WITTE WIJN
OLD ROAD WINE COMPAGNY THE COURIER (Zuid-Afrika)

prijs per fles
11+1 gratis

8.25 €

100 % chenin blanc.
Druiven komen uit de granietbodems van Stellenbosch en Agter Paarl. Rijpe oogst,
4 maanden op lies (eigen droesem) gerijpt. Geen vatrijping.
Medium witte, sappige en vriendelijke wijn met stuivende geuraroma’s van
abrikozen, perzik en bloemige aroma’s. Meerdere lagen volgen in de mond met
zachte vanille, perziken op sap en een aanhoudende, mooie finale met een
blijvende en verfijnde afdronk. Heerlijk bij kipgerechten, mediterrane
groentesalades, schaaldieren, milde en zachte kazen.

LOUISVALE CHAVANT (Zuid-Afrika)

9.35 €

100 % chardonnay.
De druiven voor de Chavant Chardonnay worden telkens geplukt net voor deze
volledig rijp zijn, op deze manier zijn ze iets zoeter dan de andere Chardonnay
wijnen van Louisvale, daarna volgt een korte vatrijping van 4 maanden in nieuwe
Franse eiken vaten
Medium witte, sappige, wit/gele aroma's van verse citrus, vanille en perzik en
butterscotch. In de smaak komt eerst al het tropisch fruit op de voorgrond en
wordt daarna mooi aangevuld met een citrus toets, in de afdronk komt de vanille
en de botertoets opzetten : deze zijn afkomstig door de houtrijping, alles is mooi
in balans met een lange finale. P
erfect bij rijke pasta’s, gevogelte, visgerechten, varkens- en kalfsvlees, apertief.

RIDGEBACK VIOGNIER (Zuid-Afrika)
100 % Viognier.
Vol witte, rijke en aromatische wijn met goudgele kleur.
Aroma's van rijpe ananas, witte perzik, oranjebloesems, gedroogde
abrikoos.
Romige finish met aroma's van citrus, rijpe vijg en kruidnagel en redelijk
wat hout. Stevige smaak. Top bij gegrilde vis, zeevruchten, wit vlees met
roomsauzen, hartige quiches, thaise wokgerechten met pit (curry,…)

12.90 €

RODE WIJN
GUARDIAN PEAK SHIRAZ (Zuid-Afrika)

prijs per fles
11+1 gratis

8.35 €

100 % shiraz.
6 maanden vatrijping in Franse eiken vaten. Medium rood, vol en intens met
robijnrode kleur wijn.
Aroma's van rijp en expressief donker fruit op de neus : zwarte bramen,
zwarte kersen en mokka met zoete kruidige bakkruiden. Het sappige fruit
volgt in de mond met zoet zwart fruit en heldere kersensmaken ondersteund
door een frisse zuurtegraad met tonen van kaneel, nootmuskaat en
kruidnagel. Goed geïntegreerde houtsmaak en zachte tannines maken van
deze medium body Shiraz een waar plezier om van te genieten.
Gaat goed samen met steak's, barbecue, ribbekes, hamburgers.

LOUISVALE DOMINIQUE (Zuid-Afrika)

10.50 €

Gemaakt van cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc.
Een Bordeaux blend. Vol rode en ronde paars/rode wijn. Intense fruitaroma’s
van zwarte bosbessen, pruimen met accenten van geroosterd hout
Elegante Bordeaublend van rijkelijk fruit met een vleugje vanille en getoast houd.
Volle ronde afdronk. Gaat goed samen met geroosterd vlees, rood vlees,
wildgerechten, barbecue..

WARWICK BLUE LADY CABERNET SAUVIGNON (Zuid-Afrika)
100 % cabernet sauvignon.
Handmatige oogst in een periode van 4 dagen. Gelagerd in op lichtgetoast Frans
eiken vaten. Een volle rode, verfijnd een complexe paarsrode wijn.
De wijn ruikt erg fruitig met een bloemige ondertoon. In de geur ruik je
bramen en crème de cassis met hints van grafiet en tabakblad op de neus
Het volle gehemelte heeft een weelderige structuur en een schat aan fruit –
waardoor je klautert om een ieder te vinden. Complexe lagen trekken af
terwijl je nipt, verwacht hartige tonen van geroosterd vlees en fynbos met
een bloemige geur van viooltjes, koffie en een mineraal element. Intense,
zuivere en mooi uitgebalanceerdee wijn…pure poëzie!
Fantastische begeleiders bij wildgerechten, voor uw beste vleesgerechten zoals
rib-eye,…zomaar om echt te genieten van een mooie wijn !

22.70 €

BUBBELS
MCC GRAHAM BECK BRUT ROSE

prijs per fles
11+1 gratis

17.10 €

54 % chardonnay, 46 % pinot noir.
Bubbels met een prikkelende en uitbundige maar oh zo zachte, romige smaak met
zeer verfijnde parels.
Vonkelwijn, prikkelend en uitbundig. Zalmroze lichte kleur. Aroma’s van
aardbei, framboos, aalbes, citroen, roze pompelmoes, jonagold appel.
Verfijnde en florale expressie. Frappante gelijkenis met een authentieke
Champagne rosé. (Gebruik van dezelfde druivensoorten en zelfde werkwijze
als in de Champagne).
Genereuze, romige mousserende wijn die het eerste mondcontact bepaalt.
Heerlijke, smaakintensieve materie zonder de snijdende frisheid van de
rustieke wijnen die we in de Champagne kunnen aantreffen. Mooie en fijne
pareling. Elegant en lange aanhoudende finale
Prachtig als aperitief, tapas, antipasta, zeevruchten, desserten met fruit, crème
anglaise, meringue,…

