WIJNEN PER GLAS | WINES BY THE GLASS
MOUSSERENDE WIJNEN I SPARKLING WINES
Champagne Michel Genet Brut Esprit Grand Cru - Chardonnay `

17

100

Michel Genet champagne word geproduceerd in kleine hoeveelheden en is gemaakt van
100% Chardonnay. Een verfijnde bubbel met notige tonen, licht boterig karakter en soepele droge smaak.
Michel Genet champagne is produced in small amounts and is 100% Chardonnay made.
A very fine bubble with nutty tones, slightly buttery character and crisp dry taste.
Wijngaard de Slingehorst Brut – Johanniter & Souvignier gris

11

65

9,5

45

Een kleine wijngaard in het oosten van Nederland waar vanaf 2006 wijnen worden gemaakt.
Deze frisse, zachte, fruitige, mousserende wijn word gemaakt volgens traditionele methode.
A small vineyard in the east of the Netherlands, the vineyard has been producing wines since 2006.
This fresh soft and fruity sparkling wine is made according to the method traditional.

WITTE WIJNEN | WHITE WINES
Domaine Begude ‘Le Bel Ange’ – Chardonnay (Limoux, Frankrijk)
Cool klimaat wijn die opvalt door zijn zuiverheid en elegantie. Verfijnde combinatie van
Chardonnay en Chenin Blanc. Frisse & pittige citrus aroma’s met hints van appel en peer.
Sophisticated combination of Chardonnay and Chenin Blanc. Fresh and spicy aroma with apple and pear.
Birds of Paradise – Sauvignon Blanc (Casablanca Valley, Chili)

7,5

35

Een stuivende neus van citrus, kruisbessen en grapefruit. In de smaak veel rijp fruit met uitstekende zuren.
A scent of citrus, gooseberries and grapefruit. A lot of ripe fruit and an exquisite acidity in its taste.
Puerta Adalia – Verdejo (Rueda, Spanje)

6,5

30

9,5

45

7,5

35

Expressieve geur met elementen van wit fruit met een zachte aanzet en frisse zuren.
Expressive scent of white fruit. The taste is concentrated and starts smooth.

RODE WIJNEN | RED WINES
Domaine Bassac Cuvée Nostalgia – Grenache (Roussillon, Frankrijk)
Volle inzet met kersen en bramen, lichte houttoon, intense smaak met een lichte frisheid.
Full bodied with accents of cherries and blackberries, light oak, intense flavor with a soft freshness.
Monte Velho Herdade do Esporão – Aragonez, Trincadeira & Syrah (Alentejo, Portugal)

In de geur veel fruit van onder andere rode bessen en lichte getoaste accenten van het eikenhout. Ook in
de smaak komen deze weer terug, vooral de zachte tannine structuur is plezierig bij deze wijn.
Multitude of fruit in its scent, such as red berries, and lightly toasted accents of the oak. This features also
the taste of the wine, very pleasant is the soft structure of tannins.
Ponte Villoni ‘Edizione Privata – Primitivo, Nero di Troya & Sangiovese (Puglia, Italië)

6,5

30

De geur is open en complex met vooral invloeden van cacao, koffie en vanille. De afdronk is bijzonder lang
dankzij de hoge kwaliteit van de gebruikte druiven en de langzame ontwikkeling van 12 maanden in eikenhout.
Open and complex scent with influences of cacao, coffee and vanilla. Well balanced and powerful,
but it has a surprisingly soft structure of tannins. Slow development of twelve months on oak.

ROSÉ WIJNEN | ROSÉ WINES
Castel Firmian Rosato – Lagrein (Trentino, Italië)

7,5

35

In de geur indrukken van rozenbottels en zacht rood fruit. De smaak is fris met veel sap, besjes
en rozenbottel. De wijn heeft in de afdronk een spannend balans tussen zoet en zuur.
Impressions of brier and soft red fruit. The taste is fresh and juicy with an exciting balance of sweet and sour in the
finish.

