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CHÂTEAU LES FONTENELLES MOELLEUX

MO U S S E R E N D E

WI J N E N

CAVA
CAVA TENTAÇIÓN BRUT, MONT MARÇAL, MACABEO-PARELLADA-XAREL-LO, PENEDES, SPANJE

6/29

Cava uit de Pénedes, Methode Traditionelle, 9 maanden sur lattes. Lichtgele aanblik. Correcte, persistente belletjes. Mooi
aroma van appel, geel fruit, bloesems, wat brood- en gisttonen en limoen. Goed droog, met een strak middengedeelte waar het
fijne fruit een tandje bijsteekt. De mousse is zeker niet agressief en eindigt aangenaam in de frisse afdronk.

CHAMPAGNE
AUTRÉAU CHAMPAGNES
Het familiedomein Autréau bestaat sinds 1670. Het ligt in Champillon en is 35ha groot. De diversiteit van zowel Premier als
Grand Crus percelen stelt hen in staat om hoogwaardige Champagnes te produceren. Recent behaalden ze 2 certificeringen:
High Environmental Values en de Sustainable Viticulture.

AUTRÉAU BRUT PREMIER PREMIER CRU

AUTRÉAU BLANC DE BLANCS BRUT GRAND CRU

12/65

85

MOËT ET CHANDON BRUT

100

RUINART BLANC DE BLANCS

150

WI T T E

WI J N E N

FRIS FRUITIG DROOG
EL BARRIO, CHARDONNAY, MENDOZA, ARGENTINIË

5/24

Op de flanken van de Andes in de buurt van Mendoza wordt deze heerlijke frisse en zuivere Chardonnay gerijpt zonder contact
met eiken vaten. Men vindt aroma' s terug van citrus vruchten en tropisch fruit. Niet houtgelagerde wijn met een rijk
mondgevoel.

CASTELLO DELLA ROSA, PINOT GRIGIO, VIGNETI DELLE DOLOMITI, FRIULI, ITALIË

28

Levendige witte wijn, Fris en fruitig in de neus. Complex in de mond met limoentjes. Hints van meloen en witte perzik. Ideaal
als aperitief en perfect bij schaal en schelpdieren.

L'ESSENTIEL, PASCAL BELLIER, SAUVIGNON BLANC-CHARDONNAY, LOIRE, FRANKRIJK

30

Droge licht gele wijn met aromatische toetsen van citrusvruchten, wit steenfruit, zeste van citroen en witte bloesem. Mooie
elegante zuren die in de afdronk blijven nazinderen.
De blend van 80% Sauvignon Blanc en 20% Chardonnay zijn zeer mooi gebalanceerd, het rusten op de inox vaten laat de
frisheid herleven.

QUERCIA, NELLE LANGHE GAVI DOCG, CORTESE, PIEMONTE, ITALIË

35

De wijn is lichtgeel, met een zeer frisse neus, bloemig, veel witte peulvruchten. Het is een droge witte wijn maar met een
fruitig karakter. De smaak is strak en droog. De vergelijking met Chablis is niet verwonderlijk. Het subtiele witte fruit biedt een
extra dimensie, ondersteund door strakke zuren.

“VALLÉE D’AOSTA” DOC, LO TRIOLET, PINOT GRIS, ITALIË

51

Één van de beste pinot gris wijnen van Italië met hoogste onderscheiding. Hoogst gelegen wijngaarden van Europa in
Franstalig gedeelte van Noord Italië. Droge fruitige frisse Pinot Gris, jong fruit van peer en abrikoos. Van aperitief tot fijne
vleeswaren, koude visbereidingen en salades, deze wijn zal de perfecte gast zijn.

WEINGUT PETER DOLLE, GRÜNER VELTLINER, KAMPTAL, OOSTENRIJK

7/34

Een grassige, levendige en fruitige Grüner Veltliner met veel soepelheid, kruidigheid en een toets van witte peper.
Deze wijn uit Kamptal is een mooi voorbeeld voor de regio die bekend staat om zijn schitterende Rieslings en Grüner
Veltliners. De ranken groeien er op terrassen langs steile rivieroevers. Grüner veltliner is een populaire druivensoort in
Oostenrijk en staat bekend om haar levendigheid en frisheid.

