de geur tonen van gebakken rode
appels, ananas, citrusfruit, vanille en
kamperfoelie. De geconcentreerde
smaak is een enorme fruitexplosie,
mooi in balans. Prachtige zoete
afdronk, maar met frisse citrustonen.

Wijn/spijs suggesties
Prachtig om zo te drinken of
bij crème brûlee, gebak en
appelstrudel.

€ 5,50

€ 29,50

EL CANDADO PEDRO XIMENEZ SHERRY VALDESPINO

Land van herkomst: Spanje
Wijnstreek:
Jerez de la Frontera,
Andalusië
Druiven:
Pedro Ximenez		
Grenache Blanc

Omschrijving
De El Candado is zo’n superfijne
en mytische wijn dat ooit één van
de familieleden besloot dat het
vat waarin deze bijzondere wijn
bewaard werd met een hangslot
afgesloten moest zijn. Vanuit die
traditie is nu elke fles van deze
hoog gewaardeerde Pedro Ximenez
ook met een Candado (hangslot)
uitgerust. Donker mahoniekleur.
Noten, rozijnen, vijgen en dadels,

chocola, intens zoet en prachtig
complex in de geur. De smaak is
heel zacht en fluwelig met tonen
van pruimen en een lange afdronk.
Wijn/spijs suggesties
Heerlijk bij kazen & desserts, of
heerlijk om over ijs heen te gieten.
Met Chocolade natuurlijk heerlijk
of drink hem gewoon als een soort
port zonder iets er bij heerlijk.

€ 4,75

€ 24,50