MOUSSEREND PER FLES | SPARKLING BY THE BOTTLE
Dom Perignon 2009 (Champagne, Frankrijk)

224

De benedictijnse Monnik Dom Pierre Perignon staat bekend als de een van de meest belangrijke personen in
de geschiedenis van champagne. Het huis Dom Perignon staat nu op de plaats waar de abdij van Dom Perignon
stond. Het huis maakt alleen champagne in jaren dat de druiven exceptioneel goed zijn. De 2009 is een
champagne met een fruitige, bloemige aroma, maar ook gekonfijt fruit en getooste noten komen goed naar voren,
de afdronk is lang, subtiel en zacht.
The benedict Monk Dom Pierre Perignon is well known as one of the most important people in the history of
Champagne. The House of Dom Perignon is located on the place where the abbey of Dom Perignon was standing
centuries ago. Dom Perignon is only made in years when the grapes are of exceptional quality. The 2009 vintage
is a champagne with a fruity and floral aroma but also confit fruits and toasted notes come to the fore. The finish is
soft subtle and lingering.
Bruno Michel Premier cru Blanc de Blanc 2010 (Champagne, Frankrijk)

159

Bruno Michel produceert champagne since de Jaren 80 van de vorige eeuw. Hij heeft 14 hectare rond het dorpje
Epernay. De champagnes die Bruno Michel produceert voldoen aan de Biologische certificatie. Deze 100%
Chardonnay.
heeft mooie lichte hints van wit fruit, een frisse combinatie van citrus en een lange gistige afdronk.
Bruno Michel has been making champagne since the 1980s, he owns 14 hectare around the village of Epernay. The
wines from Bruno Michel are Biological certified. This 100% Chardonnay has a lovely light notes of white fruits a crisp
fresh note of citrus and a long yeasty finish.
Laurent Perrier Rose NV (Champagne, Frankrijk)

149

De Rose van Laurent Perrier Rose is een iconische wijn uit de champagne regio, gemaakt van 100% Pinot Noir.
Deze pinot noir is geselecteerd uit de best dorpjes in de champagne regio. Bij deze druif komt de smaak van verse
aardbeien en framboos mooi naar voren, verder heeft deze champagne een mooie lange maar zachte afdronk.
The Rose from Laurent Perrier is one of the iconic wines from the champagne region and made from 100% pinot noir.
These pinot noirs are selected from the finest villages of the champagne region. Because this is a single grape variety
The flavors of fresh strawberry and raspberry come to the fore, to finish this champagne has a delicate mouse and
Lingering finish
Franciacorta – Chardonnay/Pinot Nero (Lombardije, Italië)

90

Deze elegante Franciacorta wordt gemaakt met uitsluitend biologisch geteelde Pinot Nero druiven, heeft een
uitstekende balans en een prachtige frisheid en diepgang. Het bouquet is bloemig met accenten van honing,
brioche en gekonfijte kers. Blanc de Noir is zeldzaam in Franciacorta.
This elegant Franciacorta is made of exclusively organically grown Pinot Nero grapes, it has an excellent balance
And a beautiful freshness and depth. The floral bouquet has hints of honey, brioche bread and confit of cherry.
Blanc de Noir is a rarity in Franciacorta.

WIT PER FLES | WHITE BY THE BOTTLE
Apostelhoeve Cuvee XII – Müller Thurgau, Auxerrois & Pinot Gris 2017 (Maastricht, Nederland)

49

In de geur zacht tropisch fruit zoals abrikozen, vijgen en een vleugje peer. Verder mineralen, amandelen, noten
en lichte pétion. De smaak geeft in aanzet fruitige zuren, heeft een licht kruidige smaak en een zachte afronding.
Smooth tropical fruit such as apricots, figs and a hint of pear dominate the scent. Minerals, almonds and a light fizz.
The wine has a taste of fruity acidity and lightly spiced with a smooth finish.
Domaine Dujardin Monthelie Blanc – Chardonnay 2011 (Côte de Beaune, Bourgogne, France)

