Wijnen

Huiswijnen
WIT:
Selection Cazal Viel Blanc
18,50
Frankrijk, IGP Pays d'Oc
Sauvignon Blanc , Colombard en Grenache In de mond is de witte wijn licht
verfrissend en komen smaken van exotisch fruit en witte bloemen aan bod.
Naast het fris heeft de wijn ook een fijne zachtheid.
Vis, lichte voorgerechten en als aperitief.
ROOD:
Selection Cazal Viel Rouge
18,50
Frankrijk, IGP Pays d'Oc
Fris rode kleur, aroma's van rood fruit. Gemakkelijke, soepele smaak met karakter. Een
allemansvriend, een 'vin de plaisir' met volop fruit.
Heerlijk bij kaas en tal van vleesschotels.
ROSÉ:
Brana Vieja – Rosado
18,50
Spanje, DO Navarra
Verfrissende, fruitige rosé met aroma's van rood fruit.
Vis- en kipgerechten. Een perfecte lunchwijn maar ook een prima aperitief.

Champagnes & Mousserende wijnen
Farina Bianco Frizzante
20
Italië, IGT Veneto
De sprankelende lichte kleur van deze Bianco Frizzante vult het glas met plezier. Een
uitnodiging voor aroma's van frisse appel en geurige witte bloemen. En een niets
verhullende elegantie met een fijne afdronk
Als aperitief met een hapje. Zomerse salades en visgerechten
Salentein Cuvée Exceptionnelle Brut
29,50
Argentinië, Valle de Uco – Mendoza
Heldere wijn met een aantrekkelijke goud-roze glans van Pinot Noir. Aroma's van
groene appel, citrus fruit met een hint van geroosterd brood.
Heerlijk om zó te drinken of als aperitief voor aanvang van uw diner. Oesters of
sushi.
Ayala Brut Majeur
70
Frankrijk, Champagne
Deze Champagne heeft een licht gouden kleur en rijkelijk aanwezige, fijne bubbels.
Uitnodigend, expressief en fruitig met een heerlijke lange afdronk.
Aperitief Champagne. Een amuse met garnaaltjes, bij oesters of andere kleine
vishapjes.
Bollinger “Special Cuvee”
98
Frankrijk, Champagne
Een van de mooiste Champagnes van het tophuis Bollinger uit Ay.
Prachtige mousse, vol van smaak en aangenaam droog.
Aperitief, salades met schaal-en schelpdieren, visgerechten, kalfsvlees en gevogelte.

Witte wijnen
Nederland
Pinot-gris, Müller-Thurgau, Auxerrois – Apostelhoeve Cuvée XII
29
Maastricht, Hugo Hulst & Zoon, 2018
Fonkelende lichtgele kleur. In de geur abrikozen, vijgen en een vleugje peer. Droge
inzet, zacht en zuiver met frisse zuren. Mineraal, iets amandel, verfijnd en mooi in
balans.
Apéritief, zeevruchten, Aziatisch getinte gerechten.

Duitsland
Weissburgunder Trocken – Weingut Georg Mosbacher
27
Pfalz, 2018
Fonkelend lichtgele kleur, rijpe, elegante geur met tonen van kruidig wit fruit. Volle,
ronde smaak met veel wit fruit en sap, gezond, smaakrijk en zuiver. Intense afdronk.
Asperges, gebakken en gegrilde visgerechten, witvlees en bij zachte romige kazen.

Oostenrijk
Gruner Veltliner Ried Spiegel – Steiniger
25
DAC Kamptal reserve, 2017
Fruitige, klassieke witte wijn met een intrigerend pepertje in de smaak. Zachte
zuurstructuur en een opmerkelijke vruchtengeur. Levendig, elegant met mineralen in
de afdronk.
Gevogelte, wit vlees of rijke visgerechten.