SERRA DA ESTRELLA, VALMINOR,

ALBARIÑO, GALICIË, SPANJE

32

Strogele jonge Albariño met een levendige en heldere aanblik. Gekenmerkt door de typische zuiverheid en mineraliteit in
combinatie met wit, rijp steenfruit blinkt deze wijn uit in fraîcheur.
De Albariñodruiven worden zorgvuldig met de hand geplukt en ondergaan een koude gisting die ervoor zorgt dat de wijn zijn
frisheid behoudt als eindproduct.

SANCERRE, PASCAL JOLIVET, SAUVIGNON BLANC, LOIRE, FRANKRIJK
Mooie lichtgele kleur met een neus van kruisbes en groene appel. Verfijnde tonen van ananas en citrus. Zachte frisse aanzet,
mineraal en persistente lange afdronk.

63

WI T T E

WI J N E N

SOEPEL RIJP FRUITIG
HENRY OF PELHAM ESTATE, RIESLING, NIAGARA, CANADA

45

Droge, levendige wijn met een knapperige fruitigheid in balans met een lichte resterende zoetheid in de mond. Aroma’s van
citroen en rozenblaadjes.

POUNAMOU, SAUVIGNON BLANC, MARLBOROUGH, NIEUW ZEELAND

7/34

Frisse aroma' s die doen denken aan rivierkeien na een regenbui. Frisse hints van pompelmoes, honingdauwmeloen,
passievrucht en peultjes. Maar ook frisse kruiden, gedroogde basilicum, groen gras, buxus en lychee.

SOAVE CLASSICO “STAFORTE” DOC, GRAZIANO PRÀ, GARGANEGA, VENETO, ITALIË

55

Rijke complexe witte wijn uit Veneto. Finesse gecombineerd met elegantie en finale lange afdronk. Dé Chardonnay van Italië.
Uitstekende begeleider van vis, schaaldieren, wit vlees en rijpe kazen.

BABOON ROCK, LA PETITE FERME, UNWOODED CHARDONNAY, FRANSCHHOEK, ZUID AFRIKA

32

Een verfrissende strogele Chardonnay met een knapperig karakter en toetsen van citrus en groene appel. In de mond is hij
rond en vol met een boterige structuur.
Deze Chardonnay is afkomstig van een wijnperceel ‘Baboon Rock’ waar de bavianen van het nabije natuurreservaat telkens
opnieuw de druiven komen stelen. Dat de bavianen een goed smaak hebben is duidelijk aangezien ze enkel van dit perceel de
druiven plukken. De buren laten ze ongemoeid.

INTENS ROND ROMIG
CARRASVINAS RUEDA, VERDEJO, CASTILLA Y LEON, SPANJE

6/29

100% Verdejo met zuivere complexe neus van venkel, gemaaid gras, appel, peer, mango en ananas. Mooie balans in de mond
tussen hetzelfde fruit en de aciditeit met een lange frisse afdronk. Combineer met zeevruchten, sushi, gemarineerde vis zoals
zalm of tonijn en de Aziatische keuken.

OLDENBURG WHITE BLEND – CHARDONNAY CHENIN, COOLER THAN STELLENBOSCH, ZUID-AFRIKA

34

Een vrij ongewone blend van 75% Chenin Blanc en 25% Chardonnay met rondeur, geel fruit, citrusfruit, vanilletonen en
voorzien van fraaie zuren. een wel zeer aantrekkelijke wijn.

DI SIPIO COLLINE TEATINE BIANCO MILLESIMATO, PECORINO - TREBBIANO - FALANGHINA ABRUZZO,

54

ITALIË
Een welluidend trio geldt als bouwsteen van deze heerlijke witte wijn. Zeg nu zelf: als je pecorino, trebbiano en falanghina na
elkaar uitspreekt, waan je je zo in la bella Italia. De blend levert erg verrassend, atypisch Italiaans wit. Het begint al bij de
kleur, die met strogeel veel donkerder is dan we van Italianen gewoon zijn. Maar het echte vuurwerk begint als je je neus in het
glas steekt: wat een explosief parfum! Allerlei aroma’s stuiven uit het glas omhoog, maar ze gunnen elkaar hun moment de
gloire: het resultaat is een bouquet dat extreme gelaagdheid koppelt aan perfecte harmonie. Veel rijpe, zoete steenvruchten
zorgen voor een weelderige geur, een florale noot brengt rust en elegantie en versgemaaid gras hint op frisheid en een al
dente mondgevoel

CHABLIS VIEILLES VIGNES, CYRIL TESTUT, CHARDONNAY, BEAUJOLAIS, FRANKRIJK

50

Aroma’s van peer en honing. Mooie witte fruitaccenten en steenvruchten. Mooi vol en veel finesse door het rusten sur lis. Rijk
en lichtjes mineraal.

