
WITTE WIJN           prijs per fles 
 
LOUISVALE UNWOODED CHARDONNAY (Zuid-Afrika)        11+1 gratis          8.00 €                                   
100 % chardonnay.  
Licht witte, droge, frisse en dorstlessende witte wijn. Wit/gele wijn 
met aroma’s met frisse citrustoetsen en tropisch fruit in de neus.    
Verfrissende, knapperige, zeer fruitige Chardonnay, wit fruit met 
smaakaroma’s van limoen en perzik met een levendige zuurtegraad 
en frisse afdronk.  
Lekker als aperitief, bij romige pastagerechten, gevogelte, 
zeevruchten, zachte geitenkaas.   

  
WARWICK THE FIRST LADY SAUVIGNON BLANC (Zuid-Afrika)                   9.35 €  
100 % sauvignon blanc.  
Licht wit, fris en dorstlessend met wit/gele tinten.  Aroma’s van veel 
tropisch exotisch fruit, guave, perzik en kruisbessen.   
De geur zet zich voort in de smaak, rijpe stijl, zacht en sappig, droog 
en mild met evenwichtige zuren 
Heerlijk als aperitief, sushi, gegrilde vissoorten, mosselen, zachte 
geitenkazen, ... 
 
THE STELLENBOSCH RESERVE MOEDERKERK (Zuid-Afrika)                 11.60 € 
100 % chardonnay.  
Vol witte en rijke, aromatische witte wijn met een goudgele kleur.  
Aroma’s van verse citrusvruchten, limoen en hints van citroenrasp 
komen naar voren, met elegante ananastonen die de eerste 
tropische indruk ondersteunen 
De geuren komen terug in de mond, er zijn ondertonen van guave en 
paw-paw (exotische fruitsoort) die bijdragen aan de romige stijl van 
de wijn. Deze wijn is een geweldige, complexe wijn met een goede 
balans tussen frisse zuurtegraad en romige rondheid, en een 
verbazingwekkend elegante afdronk.  
Perfect bij visgerechten (met roomsauzen), witvleesgerechten,….  



RODE  WIJN          prijs per fles 
 
GUARDIAN PEAK MERLOT (Zuid-Afrika)             11+1 gratis                             8.35 €                                   
100 % merlot.  
6 maanden vatrijping in Franse eiken vaten.   
Medium rode, volle en intensen wijn met robijnrode kleur.  Aroma's van 
rijpe rode fruitsmaken van vijgen en pruimen met een elegante afdronk, 
rond en sappig met zachte en discrete tannines en kruiden.  Een wijn die 
best op jonge en oudere leeftijd kan gedronken worden. 
Heerlijk bij pizza's, pasta met rode sauzen, stoofpotjes 

 
OLD ROAD WINE COMP THE BUTCHER AND CLEAVER (Zuid-Afrika)              14.60 € 
Gemaakt van shiraz, Pinotage en Mourvèdre.  
Heeft 14 maanden vatrijping op Franse eiken vaten ondergaan,  waarvan 50 
% nieuwe en 50 % vaten van 2de en 3de jaar 
Volle rode, krachtig en intense wijn. Dieprode kleur.  
Aroma’s van braambessen, sigarenkist en kaneel. De geur zet zich voort in 
de mond, met pittige kruiden, donkere bessen, bramen en moerbeien. 
Grote en prachtige expressieve wijn met krachtige smaken van donkerrood 
fruit.  
Heerlijk bij rood vlees. 
 
MORGENSTER ESTATE  (Zuid-Afrika)   2011             PROMO     25.00 € 
Een typische bordeausmengeling met merlot, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Petit Verdot. (Bordeaux blend). In Franse eiken vaten 
gelegen gedurende 18 maanden, 60 % nieuwe en 40 % van 2de en 3dejaar.  
Volle rode, krachtige en intens diep rode wijn, het vlaggenschip van 
Morgenster.  Diep rode kleur met diepe verfijnde aroma’s van zwarte 
bessen, pruimen, peper en andere kruiderijen, omkleed door een heerlijke 
toets van zoethout, vanille en ceder 
De geur zet zicht voort in de mond.  Een zeer stevige wijn die uitstekend in 
balans is.  Een rijk pallet van rijk zwart fruit, kruiden en vanille.  De stevige 
aanwezige tannine’s vragen wat kelderrust of decanteren indien nog jong 
(bewaarwijn deze topper) 
Heerlijk bij klassieke, rijke vleesgerechten en stoofpotten, wildgerechten, 
stevige kazen.  
4,5 * in John Platters guide. Topwijn, nu 25.00 € ipv 35.35 € 



 
 

BUBBELS                 prijs per fles 
 

MCC GRAHAM BECK BLANC DE BLANC BRUT  (Zuid-Afrika)   11+1 gratis     20.55 € 
Bubbels, vonkelwijn met een prikkelende en uitbundige smaak .  
100 % Chardonnay. 50 % van de oogst krijgt 4 maanden opvoeding in 
eiken vaten sur lie die zorgen voor de romige structuur.  
Goudgele lichte kleur.  Aroma's van meloen, abrikoos, peer, perzik 
met tonen van zuiver limoenfruit.  Volle romige mousserende wijn 
met aroma's van witte steenvruchten, mooi in evenwicht met de 
zachte, fijne zuren.  Elegante lange finish met mooie pareling. 
Lekker als aperitief, bij schelp en schaaldieren, gerookte of gegrilde 
vis, zachte wit kazen, crème anglaise, desserten met fruit, ...  
Beste bubbels van Zuid-Afrika. 
5 * in John Platters guide !!! 

 
 

 
 

 