Frankrijk
Chardonnay-Viognier – Laurent Miquel Père et Fils
19,50
IGP Pays d'Oc, 2018
Goudgeel met de mooie geur van bloemen en aromatisch fruit. Het bouquet is fris,
maar vol met de smaak van vers fruit en een hint van amandel.
Aperitiefwijn of bij visgerechten, salades of wit vlees.
Viognier – Solas, Laurent Miquel
22,50
IGP Pays d'Oc, 2018
Heerlijke aroma's van citroen en zachte abrikoos. Deze wijn heeft een mooie spanning
in zich wat mede komt door de verfrissende zuren en heeft een uiterst aangename
afdronk.
Heerlijke wijn bij gegrilde vis of oriëntaalse getinte gerechten
Languedoc Blanc– Parcelle Belluguette, Château Paul Mas
27
AOP Languedoc, 2016
Deze prachtige blend van Grenache Blanc, Roussanne, Vermentino en Viognier rijpt
enkele maanden op nieuw Frans en Amerikaans eiken. In de geur een mooie toets van
vanille en fris fruit. Aroma’s van mango en ananas, naast tonen van vanille en
brioche. Mooi licht bloemig, stevig en fris. De afdronk is vol en complex.
heerlijk bij vis gerechten, vis en kip van de grill

Saumur Blanc – Domaine Langlois Château
22
Loire, AOP Saumur, 2017
Strogeel en helder van kleur. 100% chenin blanc. Zuivere, frisse geur met appel en
citrusfruit. Karaktervolle, frisdroge Loirewijn met een fruitige en ronde smaak, veel
lengte met een frisse afdronk.
Heerlijk als aperitief een uitstekende begeleider van asperges, schelp- en
schaaldieren, wit vlees, gevogelte en geitenkaasjes.
Sancerre – Château de Thauvenay
37
Loire, AOP Sancerre, 2017
Typische Sauvignon Blanc met florale tonen en frisse citrusfruitaroma's. De smaak is
rond, met minerale tonen en een frisse lange afdronk. Exotisch fruit, zoals Ananas,
mango en grapefruit. In de smaak vet en aromatisch.
Gerookte en gebakken of gegrilde vissoorten en bij salades en geitenkaas.
Pouilly-Fuissé ‘Aux Chailloux’ – Domaine Corsin
48
Bourgogne, AC Pouilly-Fuissé 2014
Helder goudgeel van kleur. Complexe neus met tonen van hout en wat citrus.
Harmonieuze smaak met een fraai evenwicht van vanille, rijp wit fruit, zuren en
mineraliteit. Veel rijkdom en structuur, alles heerlijk in balans.
Gevogelte, kalfsvlees, stevige visschotels of zachte, rijpe kazen.
Santenay Blanc "Les Hâtes" – Vincent en Sophie Morey
52
Bourgogne, Côte de Beaune, Santenay 2016
Iets geel in de kleur met een verleidelijke intense geur. In de mond vol en rijk, een
mooie aromatische frisheid, zuiver en uitnodigend met licht eiken met een soepele
afdronk.
Gebraden gevogelte, gerookte en gebakken visgerechten, gerechten met witte
roomsauzen en morieljes, kreeft en andere schaal- en schelpdieren.
Châteauneuf-du-Papes Blanc – Clos de l'Oratoire, Ogier
59
Rhône, AC Châteauneuf-du-Pape 2017
Heldere kleur, strogeel, zelfs bijna brons. Intense geuren in de neus, met mineralen en
wit fruit zoals perzik, peren brandy en kruiden. Elegante basis van witte peper, drop en
wilde bloemen. In de mond mooi in balans, rond en fris met intens fruit. Prachtige
mineralen en elegante aroma´s van thee.
Oosterse gerechten, kalfsvlees, kip & kalkoen, schaal- en schelpdieren, vis

Spanje
Verdejo – Enaria
22,50
DO Rueda 2018
Authentieke aroma’s van de Verdejo druif samen met gedroogde perzik maken deze wijn
lekker fris met een uitstekende balans en structuur.
Gegrilde of gebakken vis of garnalen.

Italië
Pinot Grigio delle Venezie - Farina
19,50
DOC Veneto 2018
Prachtige pure Pinot Grigio. Deze wijn heeft een licht aromatisch boeket van peer en
ananas, met een florale toets. De droge, zachte structuur en verfrissende smaak maakt
deze 'Italiaanse' breed inzetbaar!

