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Wit
1. Italië – Marche – Az. Ag. Vignamato – Verdicchio Castelli di
Jesi Classico D.O.C (100% Verdicchio, inox cuve) Kleur: strogele
wijn. Neus: fruitig en fris Smaak: rijk, harmonieus, fris met
typische nasmaak.
2. Oostenrijk - Wagram – Weingut Leth – Gruner Veltliner
« classic » 2019 (100% Gruner Veltliner, inox cuve) Rijpe gele
vruchten en pikante toets in de neus. Een elegante opeenvolging
van aroma's van fris fruit, frisse zuren, edele toets van noten en
een vleugje peper.
3. Itallië – Sicilië – Cantine Fina – Kebrilla 2020
(100% Grillo, 20 % eik, 80 % inox cuve) Verse en levendige witte
wijn met matig alcoholgehalte. Elegant floraal bouquet, heel fijne
smaak met zoete en rijpe citrusachtige noten.
4. Frankrijk – Bourgogne – Séguinot-Bordet – Chablis AOP
2020 (100% Chardonnay, inox cuve) Neus: bloemen, rijpe
vruchten zoals abrikoos en de perzik. Een zweem van
citroenmelisse, ook de geuren van kreupelhout en de hars van
dennenhout. Mond: een perfect evenwicht tussen rijpheid,
levendigheid en mondvullend. Aroma's van bloemen en fruit.
Ideaal bij zeevruchten of wit vlees.
5. Frankrijk – Loire – D. Raimbault - Sancerre Les Belles Côtes,
AOP Sancerre blanc (100% Sauvignon Blanc, inox cuve) Frisse
en levendige wijn met aroma's van citrusvruchten; de "terres
blanches" geven de wijn kracht en vettigheid, de "caillottes" fruit
en aromatische verfijning. Combineert mooi bij schelpdieren en
garnalen, schaaldieren en gerookte vis.
Rood
6. Spanje – Castilla y Leon - Aleno
(100% tempranillo) Een jeugdige, erg fruitige, smaakvolle en
typische wijn van tempranillodruiven met vleugjes
braambes en zoethout. Puur en fris. Lange en aangename
afdronk.
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7. Spanje Finca Sobreno roble DO Toro (100 % tinta de toro, 4
maanden rijping in Amerikaanse eik) Kleur: aantrekkelijke
donkere kersen met donkere karmijnrode tinten Neus: rijpe
vruchten met een vleugje pruimen en rozijnen. Balsemachtige
nuances die aan kruiden en vanille doen denken. Smaak: fris met
een mooie structuur en een fraaie bittere afdronk.
8. Frankrijk – Rhône – Domaine du Pesquier – Gigondas AOC
2017 (75% Grenache, 20% Syrah, 5% Mourvèdre rijping
gedurende 12- 18 maanden in grote houten fusten) Donkere en
diepe robijnrode kleur. De neus is intens, met kruidige toetsen
en noten van kreupelhout. De smaak is rond en zijdeachtig, met
zachte tannines. Mooie lengte en mooie harmonie.
9. Italië – Toscana – Agricola Querciabella – Chianti Classico
DOCG 2017 (80 % Sangiovese, 15 % Cabernet Sauvignon en 5
% Merlot rijping gedurende 14 maanden op barrique van Franse
eik waarvan 30 % nieuw) Een wijn met prachtig briljant robijnrode
kleur en heerlijke geur van rijpe vruchten (pruim, sleepruim,
zwarte kers met een toets van chocolade); hij heeft een volle
smaak met mooi afgeronde tannine en een delicate, mineralige
afdronk.
10. Frankrijk – Bordeaux – Château Tour Baladoz – AOP St.Emilion Grand Cru 2018 (80% Merlot, 15% Cabernet Franc, 5%
Cabernet Sauvignon rijping gedurende 18 maanden op
barriques waarvan 50% nieuw) De overheersende merlotdruif
geeft aan Château Tour Baladoz zijn donkere kleur en zijn
expressieve neus van rood fruit met een elegante houttoets; het
is een krachtige wijn, soepel in de mond maar met een mooie
materie en structuur.
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