Wit

glas

fles

8,5
38,5
de fías baixas zijn fjordachtige inhammen en baaien, waar men nog werkt met de klassieke
pergola-wijnbouw, waarbij de druiven een soort dak vormen op 180cm boven de grond.
hierdoor krijgen de druiven voldoende lucht in het vochtige klimaat. bleekgeel van kleur,
in de neus groene appel en tropisch f ruit met een licht ziltige afdronk.
granbazan - albariño – spanje

7,5
34,5
in malborough, hét wijngebied van nieuw-zeeland, begonnen phil en chris rose in 1978
het ondertussen grootste zelfstandige wijnbedrijf in de regio waarin een groot deel van de
familie nog steeds werkzaam is. een verrassende, stuivende geur van passievrucht en peer
en in de mond erg rijk aan f ruit, heerlijk soepel en vol in de afdronk.
Wairau River – pinot Gris – Nieuw Zeeland

8,5
38,5
door de ligging van sardinië zijn er door de eeuwen heen verschillende druivenrassen op
het eiland terecht gekomen. de vulkanische tonen van de stromboli vind je terug in de
kruidige smaak van de wijn. de geur is elegant, bloemig en heeft hints van citrusf ruit, in
de mond kruidig, licht zilt en een licht amandelbittertje.
Masone Mannu – Vermentino – Italië

9,5
44,5
deze verrassende pinot grigio komt uit f riuli, een wijngebied waar mist en nevel voorkomen,
wat resulteert in zuivere, f risse en spannende wijnen. livio felluga produceert al 5 generaties
wijn van het hoogste niveau. Een zuivere wijn met een uitgesproken volf ruitige smaak.
Livio Felluga – Pinot Grigio – Italië

7,5
36,5
aan de rand van het kleine dorpje tulbagh ligt het wijnhuis rijk’s van neville en zijn zoon
tiger. de wijnmaker, pierre, is de afgelopen jaren uitgeroepen tot beste wijnmaker van
zuid-af rika! een mooie, volle wijn met een ‘touch of oak’ en volrijp geel f ruit, een sensatie!
Rijk’s Estate – Chenin Blanc – Zuid-Afrika

10
49,5
deze wijn komt uit valdeorras, ook wel de ‘vallei van goud’ in valicië, waar rafael palacios,
de jongste uit een gezin van 9 kinderen het bedrijf tot een hoger niveau heeft gebracht.
een mooie combi van citrus en geel f ruit in de neus en een lichte houtnoten en filmend in
de mond.
Louro do Bolo – Godello – Spanje

Rood

glas

fles

7,5
39,5
mestizaje betekent een mix van rassen, verwijzend naar de blend van 3 druivenrassen die
toni sarrión besloot te blenden, ook terug te zien in het leuke etiket waarin 3 poppetjes
in elkaar op gaan. de donkerrode wijn is intens met een lichte houttoon, kers en bessen.
de smaak is licht kruidig

mustiguillo – bobal, grenache, syrah – spanje

mongrana – cabernet sauvignon, merlot, sangiovese – italië 9,5

44,5
deze pure, donkerrode wijn is biologisch-dynamisch gemaakt en de druiven worden met
de hand geplukt. de wijn rijpt gedeeltelijk op eiken vaten en krijgt daardoor een mooie
zachte en soepele smaak, vol rood f ruit en kan krachtige gerechten dragen. leuk detail is
dat de foto op het etiket elk jaar wisselt!

8,5
39,5
de wijn komt van het oudste commercieel nog opererende wijnhuis van nieuw-zeeland,
een echt familiebedrijf, uit het gebied hawkes bay. deze lichtrode, f ruitige wijn heeft iets
houtrijping en mooie aardse tonen, lichte zuren en de f ruitige smaak van bosvruchten.

te mata – gamay noir – nieuw-zeeland

7,5
36,5
aan de rand van het kleine dorpje tulbagh ligt het wijnhuis rijk’s van neville en zijn zoon
tiger. de wijnmaker, pierre, is de afgelopen jaren uitgeroepen tot beste wijnmaker van
zuid-af rika! onze grote favoriet! wederom uit de ‘touch of oak’ lijn, goudgeel van kleur,
supervol van rijp geel f ruit in de neus en filmend in de mond.

rijk’s estate – pinotage – zuid-afrika

caiaffa - nero di troia – italië
8
42,5
dit ‘zusje’ van de primitivo komt uit het zelfde gebied als de bekende druif, puglia in italie.
de meeste wijnen die hier vandaan komen zijn vol, zoetig en zwaar, maar marco caiaffa
gaat voor finesse en drinkbaarheid met deze biologische wijn. robijnrood van kleur, met
smaken van braam, kers en pruim en zachte tannines.

9
44,5
deze donkere, paarsrode wijn komt uit de colchagua valley, ten zuiden van santiago. zoon
van een duitse immigrant, alberto siegel, richtte 30 jaar geleden het bedrijf op, dat ondertussen zo’n 700 hectare aan wijngaarden kent. de smaak kenmerkt vooral rijpe bramen,
een licht pepertje, vijgen en kruiden, kenmerkend voor de carmenere.
siegel – carmenere – chili