Chili
Sauvignon Blanc – Errázuriz Estate Series
19,50
Aconcagua Valley, 2017
Bleekgele kleur met groenachtige tinten. Met tonen van citrus en aroma's van
tropisch fruit zoals passievrucht. Hints van tomatenbladeren en groene chilipepers.
Visgerechten, kip en schaal en schelpdieren
Chardonnay – Wild Ferment, Errázuriz
34
Casablanca Valley - La Escultura Vineyard, 2017
Strogele kleur met groenachtige tinten. De wijn heeft een fruitige geur van ananas,
papaja en een florale touch. In de smaak mandarijn, ananas en nectarines.
Heerlijk in combinatie met zalmfilet, kip met venkel en dragon,

Australie
Chardonnay – Oxford Landing Estates
22,50
South Australia, 2018
Aroma’s van vere perziken citru en honingmeloen. Fijne romige textuur en een
prikkelend zuurtje op afdronk.
Bij rijke visgerechten, salades, gevogelte en wit vlees
Unwooded Chardonnay – Yalumba The Y Series
22,50
South Australia, 2018
Een volle, fruitige witte wijn met een gelige kleur. Fris en sappig met een mooie
mineraliteit en een aangename, lichte vettigheid. In de neus aroma's van grapefruit en
ananas. Goede balans en een plezierige afdronk.
Erg smakelijk bij gestoofde vis, wit vlees, of gevogelte en salades.
Riesling – Pewsey Vale
29
South Australia, Eden valley, 2017
Deze Riesling heeft een lichte strogele kleur met groene tinten. Met intense aroma's
van witte bloemen, citroen, limoen en gedroogde kruiden. Een wijn met een fris
zuurtje en mineraliteit.
Heerlijk bij oesters, coquilles en gebakken vis. Past ook goed bij een Thaise
gerechten.

Argentinië
Sauvignon Blanc – Portillo, Salentein
19,50
Alto Valle de Uco - Mendoza, 2018
Een fris stuivende fruitige wijn. In de geur roze grapefruit, exotisch fruit en groene
appels. Sappige zuren in de smaak die perfect in balans zijn.
Mosselen, lichte visgerechten en schaaldieren.
Sauvignon Blanc – Salentein Selection
27
Alto Valle de Uco - Mendoza, 2018
Intens en rijp aroma. Peren, vijgen en citrus. Kruidige tonen als buxus, tijm en witte
peper.
Maaltijdsalades met schaal- of schelpdieren en geitenkazen.
Chardonnay – Salentein Barrel Selection
27
Alto Valle de Uco - Mendoza, 2018
Elegant en romig. Vol, rijk en zwoel aroma van vanille, honing, karamel, banaan, rijpe
ananas en ander tropisch fruit. In combinatie met fijne vanille en een lichte 'toast'
sensatie.
Zeebaars, zwaardvis, zeetong en tonijn. Kip en kalfsvlees.

Verenigde Staten
Pinot Gris – Kendall-Jackson Vintner’s reserve
36
California, 2016
De wijn heeft rijpe, crispy citrustoon en met rijke aroma´s van mango, meloen en
sappige peer. Zeer veelzijdige Pinot Gris.
Heerlijk bij kip met romige sauzen, kabeljauw en zalm.

Rosé
Cinsault-Syrah – Laurent Miquel Père et Fils
22,50
Frankrijk, IGP Pays d'Oc 2018
Een frisse, fruitige, droge wijn. Subtiel, met heerlijke fruitaroma's van aardbeien en
rode bessen en een perfecte balans. De Syrah geeft de mooie kleur en heerlijke rode
vruchten in de smaak.
Perfect als aperitief en bij frisse salades

