
WIJN MAGAZINE



WITTE WIJNEN
CONTE DI CAMPIANO ‘LUGANA DEL CONTE’  fl es : 9,00 €
LAND : ITALIE - Sicilië
Druiven : Grillo, Grecanico en Chardonnay
De Laguna is een blend van Grillo, Grecanico en Chardonnay druiven. Deze wijn heeft een 
mooie goudgele kleur. In de neus komen intense aroma’s naar voren van citrus, groene ap-
pels en salie. Op het palet is deze wijn fruitig en goed in balans met een licht bittertje op 
het einde. 

COTTAS BRANCO  fl es : 10,00 €
LAND : PORTUGAL - Douro
Druiven : Viosinho, Arinto en Gouveio
Deze witte wijn heeft een plezierige lichte strokleur. Het bouquet bestaat uit complexe citrus 
tonen in combinatie met tonen van honing. De smaak is fris en helder. De wijn is goed in ba-
lans en kenmerkt zich door fi jne nuances. De afdronk is levendig en aromatisch.

DE MULLER ‘CHARDONNAY’ fl es : 12,00 €
LAND : SPANJE - Tarragona
Druiven : Chardonnay
Rijkelijke witte wijn. De fermentatie en de rijping op 
droesem in nieuwe eikenhouten vaten geven een mooie 
gouden, glanzende kleur met een fruitig, heerlijk ge-
varieerd aroma. Hij heeft een persoonlijkheid die alleen 
grote wijnen kunnen bieden.

CHARDONNAY DU MONDE  
Verkozen tot beste Chardonnay van Spanje

WITTE
CONTE DI CAMPIANO 

De Laguna is een blend van Grillo, Grecanico en Chardonnay druiven. Deze wijn heeft een 
mooie goudgele kleur. In de neus komen intense aroma’s naar voren van citrus, groene ap-
pels en salie. Op het palet is deze wijn fruitig en goed in balans met een licht bittertje op 
het einde. 



RODE WIJNEN
PONTE VILLONI ‘EDIZIONE PRIVATA’   fl es : 8,00 €
LAND : ITALIE - Puglia
Druiven : Primitivo, Sangiovese en Nero Di Troya
De Ponte Villoni Edizione Privata is een volle Italiaanse rode wijn van hoog niveau uit 
de hak van Italië. De kleur van deze wijn is robijnrood met oranje tinten. In de geur 
intense en complexe aroma’s met tonen van rijp fruit, zoals kersen, bosbessen, rijp 
donker fruit met tonen van chocolade en kruiden. De Ponte Villoni Edizione Privata is 
een sappige, zijdeachtige wijn met soepele tannines.

CHÂTEAU MAULEON ‘CARAMANY’ VIELILLES VIGNES  fl es : 9,50 €
LAND : FRANKRIJK - Côtes du Roussilon Villages
Druiven : Syrah, Carignan en Grenache. 
Een pittige wijn met de geur van viooltjes, fl uweelzacht, met rood fruit en zachte 
tannines. De wijngaarden van Roussillon, grenzend aan de Spaanse grens, hebben 
in Frankrijk het meeste aantal zonuren. Gelegen in het hart van de Aglyvallei, tussen 
de Confl ent-vallei en de bergketen Fénouillèdes, ligt Caramany op ca. 250 meter 
boven zeeniveau. 
ROBERT PARKER : 92 points

TESORO DE BULLAS ‘SELECCION’   fl es : 12,00 €
LAND : SPANJE - Bullas
Druiven : Monastrell en Syrah
Robijnrood van kleur. Uitbundige fruitige geur aroma’s van rijpe bessen en iets van 
hout. Volle maar tevens uitzonderlijk zachte smaak met veel donkere vruchten en 
indrukken van specerijen. Lange aromatische afdronk die goed in balans is.
JAMES SUCKLING : 91 points
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een sappige, zijdeachtige wijn met soepele tannines.

  



EXTREMARIUM BRUT RESERVA fl es : 14,50 €
LAND : SPANJE - Penèdes
Cava is het Spaanse equivalent van Champagne, maar daarom niet minder verfi jnd en 
elegant. Deze heldere en goudgele Cava met ragfi jne en levendige belletjes heeft een 
bijna exotische neus, met toetsen van ananas, perzik en een vleugje brioche. In de 
mond toont deze Cava zijn karakter met een fris en complex mondgevoel. De aan-
gename afdronk nodigt uit om het glas opnieuw te vullen en te blijven genieten 
van deze Cava. 
ROBERT PARKER : 90 POINTS

BUBBELS

HILDE’S KEUZE !!!
MÂCON SOLUTRÉ-POUILLY  fl es : 14,00 €
LAND : FRANKRIJK - Bourgogne
Druiven : Chardonnay
De acacia’s, die aan de voet van de rots van Solutré groeien, laten het parfum van 
hun bloemen in de neus van de Mâcon uitwasemen. Wijn met een mooie citroengele 
kleur. Heerlijke frisse en fruitige neus met toetsen van perzik. Ronde en zijdeachtige 
lange afdronk met een zeer mooie nervositeit.

LE LIBERTIN DE LUSSAC  fl es : 15,00 €
LAND : FRANKRIJK - Lussac Saint Emilion
Druiven : Merlot en Cabernet Franc

PACO GARCIA CRIANZA fl es : 15,00 €
LAND : SPANJE - Rioja
Druiven : 90% Tempranillo en 10% Garnacha
Het is een donker kersen kleurige wijn. Zeer krachtige neus met tonen van rijp fruit, bessen, 
kruiden en geroosterde tonen die een teken geven van goede rijping op de vaten. In de 
mond is het een volle wijn waar de tonen van kruiden mooi vermengd zijn met de fl uweel 
zachte tannines. Een mooie ronde wijn met een lange en aangename afdronk.

Eigentijdse, fruitgedreven wijn. Neus met viooltjes, kers en cassis. 
Fris en evenwichtig in de mond met een gul hart en een afdronk 
met sappige tannine die doet verlangen naar een tweede glas. 
Charmante en betaalbare genieterswijn die past bij elke tafel.
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