POUILLY FUMÉ GRAND VIN, ANTOINE DE LA FARGE, SAUVIGNON BLANC, LOIRE, FRANKRIJK
Schitterend rijp fruit en witte perzik. Vlezig en levendig in de mond. Rokerig met vuursteen. Finale met buxus en mooie zuren.
Top bij alle schaal en schelpdieren.

51

WI T T E

WI J N E N

COMPLEX KRACHTIG VOL
ANVERS, KINGSWAY CHARDONNAY, ADELAIDE HILLS, AUSTRALIË

50

Alvorens met de hand geplukt te worden, groeiden en bloeiden de druiven op Kangarilla Estate Vineyard, één van de
kroonjuwelen van Anvers. Ook de hand van de wijnmaker zelf is duidelijk te voelen: het gebruik van wilde gist en een rijping
van 10 maanden sur lie in zorgvuldig uitgekozen Franse eiken vaten, zorgen voor een verfijnde wijn die het maximale haalt uit
de voortreffelijke druiven die aan zijn basis liggen. De neus is erg fruitig en gedoseerd zoet: witte perzik, peer en verse vijg
spelen de eerste viool, terwijl noga en nootjes het rijke bouquet vervolledigen. Ook bij het proeven toont de wijn meerdere
gezichten. Het heerlijke fruit uit de neus manifesteert zich in de aanzet, maar gaandeweg geeft deze jeugdige klasbak prijs dat
hij een hoogstaande opvoeding heeft genoten: het hout zorgt voor impressies van vanille en van boterkoekjes. Een
uitzonderlijke, delicate wijn, die een prachtige geur – en smaakbeleving bekroond ziet met een extreem elegante textuur.

MACON LUGNY ST PIERRE, BOUCHARD PÈRE & FILS, CHARDONNAY, BOURGOGNE, FRANKRIJK

54

De wijnen uit de Mâconnais staan bekend voor fijnheid, volheid en rondheid. Mooie frisse neus met prachtig boeket van wilde
bloemen. Schitterend bij alle visgerechten.

COLLOVRAY ET TERRIER, POUILLY-FUISSÉ VIEILLES, CHARDONNAY, BOURGOGNE, FRANKRIJK

69

Intense neus met tonen van rijpe perzik, meloen, bloesem, iets van vanille en een lichte toast. De smaak is gul en uitbundig,
biedt zwoel rijp fruit, mineralen, een mooie complexiteit en uitstekende zuren.

OAK FARM VINEYARDS, CHARDONNAY, CALIFORNIA, USA

40

“California dreaming” in een vloeibare verpakking. Heerlijk hout geeft de wijn een verleidelijke vleug vanille, en in combinatie
met de volle vruchtenrijkdom zorgt dat voor een Chardonnay met een stevige én soepele structuur.
Genieten geblazen!

MORNING FOG, WENTE VINEYARDS, CHARDONNAY, LIVERMORE, USA

38

De wijn is voor 50% gegist in neutraal eiken vaten, de andere helft op inox vaten. Geniet van de goudgele kleur en de aroma’s
van rode appel, vanille en mooi geïntegreerde houttoetsen. Tevens vallen de citrus en het tropisch fruit op in de neus. Deze
Chardonnay is mondvullend met een halflange, verfrissende afdronk.

OLDENBURG, CHENIN BLANC , BANHOEK, ZUID AFRIKA
Licht strogele wijn met veel passievrucht en gele en groene appel in de neus. De lichte houttoets geeft fijne biscuit in de mond
met een frisse, minerale, lange afdronk.
35% houtgelagerd gedurende 8 maanden.

36

R O D E
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LICHT FRUITIG SOEPEL
BOLGHERI ROSSO, FABIO MOTTA, CABERNET SAUVIGNON-MERLOT-SANGIOVESE, ITALIË

50

Bordeaux blend gemaakt in Bolgheri, gekend door de legendarische Sassicaia wijnen, aan de kust van Toscana. Deze zeer
toegankelijke Bolgheri Rosso is een Italiaanse wijn met een knipoog naar Franse topwijnen. Fabio Motta is een kleine, jonge
toegewijde producent die loepzuivere wijnen maakt. Deze intense fijne rode wijn heeft aroma’s van rood en zwart fruit, leder
en tabak. Lekker bij deegwaren en risotto’s op basis van tomaten- of vleessauzen, stoofpotjes en wit vlees.