Rode wijnen
Frankrijk
Moulin-à-Vent – Domaine Champagnon
30
Beaujolais, AC Moulin-à-Vent 2016
Mooi rode kleur. Krachtige, rijpe, en complexe gekruide wijn. Vol en intens van smaak,
met een lange afdronk.
Hert of ander verfijnd wild, gevogelte, wit vlees of Oosterse schotels.
Brouilly – Château Thivin Les sept vignes
33
Beaujolais, AC Côte de Brouilly 2018
Heldere kersenrode kleur. In de geur herkennen we sappige bosvruchten en aardbei.
Fruitige aanzet en direct een mooie balans en prettig fruit. Mooie zuren, lieflijk. Heel
licht pepertje in afdronk. Erg lekker en elegant.
Vleesgerechten en niet te zware wildgerechten
Côtes-du-Rhône Villages – Plan de Dieu, Ogier
25
Rhône, AC Cotes-du-Rhone Villages, 2017
Grenache, Syrah, Mourvèdre. Een goddelijke Rhône wijn met een goddelijke naam: Plan
de Dieu vertaald 'Gods vlakte' Aroma's van rijpe aardbei en peer met in de verte mooi
tonen van eikenhout en alleraardigst aards. Een mooi rijpe structuur vloeit over in
een afdronk in stijl.
Heerlijk om van te genieten bij wild of rijpe kazen.
Vacqueyras – Boiseraie, Ogier
32
Rhône, AC Vacqueyras, 2017
Een discrete hint van eik met een boeket van rozemarijn en tijm.
In de mond, kersen en viooltjes. Rijke en krachtige wijn met een lange afdronk.
Wildgerechten en rijke vleesgerechten.
Gigondas – Oratorio, Ogier
45
Rhône, AC Gigondas 2016
Een kersenrode kleur met prachtige paarse tinten. Eenfrisse wijn met een expressieve
neus, waaronder kruiden en fruit als pruimen, kersen en bramen. Zijdeachtig en vol
van smaak.
Perfect bij stoofgerechten, lamsvlees, wild en harde kazen.
Saint Joseph "Les Lauves" – Jean Luc Colombo
59
Rhone, AC Saint Joseph 2015
De wijn is diep en flonkerend van kleur. Een geur met tonen van rijpe rode vruchten,
viooltjes, specerijen en mokka. Stevig van smaak, structuur van ferme maar rijpe
tannines.
Smaakt uitstekend bij gevogelte, vederwild, rood vlees en sterke, volvettekazen.
Châteauneuf-du-Papes – Clos de l'Oratoire, Ogier
59
Rhône, AC Châteauneuf-du-Pape 2016
Intense robijnrode kleur. Geuren van vers mos, witte peper, kaneel, tijm en fruit als
aardbeien, pruimen en zwarte kersen. Tenslotte romige chocolade, koffie en rook.
Stevige body met prachtige tannine.
Een heerlijke wijn bij vleesgerechten, gevogelte, wild en bij romige rijke kaassoorten.

Bourgogne – Chanson, Bastion de l’Oratoire
33
Bourgogne, AC Bourgogne 2016
Heldere, robijnrode wijn met een lichte kleurintensiteit. Fris, rood fruit in de geur. De
specifieke accenten van de pinot noir druif komen goed naar voren. Uitsekend om jong
te drinken.
Erg mooi om zo te drinken maar past perfect bij gestoofd of gegrild vlees en
pastagerechten met vlees-sauzen.
Santenay 'Les Hâtes' – Vincent et Sophie Morey
47
Bourgogne, Côte de Beaune, 2017
Iets gebroken rood, zuivere geur van klein rood fruit. In de mond een volle aanzet,
soepel met wat aardse tonen, elegant met veel intensiteit, rijk, gezond met fijne,
verfrissende zuren.
Stevige roodvlees schotels, pittige kazen.
Chorey-lès-Beaune – Arnoux Père et Fils,
49
Bourgogne, Côte de Beaune, 2014
Dieprood van kleur, een rijk bouquet van rode vruchten, als kers, framboos. Milde en
aangename smaak met mooi fruit, wat aardse nuances en een soepele en verfijnde
afdronk.
Wild, gevogelte, rood vlees met een fijne saus van truffel of een mooie gerijpte kaas.
Fixin – Domaine Michel Magnien
55
Bourgogne, Côte de Nuits, Morey-St-Denis 2015
Fluweelzachte kleur, bloemige en geparfumeerde wijn, typisch Fixin. Geuren van
kreupelhout, muskus en lichte dierlijke tonen. Rijk en toch gebalanceerd
Rood vlees, wild en gerijpte kazen.
Syrah-Grenache – Laurent Miquel Père et Fils
IGP Pays d'Oc, 2018
Een uitnodigende neus met rijp rood fruit en een hint van peper en drop.
Een goede structuur; intens met een mooie finale.
Diverse vleessoorten, wild, rijpe kazen of gekruide gerechten.

19,50

Sancerre Pinot Noir – Jean-Paul Balland
32
Loire, AC Sancerre 2017
Zachte, rode wijn met veel souplesse, rijp kersenfruit, lichte houttonen en een sappige
structuur. Voorzien van fruit, frisse zuren, iets peper in de afdronk met milde tannine.
Voorgerechten, rood vlees, gevogelte, smaakvolle visgerechten, gerechten uit de
Oosterse keuken, kaas. Perfect als lunchwijn.
Dourthe no. 1
22
Bordeaux, AC Bordeaux 2016
Intense aroma’s van donker fruit gecombineerd met tonen van eikenhout en vanille.
Gulle, rijke smaak met zijdezachte tannines en een aantrekkelijke, wat kruidige
afdronk.
Bij eend, rundsvlees en kruidige gerechten
Château Laborde
30
Bordeaux, AC Haut-Médoc Cru Bourgeois, 2012
Mooie Karmijnrode kleur. Aroma’s van rijp fruit zoals frambozen en kersen. Een wijn
met een zeldzame elegantie en rondheid met zachte taninne.
Wild, entrecôte en lamsvlees.