104

De Monthelie Blanc, gemaakt van uitsluitend Chardonnay, is strogeel van kleur met groene tinten. In de neus komen
aroma’s naar voren van witte bloemen, citrus, verse amandelen, hazelnoten en geroosterd brood. Op het palet is
deze wijn stevig en rond, goed in balans. Deze Monthelie is vergelijkbaar met de wijn uit het naastgelegen Meursault.
The Monthelie Blanc, made of Chardonnay exclusively, pale straw in color with green tones. In its scent, aromas of
white flowers, citrus, fresh almonds, hazelnuts and toast come forward. The pallet of this wine is sturdy and round, well
balanced. It’s quality can be compared with the wines of the neighbouring Meursault.
Domaine Pollier Pouilly Fuissé Vieilles Vignes – Chardonnay 2016 (Maconnais, Bourgogne, Frankrijk)

74

Elementen van bloemen en citrus. komen terug in de smaak. Bij verdere ontwikkeling op de fles komen hiervoor
smaken als hazelnoot, amandelen en vanille in de plaats. De afdronk is lang met veel mineralen.
Floral and citrus elements. In the young wine these influences are recurring. After developing in the bottle flavors of
hazelnut, almonds and vanilla start to occur. The finish is especially lengthy and the minerals play a dominate role.
Domaine Alpha Loire Vouvray ‘Sables Blonds’ 2016 (Loire, Frankrijk)

59

Lichte, frisse Vouvray gemaakt door een groep jonge wijnmakers met een heldere visie. In de neus gekonfijt
fruit, honing en bloemen. In de mond een elegante balans tussen een licht restzoet, fruit en zuren.
Mooie lengte en een mineraal mondgevoel.
Light and fresh Vouvray made by a group of young wine makers with a clear vision. Scent of candied fruit, honey
and flowers. An elegant balance of residual sweetness, fruit and acidity. The wine has beautiful length and minerals.
Menade Verdejo 2017 (Rueda, Spanje)

59

Menade gelooft in harmony tussen mens, natuur en technologie, deze Verdejo word gemaakt volgens biologische
Principes. Uit Rueda word deze wijn word gefermenteerd met zijn eigen natuurlijke gisten. Dit zorgt voor een mooie
mineraliteit met lichte tonen van tijm, venkel en laurier. Op de tong zorgt dit voor een mooie ronde afdronk.
Menade beliefs in a philosophy of harmony between human, nature and technology. This Verdejo is made
according to biological principles. From Rueda this wine is only fermented with its own natural yeast. This ensures a
lovely minerality and subtle hints of thyme, fennel and laurel. On the palate this combines in a round finish.
El Cayado Albarino 2017 (Galicie, Spanje)

44

Deze wijn van inheemse Albarino uit Rais Baixas laat de karakteristieke elementen van deze regio heel mooi zien.
De combinatie van mineraal rijke grond en koele klimaat zorgt voor een frisse wijn, een complexiteit van witte
bloemen en rijke afdronk.
This wine from the indigenous Albarino from Rais Baixas shows the typical characteristics from the region very nicely.
The minerality in the soil and cool climate provide a combination to produce a fresh wine, with complexity of
white flowers and a rich finish.

Oniric Xaerel.lo 2017 (Navarra, Spanje)

39

De Xarel.lo is meest bekend van het gebruik in Cava. In handen van Maria Barrena en Dani Sanchez Nogue word dit
echter een mooie complexe witte wijn.
Notige smaken worden mooi afgewisseld door mineraliteit en een frisse zest van citrus.
This wine from the indigenious Albarino from Rais Baixas shows the typical characteristics from the region very nicely.
The minerality in the soil and cool climate provide a combination to produce a fresh wine, with complexity of
white flowers and a rich finish.
Esporao Reserve Branco Antao Vaz Arinto Roupeiro 2017 (Alentejo, Portugal)