SALCUTA, SELECT RANGE PINOT NOIR, MOLDAVIE

5/24

Aantrekkelijke kleur van zwarte kers, uitgesproken aroma met aangename hints van rijpe bosvruchten, pruimen en bosbessen.
De smaak is gebalanceerd en afgerond met zachte tannines.

MARRAS, GRENACHE, PIEKENIERSKLOOF, ZUID-AFRIKA

32

Mooie heldere rode kleur. Door de korte koude maceratie van 3 dagen behoud deze wijn vooral zijn licht en fruitig karakter van
vooral rijpe kersen en aardbei. De rijping op gebruikte eiken vaten gedurende 10 maanden voegt prachtige kruidige lagen toe
aan de fluweelzachte afdronk.

MAREE D’IONE, NERO DI TROIA, PUGLIA, ITALIË

27

Verse pruimen, kaneel, zwarte peper en wat tabak dicteren hier de wet. Stevige doch elegante tannines met een complex
geheel aan smaken. Bij pasta, charcuterie, gevogelte.
.

INTENS ROND ROMIG
OLDENBURG RED BLEND-COOLER THAN STELLENBOSCH, MERLOT & CABERNET SAUVIGNON, ZUID-

34

AFRIKA
In deze wijn veel fruit als bramen, vanille en cacao-tonen. De wijn is bijna zwoel, rond, vol en heeft prettige nerveuze zuren in
de finish.

CABALETTA ROSSO DELLE VENEZIE, CORVINA - RONDINELLA - CABERNET SAUVIGNON, ITALIË

29

Complex boeket van pruimen, kersen en aalbesjes. De mondaanzet is kruidig met geroosterde toetsen. Deze kleine Amarone is
een volle maar tegelijkertijd een soepele en goed gebalanceerde wijn met een lang einde. Probeer’m bij de bbq, eend, klein
gevogelte en spicy Aziatische gerechten zoals een curry.
.

MIRAMBEAU PAPIN (BORDEAUX SUPÉRIEUR) , XAVIER LANDEAU, MERLOT-CABERNET SAUVIGNON,

36

FRANKRIJK
Een wijn die jaarlijks in de prijzen valt. Het elegante fruit wordt ondersteund door hout tannine. Een intense rode wijn vol rood
fruit, ceder en vanille. Lange zinderende afdronk.

APÁTSÁGI PINCÉSZET, PINOT NOIR, PANNONHALMA, HONGARIJE

48

Duidelijke aroma’s van rijpe, rode kersen zorgen voor een volle structuur. Donker, gestoofd fruit typeert deze volle, complexe
wijn. Het merendeel van deze Pinot Noir rijpte na fermentatie een tiental maanden op nieuwe eiken vaten. Het kleinere deel
op gebruikte eiken vaten

DE CONTI, APPASSIMENTO, PRIMITIVO, PUGLIA, ITALIË

6/29

Deze heerlijke Primitivo uit Puglia wordt gemaakt van speciaal ingedroogde druiven, waardoor er een zeer intense en
geconcentreerde smaak ontstaat. In de wijn tref je tonen aan van donker fruit, chocolade en zwarte peper. Omdat de rijpe
tannines hem een stevige structuur geven, smaakt hij erg goed bij gegrild vlees of pittige kazen.

BARBERA D'ALBA SUPERIORE “VIGNA CUCULO”, CAVALOTTO, BARBERA, ITALIË

80

Barbera afkomstig uit Langhe Piemonte, gemaakt door de familie Cavallotto die gekenmerkt is als één van de leidinggevende
wijnmakers in Piemonte. Gespierde, elegante granaatrode Barbera uit Barolo gebied. Zwarte en rode bessen met toetsen van
bloemen. Lange afdronk en ragfijne tannines. Begeleider bij rauwe vleesbereidingen, worst, rood vlees en gegrilde witte vis.
Probeer ook eens met chocolade dessert.

OAK FARM VINEYARDS, TIEVOLI, ZINFANDEL-PETITE SIRAH- BARBERA, CALIFORNIË, USA
Tievoli is echt een wijn waarvan je ondersteboven bent. De makers zetten die kwaliteiten op een originele manier in de verf:
Tievoli lees je achterstevoren als I Love it! Zinfandel, Petite Sirah en Barbera zorgen voor een schitterend samenspel, waarbij
zwoele zindering samengaat met aantrekkelijke aciditeit. Een sappige smaakbom!

