Rive Haut Colombard Sauvignon Blanc
Zuid-West
Frankrijk
Een heerlijke witte wijn gemaakt met de druiven
`Colombard’ en `Sauvignon’. Eerstgenoemde is een
druif die er goed in slaagt zijn zuren te behouden en hij
geeft mooie opbrengsten van frisse witte wijnen met fruit
als perzik en nectarine. De Sauvignon Blanc heeft een
florale frisheid die diverse associaties met groenten en fruit
oproept.
Ropiteau Chardonnay
Languedoc
Frankrijk
Zacht goudgeel van kleur met een rijke geur van citrus,
tropisch fruit en getoaste noten. Rijk van smaak met licht
exotische tonen en milde zuren.
Josef Ehmoser Grüner Veltliner von den Terrassen
Wagram
Oostenrijk
Deze ‘Von den Terrassen’ is een klassieke Grüner Veltliner,
fris en levendig en met die typische peperige nasmaak.
Domaine des Corbillières Sauvignon de tourraine
Loire
Frankrijk
Het is wijn met een aromatische neus van rijpe vruchten
met exotische accenten en een frisse, levendige smaak
die toch ook vol en rond is en beschikt over een mooi
evenwicht en heel wat complexiteit.
Domaine Thibert Pouilly Fuisse (Chardonnay)
Bourgogne
Frankrijk
Goudgelig. Tropisch fruit, bloemen met wat noten en hout
en toast. Beetje vettig en rijk in de mond.
DalCero Pinot Grigio
Venetië
Italië
Deze Pinot Grigio heeft een strogele kleur met groene
schijn en een fruitige neus (peer en banaan) met
bloemengeuren. Zijn smaak is mooi in evenwicht, fris en
levendig.

Rive Haut, Tannat - Cabernet Sauvignon
Zuid-West
Frankrijk
Deze lekkere rosé kwam tot stand met voor de helft
`Tannat’ en voor de andere helft `Cabernet Sauvignon’.
De Tannat-druif geeft wijnen met veel kleur, een stevige
structuur en veel kracht. De Cabernet zorgt voor het aroma
en de fruitigheid. Het resultaat van dit huwelijk zorgt voor
een zeer smaakvolle en krachtige rosé .
Mont Vicomte, Grenache
Languedoc
Frankrijk
Deze rosé gemaakt van 100 % Grenache, in een elegante
fles, heeft een heldere zalmroze kleur zoals we van een
Grenache mogen verwachten. In de neus vallen onmiddellijk
de mooie (exotische) kruidigheid en frisse toetsen van
bosaardbei en framboos op. Verder ook wat aroma’s
van witte bloemen. Bij het proeven is er een volle aanzet
en heerlijk middenstuk waar alle eerdere sensaties nu op
onze tong tintelen en resulteren in een smakelijke en lange
afdronk.
Rive Haut, Tannat - Merlot
Zuid-West
Frankrijk
`Merlot’ zorgt voor de zachte, fluwelige en sappige
kant en de `Tannat’ voor de structuur en het zwarte fruit.
Een verrassende combinatie die u absoluut iets gekoeld
moet schenken (op zo’n 15 à 16 graden) om ten volle
van zijn aangename fruitigheid te kunnen genieten. Een
lichtvoetige rode wijn met toch de nodige mondvulling en
structuur.
LePlan Vermeersch Plan de Dieu, Grenache / Syrah
Rhône
Frankrijk
Deze Plan de Dieu is gemaakt uit 50 procent Grenache
en 50 procent Syrah. Het is een intens smakende Rhône
met veel kruidigheid in geur en smaak. Warm, zuidelijk
zonnig en romig, kortom een typische zuidelijke Rhône à
la Vermeersch!

Château Tour de Marchesseau Lalande Pomerol,
Merlot / Cabernet Sauvignon
Bordeaux
Frankrijk
Aromatische, van kiezelgrond afkomstige wijn die
normaliter soepel smaakt zonder heel veel concentratie of
materie te hebben. Kan ook in lichte jaren zeer acceptabel
zijn. Miniem gebruik van nieuwe vaten.
Finca La Estacada 6meses, Tempranillo
La Mancha
Spanje
Finca la Estacada tinto is een smakelijke rode wijn. Rijp
fruit, kruiden, zoete specerijen, hout tonen,”roasted tones”,
aangename tannines en een mooie soepele afdronk.
Château Maison Neuve Montagne Saint Emilion
Merlot / Cabernet Franc
Bordeaux
Frankrijk
Het resultaat is een voorbeeldige Montagne SaintEmilion die ondanks zijn rijkdom en kracht nooit hard of
zwaar is. Door de rijping op eiken houten vaten van 1 of
2 oogsten, blijft de eiktoets mooi getemperd en discreet
maar duidelijk aanwezig in de achtergrond. Heel mooi
evenwicht voor deze knappe rode Bordeaux
Pico Maccario Barbera d’Asti
Piemonte
Italië
De Barbera d’Asti die ze hier maken is niet verwonderlijk
dan ook van zeer hoogstaande kwaliteit! Hij heeft
een heel uitnodigende neus van zwart rijp fruit en veel
kruidigheid. De smaak is genereus en gul en heeft veel
diepgang en een lange finale op finesse en fruit. Een wijn
die werkelijk iedereen zal bekoren.

Cava Gran Gesta
Peñedes
Spanje

Cava Eudald Massana Noya
Peñedes
Spanje

Champagne Bernard Gauchier
Champagne
Frankrijk