Italië
Cabernet Sauvignon Negroamaro – Epicuro
19,50
Puglia, IGT Puglia, 2017
Bouquet van zwarte pruimen, rozijnen, zoetige specerijen, koffie en chocolade te
ontdekken zijn. Een zachte, vlezige en volle wijn met heerlijk rood fruit.
Pastagerechten en volle sauzen, vlees en lichte wildgerechten
Nero d’Avola – Epicuro
22
Sicilië, IGT Sicilia/Terre Siciliane, 2017
Granaatrood met een variatie aan intensiteit. Volle aroma's van kersen en kruiden.
Zachte, warme en elegante smaken.
Stoofschotels, roodvlees, jonge/belegen kazen
Salice Salentino Negroamaro – Lu Ceppu, Masca Del Tacco
35
Erchie DOP 2012
Deze wijn is zacht en fruitig met aroma's van rood fruit, kruiden en hout.
In de smaak kruidige tonen en vanille, tabak, hout en cacao.
Lamsvlees gegrild rood vlees, wild en kazen.
Barbera d'Asti – Rurè, Marchesi di barolo
29
Piemonte 2016
Een robijnrode wijn met een frisse en fruitige neus die doet denken aan zwarte bessen
en rood fruit in combinatie met vanille en geroosterde hazelnoot.
Lekker bij Kalfsvlees, varkensvlees, hert en gevogelte
Corvina, Cabernet, Merlot – Appassilento, Farina
24
Veneto 2016
Chocolade en mokka, met een volle smaak met tonen van kersen, rood fruit en
gedroogde bloemen. Het vinificatieproces van deze wijn is drie keer zo lang als
normaal. Vandaar de naam Appassilento. Afgeleid van Appassare (het drogen van
druiven) en lento (langzaam)
Rood en geroosterd vlees, lamsvlees en milde kazen
Valpolicella Ripasso Superiore – Zenato
Veneto, DOC Valpolicella Ripasso, 2015
Volle, krachtige robijnrode wijn met een geur van rijpe kersen.
Intens, zeer verfijnd en krachtig boeket.
Wild, gegrild vlees, rijke vleesgerechten en rijpe kazen.

37

Amarone della Valpolicella Classico – Zenato
Veneto, DOC Amarone della Valpolicella, 2014
Diepe kruidige aroma's. Rijk aan fruit en een mooie complexe afdronk
Hartige maaltijden, gegrild vlees en wild.

59,50

Spanje
Tempranillo – Monte Llano, Ramon Bilbao
22,50
DOC Rioja, 2017
Deze heerlijke rode wijn is rood violet van kleur met een paarse glans en gemaakt van
100% Tempranillo. Wijn met een mooie structuur, een neus van rijp donker fruit en een
plezierige afdronk.
Aanbevolen bij rood vlees, lichte wildgerechten en stevige kaassoorten

Duitsland
Spätburgunder trocken – Manz
25
Rheinhessen, 2016
Heldere, lichtrode kleur. Geurig met iets van kruidnagel en aardbeien.
De smaak is rijp met een klein zoetje, kersen, pruimen en toffee. Zwoel in de afdronk.
Lichte vleesgerechten en gevogelte.
Spätburgunder – Weingut Georg Mosbacher
48
Pfalz, 2015
Robijnrode kleur. In de geur gedroogd fruit met een zweem van kaneel en gebrande
koffie. Sappige smaak met uitbundig rood fruit en een kruidige toon. Zachte tannines
die deze wijn een goede structuur en balans geven
Gevogelte, rood vleesgerechten. Gerechten met paddenstoelen en truffel. Zachte
kazen

Verenigde Staten
Zinfandel – Kendall Jackson Vintner’s Reserve
36
Californië, Coastal Vineyards, 2016
Het prototype van een Zinfandel! Rustieke wijn met aroma’s van pruimen en donker
fruit. Stevige tannines. Accenten van ceder en kruiden brengen de wijn naar een
prachtige afdronk, die lang aanhoudt.
Aanbevolen bij rood vlees, wildgerechten en stevige kaassoorten

