
Bodegas Tobelos crianza 2016, Rioja, Spanje 

 
Druif:100% tempranillo,  
De wijn rijpt 12 maanden in gebruikte Franse en Amerikaanse eiken vaten (1-4 jaar oud) en aansluitend minimaal 12 
maanden op fles. 
Intense geur met aroma’s van zowel rood als zwart fruit, specerijen als kaneel, cacao en cederhout. Vol en rijp van smaak, 
mondvullend met rijpe tannines, mooie zuren en een lange afdronk.  
Wij en spijs: lam, tapas, rood vlees  
Prijs per fles: 30,- 

Château de Santenay pinot noir vieilles vignes , Bourgogne, Frankrijk 

 100% pinot noir, gerijpt in Franse eiken vaten  
Château de Santenay is één van de grootste wijndomeinen in Bourgogne. Het imposante kasteel stamt uit de 9de eeuw en 
was gedurende een deel van de 14de eeuw in bezit van Philippe le Hardi, Hertog van Bourgondië. Hij was degene die een 
decreet uitschreef dat de basis vormt van de monocépage wijnbouw in Bourgogne, wat heeft geresulteerd in het gebruik van 
Pinot Noir i.p.v. Gamay.   
Château de Santenay bezit 90 Ha wijngaarden, verdeeld over de Côte d’Or en de Côte Chalonnaise. In totaal maken zij wijn in 
14 appellaties, o.a. Mercurey, Aloxe- Corton, Santenay, Pommard en Saint-Aubin. Het château is Terra Vitis gecertificeerd sinds 
2004.  Een verfijnde rode Bourgogne. De geur is gemiddeld expressief en heeft tonen van rode bessen, bramen en wat 
kruiden. De smaak is verfijnd, met afgeronde tannines, de wijn komt elegant en gebalanceerd over.  
Wijn en spijs: gevogelte, kalf  
Prijs 

 per fles : 39,- 

Mousserende wijn 

Simonsig Kaapse vonkel, brut methode cap classique, Stellenbosch Zuid-Afrika  

Druif: Pinot noir, chardonnay , pinot meunier  
Rijke geur met citrusaroma’s, biscuit en geroosterd brood, Romige mousse, volle en tegelijk complexe smaak met 
aangename zuren  
Weetje: Simonsig was de eerste die een mousserende wijn op de markt bracht, hij is talloze malen bekroond. 
Prijs per fles: 49,50  Prijs per glas: 8,50

 


