Rode wijn
Calusari Pinot noir 2017 Roemenië
Druif: Pinot noir
Lichte rode wijn met heerlijk rijp klein rood fruit, veel sap weinig tannines. Puur pinot fruit. Licht gekoeld serveren.
Wijn en spijs: rood vlees, kruidige pasta lach gekoeld lekker bij tonijn of zalm gerechten.
Per fles: 22,50
Fiesta de Azul y Garanza tinto BIO 2017, Penedes Spanje
Druif: Tempranillo
Feest! Soepel, fruitig rood. Klotst gezellig door je glas en doet niet moeilijk. Vriendelijk glas wijn. Volop framboos en wijnbes,
maar toch ook het nodige Spaanse temperament en daarmee een complete wijn. De Fiesta de Azul y Garanza misstaat op
geen enkel feestje.
Wijn en spijs: Goed bij tapas en BBQ. Ook goed als "elke dag wijn”.
Per fles: 25
Feudo Arancio Nero d’ Avola 2017, sicilie Italië
Een soepel-fruitige Italiaanse rode wijn van Nero d’Avola. De kleur is diep robijnrood. Met een intense geur van allerlei fruit:
rode besjes, kersen, wilde aardbeien en granaatappel. De zachte, fluwelige tannines maken de wijn zwoel en soepel. Ook in
de smaak is weer veel rood fruit te ontdekken.
Prijs per fles : 25,50
Quinta de Cabriz tinto 2015, Dao, Portugal
Druif: Alfrocheiro, Tinta Roriz (tempranillo) en Touriga Nacional
Rijping van 6 maanden op eikenhout, Aroma’s van rijpe bessen, kruiden en toast van de rijping in eiken vaten. Rijpe tannines
en goede zuren. Vol van smaak
Wijn en spijs: rood vlees, gegrild vlees
Per fles: 26,50
Viu Manet Reserva Carmenère 2016, Chilli
Druif: Carmenère
Rijping van enkele maanden op Amerikaanse eikenhouten vaten, Rijke kruidige wijn met een volfruitige smaak van rijpe
pruimen, aardbei, framboos en zwarte bessen. Aangenaam fris met soepele tannines en een lange afdronk
Per Fles: 30
El coto crianza 2015, Rioja Spanje
Druif: Tempranillo
Crianza: 12 maanden gerijpt in Amerikaanse eiken vaten en aansluiten 6 maanden op de fles voordat de wijn de bodega mag
verlaten. Moderne soepele Rioja Crianza. In de eerste geur ontdek je veel fruit gevolgd door geuren en smaken van vanille en
toast, ( door rijping op eikenhout). In de mond is deze Rioja zijdezacht, krachtig en elegant tegelijk. Spaans rood op zijn best!
Wijn en spijs: Heerlijk glas wijn bij een tapas plank, gerechten met vlees die veel smaak hebben , varkensvlees, mediterrane
(vis) stoofpotten
Prijs per fles: 34,50

SQNPI gecertificeerd: wijn die wordt gemaakt met respect voor de natuur

