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Luigi Bosca La Linda, Torrontés
•
•
•
•
•

Soort: Witte wijn
Druivensoorten: torrontes
Land: Argentinië
Alcoholpercentage: 14%
Inhoud: 0.75l

WIJNOMSCHRIJVING
De Finca La Linda Torrontés heeft een heldere gele kleur. In de geur aroma’s
met tonen van rozengeuren en een beetje lavendel. De smaak is fruitig en
bloemig. Goed gebalanceerde en intense smaak met een fijne zuurgraad.
Daarbij het bloemige karakter dat bij Torrontés hoort. Afdronk is soepel en fris.
WIJNKAART BESCHRIJVING
De smaak is fruitig en bloemig. Goed gebalanceerd en intense smaak met een
fijne zuurgraad. Daarbij het bloemige karakter dat bij Torrontés hoort. De
afdronk is soepel.

Schloss Reinhartshausen Riesling Trocken
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Soort: Witte wijn
Druivensoorten: riesling
Land: Duitsland
Alcoholpercentage: 11.5%
Inhoud: 0.75l

WIJNOMSCHRIJVING
De basiswijnen van deze Cuvée worden streng geselecteerd om de voor dit jaartal
meest optimale wijn te verkrijgen. Daarbij worden de hogere kwaliteitstrappen
Kabinett, Spätlese en Auslese zonder pardon gedeclasseerd om de kwaliteit zo goed
mogelijk te maken. In
de wijn treft men het typische Riesling bouquet aan, dat in de smaak gecompleteerd
wordt door een mooi samenspel van fruit en zuur, waaruit blijkt over welk een
potentieel deze wijn beschikt.
WIJNKAART BESCHRIJVING
Een lichtgele, droge witte wijn met fruitige en florale aroma’s. De afdronk is fris,
opwekkend en zacht.

Andean Condor Peak Sauvignon Blanc
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•
•
•
•

Soort: Witte wijn
Druivensoorten: sauvignon blanc
Land: Argentinië
Alcoholpercentage: 13%
Inhoud: 0.75l

WIJNOMSCHRIJVING
Bleekgeel met groene reflexen. In neus en smaak citrus- en tropisch fruit met
impressies van vers gemaaid gras. Mooie frisse en tegelijkertijd zachte afdronk. De
wijn is op dronk en komt optimaal tot zijn recht wanneer hij geserveerd wordt
tussen de 8 en 10 graden
en bij voorkeur binnen 2 jaar na de oogst gedronken wordt. Heerlijk als aperitief en
te combineren met (gerookte) vis, sushi, sashimi, salades, kip, kalfs- en varkenvlees
en geitenkaas.
LIGGING VAN DE WIJNGAARD
Andean Vineyards.
WIJN-SPIJSSUGGESTIES
Aperitief, (gerookte) vis, sushi, sashimi, salades, kip, kalfs- en varkensvlees en geitenkaas.

Beringer Classic, Chardonnay
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Soort: Witte wijn
Druivensoorten: chardonnay
Land: Verenigde Staten van Amerika
Alcoholpercentage: 12%
Inhoud: 0.75l

WIJNOMSCHRIJVING
Een prachtige exponent van Californische Chardonnay. Rijpe appelgeuren,
verleidelijke citrusaroma’s en een vleugje vanille ronden de smaak af. Door de
balans van mooi fruit, zachte kruiden en een frisse afdronk, gaat de wijn goed
samen met heel veel gerechten.
WIJN-SPIJSSUGGESTIES
Visgerechten, gevogelte en rijke salades.
WIJNKAART BESCHRIJVING
Rijpe appelgeuren, verleidelijke citrus aroma’s en een vleugje vanille ronden de
smaak af.

Vicente Gandia Con un Par, Albariño
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Soort: Witte wijn
Druivensoorten: albarino
Land: Spanje
Alcoholpercentage: 12.5%
Inhoud: 0.75l

WIJNOMSCHRIJVING
Deze Albariño heeft een heel eigen, energiek en verfrissend karakter met veel
geuren en smaken zoals mandarijn, oranjebloesem, wit fruit (peer, meloen, witte
perzik) en citrus. De mooie zuurgraad zorgt voor pit en de juiste balans. ‘Con un
Par’ is Spaans voor ‘Met een Paar’ en de producent geeft op speelse wijze aan dat
deze wijn ideaal is om te drinken ‘Met een Paar Vrienden’, ‘Met een Paar Oesters’
of ‘Met een Paar Kreeften’. Dat is zeker waar, maar ook eenvoudigere gerechten
laten zich graag begeleiden door deze
heerlijke wijn.
LIGGING VAN DE WIJNGAARD
De betere delen van Riás Baixas
WIJN-SPIJSSUGGESTIES
Als aperitief of bij vis in roomsaus, sushi, sashimi, gambas, langoustines en kip. Ook heerlijk bij zachte
kazen.
WIJNKAART BESCHRIJVING
Strokleurig, een waaier van impressies; mandarijn, oranjebloesem, wit fruit (peer, meloen, witte
perzik) en citrus, waarbij de mooie zuurgraad zorgt voor pit en de juiste balans.

Vicente Gandia Nebla, Verdejo
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Soort: Witte wijn
Druivensoorten: verdejo
Land: Spanje
Alcoholpercentage: 13%
Inhoud: 0.75l

WIJNOMSCHRIJVING
De druiven voor deze wijn worden ’s nachts geplukt. De naam Nebla refereert aan
de vroege ochtendnevel in de wijngaarden als de frisse nachtlucht door de nevel
plaatsmaakt voor de ochtendzon. Na de oogst wordt in de vinificatie alles gedaan
om de fruitaroma’s in de
most te bewaren. Daarna is uiteindelijk een zeer aantrekkelijke strakdroge wijn
verkregen met een bouquet van venkel en vers gemaaid gras maar ook met volop
tropisch fruit. De afdronk is volrond en fruitig met kenmerkende frisse zuren.
WIJN-SPIJSSUGGESTIES
Zeer geschikt als aperitief maar ook een voortreffeljke begeleider van pasta of
rijstgerechten met zeevruchten -sushi’s-, vis als zalm en kabeljauw, en schaal- en
schelpdieren.
WIJNKAART BESCHRIJVING
Zeer aromatische aantrekkelijke strakdroge wijn met een bouquet van venkel en versgemaaid gras
maar ook volop tropisch fruit. Verfrissende zuren in de volronde afdronk.
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