59

De signatuur wijn van Esporao en de druiven worden s’ochtends met de hand geplukt.
Deze aandacht zorgt voor een romige witte wijn met aromatische noten, hints van grapefruit en een lange
elegant afdronk.
This signature wine from Esporao, the grapes are handpicked in the mornings and are vinified separately. This
treatment results in a creamy white wine with aromatic notes, hints of grapefruit and a long elegant finish.
Weinhaus Steffen Weissburgunder 2016 (Mosel, Duitsland)

39

De Weissburgunder gedijt goed in een diepe, voedzame warme bodem met voldoende vochtigheid. Maar in het
bijzonder op een bodem met veel kalk. Veel mensen zullen de Weissburgunder al kennen als Pinot Blanc. Door
zijn milde aroma’s, fijne en fruitige karakter waarderen steeds meer wijnliefhebbers dit druivenras.
The Weissburgunder flourishes in nourishing and substantially moist soil that contains a lot of chalk.
A lot of people will know the Weissburgunder as the Pinot Blanc. Because of its mild aroma, refined and fruity
character, wine lovers are starting to love this grape variety more and more.
Weinhaus Steffen Riesling 2016 (Mosel, Duitsland)

39

Een droge, fruitige Riesling uit de steile hellingen van de Mosel. Steillagen zijn wijngaarden met een helling van
meer dan 30%. Het directe en intense zonlicht produceert bijzonder rijke en fruitige wijnen. Alle werkzaamheden,
ook het oogsten, worden gedaan met de hand. De bodem op de hellingen bestaat uit leisteen.
A dry, fruity Riesling from the steep slopes of the Mosel. “Steillagen” are vineyards with a slope of more than 30%.
The direct and intense sunlight produces very rich and fruity wines. The whole process of wine making, including the
harvesting, is done by hand. The wine maintains is freshness because of the relatively cool climate of the region.
Bergsig Estate Chardonnay 2017 (Breede Rivier Valley, Zuid-Afrika)

44

In de geur elementen van bloemen en citrus. In de jonge wijn komen deze invloeden ook terug in de smaak. Bij
verdere ontwikkeling op de fles komen hiervoor smaken als hazelnoot, amandelen en vanille voor in de plaats.
De afdronk is bijzonder lang, waarbij ook smaakelementen van mineralen op de voorgrond treden. De wijn behoudt
zijn frisheid door het relatief koele klimaat van de regio.
Expressive scent with elements of citrus and peach. These flavors will become apparent in the mouth as well,
together with hints of gooseberries and mandarin. The pallet is complete with the light spiciness of the oak.
The wine maintains is freshness because of the relatively cool climate of the region.
Winery of good hope Chenin Blanc 2017 (Helderberg, Zuid-Afrika)

44

Deze druiven worden niet ver van de oceaan vergroeid, dit zorgt voor een coole bries, dit in combinatie met de
kalkachtige grond zorgt voor een mooie balans tussen fris fruit, een mooie diepgang en goede zuurgraad.
These grapes are planted close to the ocean, this provides a cooler micro climate. This in combination with the
granite soils ensures there is a nice balance between fresh fruit, a good depth and nice acidity.

ROOD PER FLES | RED BY THE BOTTLE
Domaine du Vieux Lazaret Châteauneuf-du-Pape 2015 (Zuidelijke Rhone, Frankrijk)

89

Een blend van 67% Grenache, 22% Syrah, 5% Mourvedre en 4% Cinsault. Het is een krachtige en volle wijn met
zeer veel concentratie dankzij een lange inweking van de druiven (15 tot 21 dagen) voor de gisting. Daarna volgt
een rijping (15% op Frans eiken) gedurende 12 tot 20 maanden.
A blend of 67% Grenache, 22% Syrah, 5% Mourvedre en 4% Cinsault . De wine is powerful and full bodied with a
high concentration because of the long maceration of the grapes (15 to 21 days) through fermentation. After this
the wine ripens (15% on French oak) for 12 to 20 months.
Domaine Moissenet-Bonnard Auxey Duresses 1er Cru ‘Les Duresses Pinot Noir 2012 (Bourgogne, Frankrijk)

