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WITTE WIJN
•GRÜNER VELTLINER
•CHARDONNAY
•RIESLING
•SAUVIGNON BLANC



WITTE WIJN

•CHARDONNAY



CHARDONNAY
• De lang houdbare chardonnay geeft een helder gele tot bleek goudkleurige volle wijn die meestal fruitig en droog is. Het aroma omvat een groot scala van geuren: fruit, kaneel, honing, peer, geroosterd brood, verse boter, noten en bij houtopslag vanille. De wijnen kunnen ook op hout gevinifieerd en 

opgelegd worden, daardoor is hij soms lang houdbaar. De lang houdbare chardonnay geeft een helder gele tot bleek goudkleurige volle wijn die m De lang houdbare 
chardonnay geeft een helder gele tot 
bleek goudkleurige volle wijn die meestal 
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groot scala van geuren: fruit, kaneel, 
honing, peer, geroosterd brood, verse 
boter, noten en bij houtopslag vanille. De 
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en opgelegd worden, daardoor is hij soms 
lang houdbaar.eestal fruitig en droog is. Het 
aroma omvat een groot scala van geuren: fruit, kaneel, honing, peer, geroosterd brood, verse boter, noten en bij houtopslag vanille. De wijnen kunnen ook op hout gevinifieerd en opgelegd worden, daardoor is hij soms lang houdbaar.



POUILLY FUISSE                     : CHARDONNAY
POUILLY FUME                      :  SAUVIGNON
BLANC FUME DE POUILLY   :  SAUVIGNON
POUILLY SUR LOIRE              :  CHASSELAS



DANIE DE WET CHARDONNAY RESERVE 2021 
ZUID-AFRIKA



WITTE WIJN

•SAUVIGNON 
BLANC



SANCERRE HENRY     NATTER   
2018

•Lichtgele kleur
•Mineraal, neus van gemaaid gras, groene 
kruisbes,kattenpis. Erg fris en zilt, met 
voldoende materie om de speelse zuurtjes 
op te vangen. Lichte eikinvloed. Zilte 
eindtoets. 
•Oestervriend.



THE VINE WHISPERER
2021 MARLBOROUGH

NIEUW  ZEELAND

SAUVIGNON BLANC



WITTE WIJN   

•RIESLING



LICHTGELE  KLEUR
RIJPE APPEL                                          

MINERAAL     CITROEN       PERZIK

TOETS VAN PETROLEUM                                          
DROOG



WITTE WIJN

•GRÜNER VELTLINER



WACHAU GRUNER VELTLINER 2019

•Typische wijn uit één van Oostenrijks beste 
regio�s; Wachau. De wijngaarden op 
steile hellingen in combinatie met een 
koel gematigd klimaat geven extra 
karakter aan de grüner veltliner-druif. 
Frisse en licht minerale wijn met aroma's 
van groene appel, mango en witte 
peper. 



RODE WIJN
•BARBERA
•PINOT NOIR
•TEMPRANILLO
•BORDEAUX



RODE WIJN

•BARBERA 



BARBERA D’ALBA 
2020   DOC•

Tenuta arbeta



BARBERA D’ALBA TENUTA ARBETA 2020  DOC
•Wijnbeschrijving :
•Kleur:  Diep donkerrood
•Neus:  Intens aroma van kers en 
aalbessen

•Mond:  Volle body met een verfrissend 
zuurgehalte en gematigd tannines. Een 
gematigde smaak van kers.
•Ook in CHILI en Australia



RODE WIJN   PINOT NOIR



COTE DE BEAUNE VILLAGES 2018 AC
•Rood: deze wijn heeft een schitterende lichte 
kleur - frambozenrood, of soms donkerder en 
neigend naar paars. Het fruitige boeket is 
van zwarte besknoppen en gekruid of 
geconserveerd rood fruit. De mond, fris en 
getint met zoethout, legt een vlezige basis 
voor peperige smaken. Deze wijnen hebben 
net genoeg zuurgraad om 3 of 4 jaar te 
liggen (meer in de beste jaren). Tannines zijn 
zacht, warm en smeltend, en vinositeit is 
intens.



RODE WIJN

•TEMPRANILLO



FAUSTINO  V!!   2018  RIOJA DOCA
TEMPRANILLO

Faustino VII heeft een diep rode kleur. Het aroma is zeer 
karakteristiek van deze Faustino VII Op een prachtige 
wijze combineert de ‘vanille’, afkomstig van het 
eikenhout, met de onstuimige frisse fruitigheid die de 
wijn dankt aan de hoge kwaliteit druiven die werden 
gebruikt. Fijne aroma’s van zwart fruit, specerijen en wat 
eikenhout. Voor een “gewone” Rioja heeft deze wijn 
een opvallend goede structuur. Vol van smaak met een 
diepgaande complexiteit. Verfijnde tonen van kersen 
en zwarte bessen. Afgewisseld met een licht pepertje en 
vanille. Compleet en uiterst aangenaam om te drinken.



RODE WIJN
•BORDEAUX     CHATEAU LA 
FRANCE DELHOMME 2015

•MEDOC CRU BOURGEOIS







PRIJZEN
• SAUVIGNON NIEUW ZEELAND  2021          :           9,99 E  
•GRUNER VELTLINER  WACHAU 2019          :         13,99  E
• LIMESTONE HILL 2021 ZUID-AFRIKA             :          9,99  E
• RIESELING SCHLUMBERGER  2020              :          9,99  E  
•ARBETA BARBERA 2020  ITALIA                   :          8,99  E 
• FAUSTINO  V!! 2018 RIOJA                          :          5,99 E
• BEAUNE VILLAGES 2018 BOURGOGNE     :         14,99 E
•CH.LA FRANCE DELHOMME 2015 MEDOC :      15,69 E
•


