WIJN MAGAZINE

ROSE WIJNEN
CHEVALIER ALEXIS LICHINE ROSÉ
LAND : Frankrijk - Vin de Pays d’Oc
Druiven : Cinsault

ﬂes : 8,00 €

Heerlijke, lichte rosé wijn gemaakt van uitsluitend Cinsault druiven. Deze droge rosé
valt direct op door zijn fascinerende kleur van stralend helder zalmoranje. De neus
zit vol met Provençaalse kruiderij, met vooral uitdagende hints van tijm en versgemalen witte peper. De afdronk is lang en heeft nét
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die subtiele kruidigheid die direct naar meer doen
verlangen…

DOMAINE DE LA BAUME ‘PINOT NOIR’
ﬂes : 10,50 €
LAND : FRANKRIJK - Languedoc
Druiven : Pinot Noir
Een heerlijke en fruitige wijn die, hoewel hij droog is, uitbundige aroma’s van rijpe
rode bessen heeft. De uitgesproken zuurgraad maakt het een frisse, levendige en
speelse wijn. Een lichte, levendige wijn om nu te drinken.

SIERRA CANTABRIA ROSADO
ﬂes : 11,50 €
LAND : Spanje - Rioja
Druiven : Tempranillo, Garnacha en Viura
Is dit een van Spanje’s lekkerste rosé’s ? Mooi licht zalm roze van kleur. Droog, vol,
fruitig, fris en tegelijkertijd super elegant en verﬁjnd van smaak. Boordevol tonen
van framboos, aardbei en rozenbottel met een subtiele kruidigheid. Tegelijkertijd
fris en zacht van smaak met een lange, vol frisse afdronk. Ja, dit is een van Spanje’s
lekkerste rosé’s !!!
GUIA PEÑIN : 91 POINTS

AIX ROSE
LAND : Frankrijk - Coteaux d’Aix en Provence
Druiven : Grenache Noir, Cinsault en Syrah
Deze rosé is ideaal als aperitief, maar ook erg goed als
lunchrosé en een goede begeleider van schaal- en schelpdieren, salades, eenvoudige visgerechten en niet te vergeten
de Aziatische keuken. Een eerlijkedroge rosé met in de smaak
mooi zacht rood fruit en een zeer plezierige lange afdronk.
Zeer goed in evenwicht.

ﬂes 75 cl : 16,50 €
ﬂes 150 cl : 32,00 €

WITTE & RODE WIJNEN
ﬂes : 8,00 €

CHEVALIER ALEXIS LICHINE BLANC
LAND : Frankrijk - Vin de Pays d’Oc
Druiven : Sauvignon

Een heerlijke elegante wijn, zeer aangenaam in de mond, lekker levendig met een
zeer goede balans tussen fruit en frisheid. In de neus aroma’s van rijpe mango en
peer. De afdronk heeft een krachtige en een goede lengte.
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LAUS ‘CHARDONNAY’
ﬂes : 10,00 €
LAND : Spanje - Somontano
Druiven : Chardonnay
Deze goudgele wijn heeft intense aromatische tonen van citrus mooi gecombineerd
met tropisch fruit. De verﬁjnde smaak van appel en perzik gaan goed samen met
de beperkte houtopvoeding die deze wijn heeft gehad. Het resultaat is een frisse
zuivere Chardonnay.

ﬂes : 8,00 €

CHEVALIER ALEXIS LICHINE ROUGE
LAND : Frankrijk - Vin de Pays d’Oc
Druiven : Cabernet Sauvignon

Een Cabernet Sauvignon zoals we hem graag zien: fruitig in de neus met aroma’s
van kruiden en groene pepers. Soepel en evenwichtig in de mond. Haal de ZuidFranse zon in huis met deze absolute topwijn!

BBQ

CONTE DI CAMPIANO ‘SQUINZANO’ RISERVA
ﬂes : 12,00 €
LAND : Italië - Puglia
Druiven : Negroamaro
Vlezige en volle wijn met een zeer diepe rode kleur en aroma’s van heerlijk rijp
fruit als kersen en (gedroogde) zwarte pruimen, rozijnen, zoete specerijen, kofﬁe en
chocolade! De smaak is vol, warm en ﬂuweelachtig met zwoel, rijp fruit. De afdronk
is lang en zacht.
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HILDE’S KEUZE !!!
ﬂes : 13,00 €

C DE CAMPLONG
LAND : Frankrijk - Corbières
Druiven : Grenache Noir en Grenache Gris

C de Camplong Rosé uit de Franse wijnstreek Corbières is gemaakt van een blend
van Grenache Noir en Grenache Gris, deze geven samen een perfecte zomerwijn
met zuiderse allure. Heerlijk frisse en volle rosé wijn met een soepele smaak, een
stuivend aroma van rode vruchten en frisse kruiden
en een geurige, sappige afdronk.

CHATEAU CANTELAUDETTE PRESTIGE
ﬂes : 12,00 €
LAND : Frankrijk - Graves de Vayres
Druiven : Sémillon
Na de mooie goudgele kleur volgt een romige neus (typisch voor de Sémillon) met
aroma’s van rijp fruit (peer, appel, abrikoos) en een zweempje hout. De smaak is
vettig, rond en bezit een minerale toets.
Concours de Bordeaux : Medaille d’Or

ﬂes : 10,50 €

DOMAINE DE LA BAUME ‘MERLOT’
LAND : Frankrijk - Languedoc
Druiven : Merlot

Domaine de La Baume Merlot is een moderne, expressieve rode wijn uit de Franse Languedoc. De diep paarsachtige wijn heeft zeer expressieve aroma’s van wilde aardbeien en
pepermunt. De complexe smaak is rond en fruitig met subtiel vanille en een kruidige, aangenaam fruitige afdronk.
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BUBBELS

CAVA TIERRA AZUL BRUT
ﬂes : 13,00 €
LAND : Spanje - Penèdes
Deze Cava heeft een lichtgele aanblik. Correcte, persistente belletjes. Mooi aroma van
appel, geel fruit, bloesems, wat toast en limoen. Goed droog, met een strak middengedeelte waar het ﬁjne fruit een tandje bijsteekt. De mousse is zeker niet agressief en
eindigt aangenaam in de frisse afdronk. Een Geslaagde cava met een uitstekende
prijs-kwaliteits verhouding en aan te raden als aperitief.