42
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COMPLEX KRACHTIG VOL
VALDEVIESO CARMENERE, CHILI

7,5/37

Deze rode wijn smaakt naar paprika, rode bessen en cassis. Hij is lekker soepel met een bite in de nasmaak. Met een donkere
robijn kleur en aroma' s van intens, complex en fruitig met tonen van rijpe bessen, zwarte bessen, peper, pruimen en zoete
specerijen heeft deze wijn een geweven smaak, licht zoet met lange afdronk.

FABRE MONTMAYOU MALBEC RESERVADO, MENDOZA, ARGENTINIË

38

Een krachtige wijn met een juiste dosis ronding en stevigheid. Rijke aroma’s van rood fruit en toetsen van verse bloemen
zorgen voor het perfecte evenwicht. De druiven zijn afkomstig van 50 jaar oude wijnranken uit de legendarische regio Lujan de
Cuyo. Na een uiterst selectieve en manuele oogst rijpt deze Malbec 12 maanden op Franse eiken vaten.

SANCERRE ROUGE, PASCAL JOLIVET, PINOT NOIR, LOIRE, FRANKRIJK

63

Een pareltje want deze wijn is complex en zeer rijk van smaak. Lichtjes mineraal verfijnd en veel krokant rood fruit. Mooie
lengte en zeer goed evenwicht. Een echte Pinot Noir liefhebber zal verrast zijn.

LA FLEUR DE BADETTE, FAMILIE VANDENBOGAERDE , MERLOT-CABERNET FRANC-CABERNET

53

SAUVIGNON, ST-EMILION GRAND CRU, FRANKRIJK
Diepe Robijnrode kleur, een boeket van frambozen, vijgen, pruimen en zelfs wat rozen. Krachtig maar toch verfijnd. Vol en
sappig met rijpe, kruidige houttannine. Lange finale.

RUTINI, MALBEC, MENDOZA, ARGENTINIË

68

Een uitzonderlijk elegante wijn met ronde geuren van donker, rijp fruit en een vleugje zwarte peper. 80% van deze Argentijnse
parel rijpte twaalf maanden op Franse eiken vaten. De andere 20% op Amerikaanse eik.

BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG, LISINI, SANGIOVESE GROSSO, ITALIË

105

Lisini is één van de oudste authentieke wijnmakers in Montalcino Toscana. Deze Brunello is een intense rode wijn met aroma’s
van wilde bessen, vanilletinten en kruiden. Perfecte balans met de nodige gebalanceerde tannines en een lange afdronk.
Serveren bij rood vlees, lam, wild, gevogelte en krachtige kazen.

BAROLO DOCG, ALBERTO VOERZO, NEBBIOLO, ITALIË

89

Barolo, koning van de Italiaanse wijnen afkomstig uit Langhe Piemonte. Deze jonge veelbelovende wijnmaker maakt een
klassieke rijke Barolo met veel finesse en complexe tinten van zwart fruit en viooltjes. Elegante tannines en lange afdronk.
Drink bij gastronomische gerechten, vleesbereidingen met saus, geroosterd vlees en wildbereidingen, jonge zachte kazen.

TINTO SUPERIOR, CASTELLO D'ALBA, TINTA BARROCA-TINTA FRANCISCA-TINTA RORIZ, DOURO,

43

PORTUGAL
Aroma’s van zwarte bessen, rijp fruit en kruiden zoals tijm en een vleugje munt vormen deze volle, elegante wijn. Een periode
van houtrijping zorgt voor een aangenaam karakter.
De Dourostreek kent erg hete zomers en de winters zijn erg regenachtig. Karaktervolle wijnen zijn dan ook typerend voor de
regio.
38

SANDSTONE, WENTE VINEYARDS, MERLOT, LIVERMORE, USA
Een delicate wijn met duidelijke en uitgesproken aroma’s van donkere bessen, rijpe kersen en cacao. De tannines zijn mooi in
het geheel verweven en de zuren in deze wijn zijn mooi in evenwicht.
24 maanden gerijpt op Franse en Europese eiken vaten.

