Wit:

HUISWIJNEN

Mundo de Yuntero Sauvignon Blanc-Verdejo, La Mancha (biologische wijn), Spanje
Druif: Sauvignon blanc en Verdejo
Stuivende geur met aroma’s van citrusvruchten, appel wat venkel en ook bloemige tonen.
Fris en sappig van smaak met wederom veel rijp fruit.
Wijn en spijs: lekker bij vis gerechten, salades als aperitief en bij schaal en schelpdieren
Per fles: 20,50 | Per halve liter: 14 | Per glas: 4
El Abasto Chardonnay, Mendoza Argentinië
Druif: 100% Chardonnay
Argentijnse Chardonnay met passioneel fruit. Heldergeel met groene tinten in het glas. Expressief van geur: zomerbloemen,
abrikozen en gele perziken. Dat gele komt terug in de mond, met citrus en tropisch fruit. Een frisse wijn met fijne zuren.
Fruitig van begin tot eind!
Wijn en spijs: lekker bij salades, vis en kip gerechten en gerookte zalm
Per fles: 21,50 | Per halve liter: 15 | Per glas: 4,30
Rosé:
Mundo de Yuntero Rosado tempranillo, La Mancha Spanje,
Druif: 100% Tempranillo
Zuivere geur met aroma’s van rijp klein rood fruit als aardbeien en frambozen en wat citrus- en florale tonen. Fris en sappig
van smaak met wederom veel rijp klein rood fruit en prettige zuren
Wijn en spijs : lekker bij tapas, kip en vis.
Per fles: 21,50 | Per halve liter: 14 | per glas: 4
Rood:
Ducca della Rocca Primitivo 2016, Puglia Itailië
Druif: Primitivo
Aroma’s van rijp zwart fruit met name kersen en een hint van kruiden. De smaak is soepel en goed in balans waarbij aan het
eind de invloed van kersen weer terugkomt.
Wijn en spijs: lekker bij kaas, en rood vlees
Per Fles: 20,50 | Per halve Liter: 14 | Per glas: 4
Mundo de Yuntero, Tempranillo/Merlot/Syrah, La Mancha Spanje (biologishe wijn)
Druif: Tempranillo/Merlot/Syrah
Sap met pit, zon bestoven, je proeft de warmte, maar de wijn is er niet zwaar en ondrinkbaar van geworden. Integendeel.
Geurt naar zwart fruit en rijpe bessen, met een klein pepertje. Is verder droog, rond, toegankelijk en sappig
Wijn en spijs: Lekker bij stoofschotels en tapas
Per fles: 22,50 | Per halve Liter: 15,50 | Per glas: 4,25