Argentinië
Malbec – Portillo, Salentein
19,50
Alto Valle de Uco - Mendoza, 2018
Donkerpaars met een rode gloed. Pittig rood fruit, aalbessen met een tipje kaneel.
Ronde en zacht zoete aanzet. Elegant rood fruit. Kersen, framboos en aalbessen.
Rood vlees en wild.
Malbec – Salentein Barrel Selection
27
Alto Valle de Uco - Mendoza, 2018
Intens en smaakvol. Met de aangename aroma's van rijpe pruimen, cacao en een hint
van vanille.
Gegrild vlees, wild zoals hazenpeper.
Merlot – Salentein Barrel Selection
27
Alto Valle de Uco - Mendoza, 2016/7
Een fraaie, robijnrode wijn met aroma's van rood fruit, kruiden en cederhout.
Fluweelzacht, met een mooie structuur.
Lamsvlees, wild, paté en jonge kazen.

Chili
Carmenère – Errázuriz Max Reserva
29
Aconcagua Valley, 2016
Intense robijnrode kleur met mooie paarse tinten met aroma’s van zwarte peper, paprika
en noten.Tonen van koffie en pure chocolade en smaken van donker fruit en vijgen.
Te drinken bij rood vlees, kruidige recepten en kazen
Syrah – Errázuriz Max Reserva
29
Aconcagua Valley, 2015
Prachtige violetrode kleur met aroma’s van rood en zwart fruit. Het fruit Een mooie
vlezige structuur en een sublieme kruidigheid van kaneel, nootmuskaat en karamel.
Stoofgerechten rood vlees of wild.
Merlot – Errázuriz Estate Series
19,50
Curico Valley 2017
Deze wijn wordt gedomineerd door fruit van aardbeien, kersen en pruimen. Hier
tussendoor proeft u kruidige hints van balsamico en bitterzoete chocolade.

Australië
Merlot – Oxford Landing Estates
22
Barossa Valley 2017
Aroma’s van seringen en fruit, met hints van frambozen, anijs en zoethout. Subtiele
tannine. In het begin een smaak van pruimen en frambozen en op het eind rijke zwarte
kersen.
Varkensvlees, ham uit de oven kip of kalkoen.
Syrah – Oxford Landing Estates
22
Barossa Valley 2016
Aroma's van pruimen en zwarte kersen, met hints van viooltjes en witte peper. In de
royale smaak proef je zwarte bessen en fruitaroma's van bramen en pruimen. Bevat
zachte, soepele tannine met hints van chocolade en specerijen.
Drink deze wijn bij Lamsvlees of Biefstuk
Shiraz – Yalumba Patchwork
28
Barossa Valley 2014
Deze wijn heeft een hartige en rijke tannine structuur. Goede balans, met uitgesproken
aroma's van kersen, pruimen en verse kruiden. Een afdronk met een tint zwarte olijf
Prachtige als aperitief, maar vooral erg lekker bij mooi rood vlees en
wildgerechten.

Dessertwijnen
Vendanges d'Autrefois Saussignac (0,5)
20
Frankrijk, Bergerac, AC Saussignac,
Gemaakt van de Sémillon druif. Rijpe abrikoos, gedroogde vruchten, honing en
rozijnen. Duidelijke aroma's van de botrytis (edele rotting) waarneembaar.
Fruitige, niet al te zoete desserts zoals lichte fruitsalades, lichte ijssoorten, witte
chocolade, room waarin vanille en lichte puddinkjes, Blauwe kaassoorten en
ganzenlever.
Muscat de Rivesaltes Cazes (0.375)
20
Frisse zoete wijn van 50% Muscat d’Alexandrie en 50% Muscat Petit Grain. Aroma’s van
citrusvruchten, exotische vruchten, perzik en abrikoos. Complexe en fraaie rijke smaak.
Desserts met fruit en vanille en blauwschimmelkaas.
Rivesaltes Grenat Cazes (0.375)
20
Gemaakt van 100% Grenache Noir. Intense aroma’s van wilde aardbeien en rood fruit.
Ondanks hoge restsuikers absoluut niet “log”.
Chocolade, sorbets van rood fruit en aardbeien.

