
Cantina Valpantena Torre de Falasco Soave, Veneto Italië (SQNPI gecertificeerd) * 

Druif: Garganega  
Soave betekend letterlijk “ liefelijk” , een perfecte omschrijving voor deze zachte witte wijn. Strogeel van kleur en delicaat 
fruitig van geur: citroen & appel. De smaak is droog, zacht en met een licht typisch Italiaans amandelbittertje in de afdronk. 
Wijn en spijs: vis & mosselen  
Per fles: 22,50 

Montgravet Sauvignon blanc, gascogne Frankrijk  

Druif: Sauvingon Blanc  
Montgravet stuift en smaakt naar vers fruit als groene appel en limoen. Het maakt de wijn tot een verrukkelijke borrelwijn en 
uitstekende begeleider 
Wijn  en spijs: aperatief, salade, sushi  
Per Fles: 21,- 

 Castel Firmian Pinot Grigio, Trentino Italië  

Druif:Pinot grigio 
Frisse en fruitige pinot grigio met geuren en smaken van Golden Delicious appel, bloesem en rijp citrusfruit. De wijn is zacht 
en verfijnd van smaak, en heeft frisse zuren 
Wijn & Spijs:  salade, kip, varkensvlees en lichte vis gerechten  
Per  fles: 32,50 

Epicerie de Castelnau blanc , Vin de Pays de l’ Hérault IGP, Frankrijk  

Druif: ugni blanc, colombard en muscat à petit grains nobles  
Expressieve geur met aroma’s van rijpe peer, perzik, citrusfruit en verse ananas. De smaak is sappig en mondvullend met 
wederom het rijpe fruit, witte bloesem en goede verfrissende zuren. De wijn is goed in balans. 
Beatrice en Christophe Muret zijn de eigenaren van dit prachtige bedrijf nabij Pézenas waar in de dertiende eeuw de 
Seigneurs de Guers al verbleven. Het is een 100 hectare tellend domaine, omgeven door garrigues en niet ver van het Etang 
de Thau. Er wordt gewerkt volgens de methode ‘lutte raisonnée’. Door de efficiënte en technisch hoogstaande 
productiemethode worden er bij dit familiebedrijf eerlijke en geconcentreerde wijnen gemaakt die hun zuiverheid en 
typiciteit behouden. De wijnen zijn voor deze streek verhoudingsgewijs vrij fris, slank en elegant.  
Wijn en spijs: gevogelte, magere vis, aperitief  
Per fles: 22,- 

 

Witte wijn 