89

Jean-Louis Moissenet, eigenaar-wijnmaker van dit domein, is de kleinzoon van de legendarische Henri Lamarche
uit Vosne-Romanee. Typisch robijnrode kleur. In de neus aroma’s van rood fruit, zoals kersen en frambozen.
Jean-Louis Moissenet, owner and winemaker of this winery, is the grandson of the legendary Henry Lamarche
of Vosne-Romanee. A typical ruby red color with aromas of red fruit, such as cherries and raspberries.
Vieux Château Gachet – Lalande de Pomerol 2015 (Bordeaux, Frankrijk)

79

Een Bordeaux uit het gebeid ten noorden van Pomerol, met een grote meerderheid Merlot, van een constante
hoge kwaliteit door het gebruik van uitsluitend oude wijnstokken. Paarsrode wijn met een rijke geur met veel fruit,
een lichte kruidigheid en florale tonen. In de mond een zachte aanzet met een goed evenwicht tussen
concentratie, tannines en frisheid en in de smaak van zoethout, karamel en mineralen.
Lange afdronk met rijpe tannines.
A Bordeaux from the area north of Pomerol, consisting of a majority of Merlot, of an ongoing high quality through
the exclusive use of matured vines. Purple red wine with a rich fruity scent, a light spiciness and a floral accent.
A good balance between concentrated taste, tannins and freshness with elements of liquorice, caramel and
minerals. A lasting finish with ripe tannins.
Château Godeau - St. Emillion Grand Cru 2015 (Bordeaux, Frankrijk)

89

Een favoriet bij vele voor de personen die van een stevige en robuuste Bordeaux houden. Chateau Godeau staat
bekend voor zijn hoge kwaliteit klassieke Bordeaux blends. Typische houttonen, zwart fruit en kruidige karakter.
A favourite for many people that love a strong and robust Bordeaux. Chateau Godeau is well-known for its high
quality classic Bordeaux blends. Typical wood notes, black fruits and strong spices.
Crozes Hermitage Paul Jaboulet Syrah 2016 (Noordelijke Rhone, Frankrijk)

79

Uit een van de meest bekende gebieden in de Rhone, komt deze wijn van Paul Jaboulet. Sinds 2006 werk het
wijnhuis op een biodynamische manier. Een rijke volle Syrah met intense zwarte fruit tonen maar ook mokka, koffie en
zoethout komen mooi naar voren. Volgens velen is 2015 is nu al een klassiek jaar, zo goed zijn de wijnen uit dit jaar.
From one of the most well-known reagions in the Rhone, This wine is made by Paul Jaboulet. Since 2006 they work on
a biodynamic way. This full rich Syrah with intense notes of black fruit but also hints of mocca, coffee and liquorice
blend in harmony to become an intense wine. According to many the 2015 vintage is already a classic vintage for
wines from the Northern Rhone
Domaine Bel Avenir Fleurie Gamay Noir 2014 (Beaujolais, Frankrijk)

64

Deze Fleurie is een traditionele Beaujolais met een florale neus, rode vruchten aroma en tonen van hout en
pepermunt. Zijdezachte tannines zorgen voor elegantie van de wijn.
This Fleurie is a traditional Beaujolais with a floral scent, aromas of red fruit and hints of oak and peppermint. Silky
smooth tannins give this wine a beautiful elegance.

Domaine Joannet Hautes Côtes de Nuits 2011 (Bourgogne, Frankrijk)

59

Domaine Joannet werkt ecologisch en de vinificatie gebeurt op traditionele wijze met moderne technieken.
Deze combinatie zorgt voor een hoge kwaliteit van de wijn. De kleur is donkerrood, aroma’s van vers rood fruit.
In de mond fruitige, volle en expressieve smaken. Mooie ronding door het vanillehout.
Domaine Joannet has an ecological mission statement and the vinification is performed in a traditional way using
modern techniques. This combination ensures a high quality of the wine. The color of the wine is dark red with
aromas of red fruit. Fruity and full bodied and expressive flavors. Beautiful round body because of the vanilla oak.

