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Cabernet Sauvignon, Buena
Suerte
Chardonnay, Buena Suerte

Chile Rood

€ 4,95/4,70

€ 0,50

€ 4,95/4,70

€ 0,50

Sauvignon Blanc ‘Les Fumees
Blanches’, Francois Lurton

France Wit

€ 6,95/6,65

€ 1,50

Côtes-du-Rhône ‘Les Sérines’

France
Rood

€ 6,95/6,65

€1,50

St Chinian, Domaine Clos
Goutines

France
Rood

€ 6,95/6,65

€ 1,50

Pinot Noir | Paul Mas

France
Rood

€ 7,95/7,55

€ 2,-

Cabernet/merlot/Petit verdot,
Cuvée Nicole | Paul Mas

Rood

€ 7,95/7,55

€ 2,-

Merlot/Cabernet Sauvignon,
Viña Errazuriz

Chile Rood

€ 6,95/6,65

€1,50

Côtes du Rhone, Saint Cosme

France
Rood
Argentinia
Rood

Cabernet sauvignon met wat eucalyptus en cassis in de neus, munt en sappige kersen. Ideaal voor bij de openhaard. Soepele,
gesoigneerde rode wijn. Een perfecte huiswijn!
Chardonnay met veel fruit. Schoon, zuiver en fris geurend naar vlierbessenbloesem na een lentebuitje. Goed werk. Fris en
tropisch.
De kundige Lurton maakte in het Languedoc gebied deze bijzondere witte wijn van de bekende Sauvignon druif (Sancerre &
Pouilly-Fumé). Deze keer niet het stuivende kruisbessen fruit wat je bij deze druif zou verwachten, maar juist fijne zachte
fruittonen (Reine Claude) met een goede balans tussen de zuren en het subtiel aanwezige rest zoet. François Lurton is een jonge
wijnmaker, die afkomstig is uit de Bordeaux-streek, alwaar hij en zijn familie Lurton eigenaar zijn van een groot aantal chateaus. Zij
maken op diverse locaties, verspreid over de hele wereld, heerlijke wijnen, maar in Zuid-Frankrijk hebben ze echt wortel
geschoten.
2009 was voor Côtes du Rhône een topjaar! Kleur van deze wijn is dan ook fraai kersenrood. De neus geniet van mooie
fruitnuances en een snufje Provençaalse kruiden. De smaak biedt krachtig en ook mooi versmolten bos fruit, aangevuld met wat
specerijen en zoethout. Geen geweld hier, eerder elegant, en daardoor is deze wijn zeer geschikt als avondwijn, maar ook
inzetbaar als betere alledaagse drinkwijn.
Domein ligt verstopt in de bergen achter Saint Chinian. Fruit, licht kruidig, zacht, romig, vol. Door de ligging in de heuvels met
grote verschillen in dag en nacht temperatuur is de wijn zowel vol als soepel en elegant met dat typisch “Garrigue-karakter” wat
aan Lavendel & Rozemarijn doet denken.
Ronde smaak van frisse frambozen en bosbessen. Wijngaarden met lage productie. Natuurlijke methode. Zonnige dagen, koele
nachten. Bourgogne, maar net iets fruitiger. Iets voller, even elegant. Deels houtgerijpt. Franse traditie en Australische innovatie
komen fantastisch samen.
Klasbak. Voorbeeld van een moderne wijn met lichte houtrijping. Verse bosbessen, bosvruchten, lichte hint van specerijen.
Klassiek en hip tegelijk. Hele lange smaak, mond vullend en elegant. Wijngaarden met lage productie. Hoge heuvels, zonnige
frisheid. Ook hier: Franse traditie en Australische innovatie. Natuurlijke methode. Houtgerijpt. Hoog mmmm-gehalte.
Samen met de cabernet-sauvignon geeft de Merlot hier een uiterst aromatische wijn; naast fruit (zwarte kersen en bessen) is er
ook cacao, zoethout en laurier. Een heerlijke avondwijn; ook goed te gebruiken bij steviger vleesgerechten. Dat Chileense wijnen
een wereldwijde populariteit hebben is niet alleen te danken aan de juiste druiven en de juiste technieken. Minstens zo belangrijk
is de natuur. Het land is 4274 kilometer lang, en breed tussen 90 en 380 kilometer. En het wordt aan alle zijden door natuurlijke
grenzen omgeven: het hooggebergte van de Andes in het oosten, de onmetelijke Stille Oceaan in het westen, een woestijn in het
noorden, en Antartica in het zuiden. De smalle vorm van het land betekent dat het klimaat, ook in de wijnregio’s, sterk beïnvloed
wordt door de Andes en de zee. Daarom kennen grote delen van Chili koele nachten, wat de ontwikkeling van de aroma’s in alle
soorten fruit, ook wijndruiven, zeer ten goede komt. Gerekend vanaf het centraal gelegen Santiago (waar inclusief voorsteden
circa ruim een derde van de bijna 15 miljoen Chilenen woont) vindt wijnbouw plaats tot circa 400 kilometer noordelijker en tot
650 kilometer zuidelijker.
Grenache, Syrah, Cinsault, Mourverdre zijn de basis van deze levendige, krachtige wijn uit de zuidelijke Rhône. Complexe geur en
smaak. Bramen, pepertje, iets kruidig maar zeer plezierig bij de dis. Veel potentieel.
Diepe, violette kleur. De geur is warm, met nuances van rijp fruit en sporen van tabak en boterbabbelaars. In de mond ontvouwt
zich een intense smaak, met een sterke en vlezige tannine, tegelijk gul, sappig en mond vullend en een lange, nazinderende finale.
Het eikenhout is fijn verweven in de smaak. Een mooi voorbeeld van het terroir van Mendoza.
Malbec is de meest succesvolle druif in Argentinië. Indien men zich afvraagt waarom, proef deze wijn dan maar eens. Enorme
kracht in een smaak die wordt gedomineerd door sappig fruit. Is het fraaist naast een Argentijnse T-bone steak, maar doet het
ook goed bij elk ander stevig rood vlees.
Een heerlijke, sappige dessertwijn die alle charmes van de druif nog in zich heeft. Een overdaad aan muskaat-tonen, die zowel in
geur als in smaak duidelijk herkenbaar is. Uitbundig geurend naar tropisch fruit, zoals citrusvrucht, perzik en pruim. De smaak is
een perfecte harmonie tussen aangenaam zoet en frisse fruitigheid. Deze wijn bezit een bouquet met rijp geel fruit, onderbouwd
door frisse zuren en exotische aroma’s, alles voorzien van een buitengewone finesse. De wijn is elegant en bijzonder lang van
afdronk.

€ 9,95/9,45

€ 2,50

€ 9,95/8,95

€ 2,50

€ 13,95/12,95

€ 4,50

€ 9,95/9,45

€ 2,50

Malbec Reserva, Kaiken

Chile Wit

Malbec Ultra, Kaiken

Argentinia
Rood

Pegoes Liqueurosa

Portugal
Rood

Bestelling

