
Rode wijn 

Calusari Pinot noir 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 licht gekoeld lekker bij tonijn of zalm gerechten. 
Per fles: 22,50 

False Bay Old School syrah , Coastal Region, Zuid-Afrika 

Syrah Old School dus gemaakt in de stijl zoals men dat in Frankrijk doet. Niet zo gek als je bedenkt dat de eigenaar, drijvende 
kracht en inspirator van Waterkloof, Paul Boutinot, een Fransman is. Hij heeft een voorkeur voor de Zuidfranse druivenassen, 
die het in dit gebied ook erg goed doen. Deze syrah is een heerlijke volle, maar zachte wijn met veel rijp zwart fruit als bessen, 
bramen en kersen en daarnaast wat kruiden (fynbos), zachte rijpe tannines en lekkere zachte zuren.  

De False Bay wijnen worden gemaakt door Waterkloof Estate in Someset West in Stellenbosch. 
Waterkloof Estate, In 2004 werd dit schitterende wijndomein aangekocht door Paul Boutinot. Waterkloof is gelegen op de 
Schaapenberg in Somerset West, Stellenbosch, slechts drie kilometer verwijderd van de oceaan. De wijngaarden voor de 
Waterkloof wijnen zijn gelegen op de bovenste hellingen van dit domein, 300 meter boven de zeespiegel. Ze worden 
gekenmerkt door hun minerale karakter en elegante stijl op het domein word volledig Biodynamisch gewerkt. Na de persing 
rijpt de wijn enkele maanden op eiken houten vaten. 
Wijn en Spijs: gegrild vlees, lam , rood vlees en kaas  
Prijs per fles: 22,- 

Casca Wines Cascas tinto , Vinho Regional Lisboa, Portugal  

Druif: syrah, castelão en aragonez (tempranillo) 
Een droge volle rode wijn met veel (gedroogd) zwart fruit, specerijen, iets vegetaals in de geur en een behoorlijk krachtige 
smaak. Een wijn met pit en bite! CASCA WINES is een project van wijnmakers en wijnexperts uit Portugal. Zij hebben samen 
een merk neergezet dat door hoogstaande kwaliteit en met behoud van de eeuwen oude wijn tradities de meest unieke 
wijnen ontstaan. Ze gebruiken alleen de beste kwaliteit druiven van de terroirs uit het prachtige Portugal. Zo hebben ze 
wijnen gemaakt uit de Douro vallei maar ook Lisboa en zelfs uit de bijzondere grote vlaktes van Alentejo in het zuiden van 
Portugal.  
Wijn en spijs: rood vlees, kalf, gevogelte 
Prijs per fles: 25,-  

 