Telmo Rodriguez Gazur Temperanillo 2017 (Ribera del Duero, Spanje)

49

In de geur zwarte kers, bramen, rode aarde en licht kruidig. In de mond een zachte aanzet met prachtig fruit. In
de afdronk lichte maar mooie tannines en voldoende frisheid.
In its scent black cherries, blackberries, red earth and some mild spices. In the mouth soft and juicy fruit. The finish
has light but beautiful tannins and a substantial freshness.
Il Pilone Barolo Nebbiolo 2012 (Serralunga d’Alba, Italië)

109

Herfstachtig bouquet met impressies van tabak, kruidnagel, donkere pruimen en truffel. Vol van smaak met hints
van nougat, chocola, zoethout en pruimen. Cappuccino en Coronasigaar in de afdronk.
An autumnal bouquet with impressions of tobacco, cloves, dark plums and truffle. Full of flavor with hints of nougat,
chocolate, liquorice and plums. Cappuccino and Corona cigar in the finish.
Cantine Due Palme Serre Susumaniello 2016 (Salento, Italië)

44

De Susumaniello is een autochtone druif uit Salento. Vrijwel vergeten, maar door enkele innovatieve leden van
Cantine Due Palme pas sinds enkele jaren weer in ere hersteld. Volgens Angelo Maci laten studies een
verwantschap zien met de Toscaanse Sangiovese. Maci laat de druiven met de hand plukken, in kleine bakjes
naar de wijnkelder vervoeren en na de gisting ongeveer zes maanden rijpen in kleine eikenhouten fusten. Een
volle, donkerrode wijn, dieprood van kleur en intens van geur met rijp fruit, pruimen en vanilletonen. Een mooie,
luxe smakende wijn van een bijzondere druif.
The Susumaniello is an indigenous grape from Salento. It was almost forgotten, but thankfully the innovative
members of Cantine Due Palme restored its honor a few years ago. According to Angelo Maci studies show kinship
with the Tuscan grape Sangiovese. Maci has the grapes harvested by hand and then sends them to the cellar in
small batches. After fermentation the grapes ripe in small oak barres for around six months. A full bodied dark red
wine has an intense scent of ripe fruit, plums and hints of vanilla. A beautifully luxurious wine of a special grape.
Il Pilone Barolo Nebbiolo 2012 (Serralunga d’Alba, Italië)

109

Herfstachtig bouquet met impressies van tabak, kruidnagel, donkere pruimen en truffel. Vol van smaak met hints
van nougat, chocola, zoethout en pruimen. Cappuccino en Coronasigaar in de afdronk.
An autumnal bouquet with impressions of tobacco, cloves, dark plums and truffle. Full of flavor with hints of nougat,
chocolate, liquorice and plums. Cappuccino and Corona cigar in the finish.
Finca Flichman Paisaja de Tupungato Malbec 2016 (Uco Valley, Argentinië)

69

Europese stijl Malbec uit Mendoza, gelegen aan de rand van het Andesgebergte. De druiven worden aangeplant
op 800 meter hoogte. Dit benadert daarom het Europese klimaat. In de geur zijn het vooral fruit aroma’s rood fruit,
pruimen en krenten die naar voren komen. De smaak is complex en elegant waarbij het fruit wordt aangevuld met
een fijne kruidigheid. De tannines zijn bijzonder rijp en zacht.
European style Malbec from the foot of the Andes mountains. The grapes are planted at an altitude of 800 meters.
This approaches the European climate. The scent has a lot of aromas of red fruit, plums and currants. The taste of
the wine is complex and elegant with a refined spiciness. The tannins are especially ripe and smooth.