R O D E

WI J N E N

COMPLEX KRACHTIG VOL
BODEGA TERRAZUL, EL URU, TANNAT, URUGUAY

35

Gemaakt van tannat, een zeer tanninerijke druif, die van origine uit het zuidwesten van Frankrijk komt. De appellatie Madiran
wordt gezien als het oorspronkelijk herkomstgebied van tannat. Maar inmiddels is deze druif in Uruguay bezig aan een tweede
jeugd. Om de tannines in deze wijn enigszins te temmen, rijpt de wijn eerst een jaar op tank en vervolgens nog een half jaar op
eikenhouten vaten. Nog altijd zijn de tannines stevig. Je proeft de smaak van zwart fruit: bessen, kersen en bramen. Daarnaast
ontdek je vanille, specerijen, tabak, leer en eucalyptus

DOMAINE DE L'HORTUS, PIC ST LOUP, SYRAH - GRENACHE – MOURVEDRE, VALFLAUNÈS – LANGUEDOC

45

FRANKRIJK
De appellatie Pic St Loup, even buiten Montpellier richting de Cévennes, omvat één van de meest noordelijke wijngaarden van
Languedoc. De verfijnde wijnen van Hortus hebben veel structuur en behoren bij het beste wat men in deze uitgestrekte zone
van Zuid-Frankrijk vinden kan. Deze Bergerie is een voornamelijk door Syrah gedomineerde wijn van noordelijk georiënteerde,
koelere wijngaarden, niet onbelangrijk voor een warm klimaat. Een elegante rode wijn met een mooie aromatische neus van
rijpe rode vruchten. De wijn heeft een levendige aanzet, een erg evenwichtig, fijn-kruidig middenregister met zeer zachte
tannines; de afdronk is aangenaam en fris.

GIGONDAS “PIERRE AIGUILLE”, PAUL JABOULET AÎNÉ, GRENACHE – SYRAH – MOURVEDRE, FRANKRIJK

65

De appellatie Gigondas is gelegen in het hart van de zuidelijke Côtes du Rhône. Kruidige wijn, met toetsen van zeer rijpe rode
bessen, onderbroken door tonen van garrigue. De smaak is goed in balans met een krachtige, volledige afdronk.

PAGO DE VALCALIENTE RESERVA, TEMPRANILLO - GRACIANO , RIOJA, SPANJE

53

Subliem Spaans! Sommige wijnen slagen erin om uit te blinken door een betoverende balans. Dit prestigieuze paradepaardje
van Pago beklijft in elke fase en brengt de echte liefhebber in extase. De hoofdrol is weggelegd voor tempranillo, maar
gracieuze graciano zorgt voor een stijlvol supplement. Reserva is in Spanje geen vrijblijvende vermelding, maar verwijst naar de
opvoeding: na anderhalf jaar in fantastische Franse eik rijpte de magische mengeling nog 18 maanden verder in de fles. Het
resultaat van dit landurige proces is een weergaloze fles.

HEDGES FAMILY ESTATE CMS CABERNET SAUVIGNON, WASHINGTON STATE, USA
Deze blend (cabernet – merlot – syrah) wordt al sinds het ontstaan van het huis in 1986 gemaakt én gesmaakt.. Cabernet
sauvignon speelt de hoofdrol in deze expressieve en evenwichtige wijn, die naast een verleidelijke vruchtenmand ook bekoort
met een vleug vanille, cacao en karakteristieke kruiden. Deze sappige smaakbom leent zich zowel tot easy drinking als tot
veelzijdige foodpairing.

44

R O S É

WI J N E N

LAFAGE GALLICA, GRENACHE GRIS- GRENACHE NOIR- MACABEU, SPANJE

37

‘Stokoude’ stokken van een trio toppers zorgen voor het fantastische fundament van deze toprosé: grenache gris, grenache noir
en macabeu doen stuk voor stuk een gewaardeerde duit in het zakje. Het ravissante resultaat is een lichtkleurige lekkernij, met
een levendig aroma waarin fris fruit en mineraliteit de hoofdrol spelen. In de mond een soepele maar stevige rosé, die door een
zalig zilt accent heel veel diepgang en lengte krijgt.

VACHE D'AUTUMNE, CINSAULT, LANGUEDOC, FRANKRIJK

5/24

Zachte en speelse rosé met fijne aroma’s van rood fruit die zorgen voor een zomerse bries in je glas. Eveneens zachte smaak
boordevol fruit en frisse zuren.

DOMAINE TROPEZ, GRENACHE – CINSAULT, CÔTES DE PROVENCE, FRANKRIJK

38

Elegante aroma’s van witte perzik en citrus. Lekkere harmonieuze mondaanzet met een lange intense finale. Langoustines,
allerlei salades, uit het vuistje met tapas.

D E S S E R T WI J N E N
ZOET WIT
CHÂTEAU LES FONTENELLES MOELLEUX

7/30

ZOET ROOD
DOM DES BANQUETTES RASTEAU 0,5L
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