Reyneke Syrah 2015 (False Bay, Zuid-Afrika)

69

Deze biodynamische Syrah is pas sinds 2010 een ‘single variety’ wijn. Donkerrood van kleur. In de geur rood fruit,
anijs, zoethout en witte peper. De smaak is krachtig en soepel met frisse zuren en een kruidige structuur.
Traditioneel gemaakt en 14 maanden gerijpt of Frans eiken.
This biodynamic Syrah has been a ‘single variety’ wine. Beautiful dark red color, with a scent of red fruit, aniseed,
licorice and white pepper. The taste is powerful, yet subtle with a fresh acidity and a spicy structure. The wine has
been traditionally made and has ripened on French oak for 14 months.

De Bortoli petit Syrah 2014 (Riverina, Australie)

69

De Bortoli is een van de grootste familie wijnerijen in Australie. Deze petit syrah behoort tot hun family reserve
Range hierin komt ook de Italiaanse geschiedenis naar voren. Doordat de druiven een goed weer jaar hebben
gehad en daarna op een combinatie van nieuw Frans, Amerikaans en Hongaars Eikenhout hebben gehad komt
in deze petit syrah heeft een mooie combinatie van rood fruit, cranberries en kruidigheid in zich.
The Bortoli Family is one of Australia’s largest family wineries. This Petit Syrah is part of their family reserve
range where their Italian heritage comes to the fore. Because the grapes had great weather all year rond and after
this been aged on a combination of new French, American and Hongarian oak, this petit syrah had a combination
of red fruits, cranberry and spices
Tenuta Sant’Antonio Valpolicella Nanfrè (Veneto, Italië)

59

De vier broers Castagnedi (Armando, Paolo, Tiziano en Massimo) kregen de liefde van huis uit mee in het gebied ten
oosten van het Gardameer. Samen met het land van hun vader beslaat Tenuta Sant’Antonio.momenteel 50 hectare
op zeer kalkrijke heuvels tussen de Illasi- en Mezzanevallei. De wijn bestaat 70% uit de corvina en 30% uit de
Rondinella druif, deze rijpen tot 6 maanden op roestvrijstalen vaten. Deze robijnrood gekleurde wijn met aroma’s van
o.a. kersen en rood fruit met florale en kruidige nuances heeft mooie zachte tannines.
The four brothers Castagnedi (Armando, Paolo, Tiziano en Massimo) got the love from home at the east of the lake
Garda. Together with the land of their father Tenuta Sant’Antonio Exist 50 hectare at calcareous hills between the
Illasi- and Mezzanevalley. The wine exist for 70% of the corvina and 30% of the rondinella grape, these grapes ripe for
6 months at stainless steel barrels. The ruby red coloured wine with aromas of cherry and red fruit with floral and spicy
nuances who has beautiful soft tannins. calcareous

ROSÉ PER FLES | ROSÉ BY THE BOTTLE
Domaine Ott Chateau du Selle Rosé Cabernet Sauvignon, Cinsault, Grenache 2017 (Provance, Frankrijk)

99

Een hele mooie elegante frisse rosé van het hoogste kaliber uit de provance. Om de hoogste kwaliteit te bereiken
worden de druiven erg strikt geselecteerd, niet bespoten met bestrijdingsmiddelen en kort gerust op houten vaten.
Dit resultaat in een rosé gouden wijn met noten van perzik, limoen en zachte hinten van vanille en kaneel met een
mooie lange afdronk.
A beautiful elegant fresh rosé of the highest calibre from the Provance. To ensure the best quality all the grapes are
strictly selected, not sprayed in pesticides and rested in wooden barrels. This results in a rose golden wine with notes
of fresh peach, lime and subtle notes of vanilla, cinnamon and has a lingering finish.
Arthur Metz Pinot Gris Rosé 2016 (Elzas, Frankrijk)

44

Een zeer bijzondere Elzasser Pinot Gris. Mooie zalmroze kleur, intense neus met bloemige noten, perzik, mango
en fijne kruiden. Vol, combineert elegantie met zachtheid en frisheid.
A very special Elzasser Pinot Gris. The wine has a beautiful salmon pink color, an intense scent of flowers, peach,
mango and fine spices. Full bodied and combines elegance with delicate softness and freshness

Jaartal en prijzen zijn onder voorbehoud.
Vintages en prices are subject to change.

