LICHTROOD

KNISPEREND ROSÉ
Ch. Pigoudet La Chapelle rosé
Tintelfrisse rosé. Mooi
bleekroze van kleur
met zeer verfijnde en
rijke aroma’s. Charmant en mooi in balans. Deze rosé blijft
je bij en is een hele
goede begeleider van
een salade nicoise.

Bodegas Alçeno Rumores Rosé
Oh, heerlijk! Gewoon
bloemen en fruit in
je glas. En dan ook
nog helemaal in balans met een lange
afdronk. De fles misstaat niet op een gezellig gedekte tafel.
Borrelplank erbij en
klaar is........

Esteban Martin rosé
Knisperend fris en
prachtig van kleur.
Aroma’s van rozen en
aarbei. Je waant je
in Spanje na een slok
van deze verfrissende
fruitbom.
Probeer deze rosé
eens in combinatie
van ham en meloen.

Les Romains rosé
Lichtgekleurde, verfrissende rosé. Lekker vers fruit en zachte zuren. De aroma’s
stuiven je glas uit met
tonen van rode bes
en citrus. Lekker en
licht en perfect bij forel.

Becksteiner Spätburgunder
Trocken
Deze kersenrode Spätburgunder (pinot noir)
is zeer levendig en aangenaam in de mond. Je
ruikt bosvruchten. Geschikt om lichtgekoeld
te drinken. Een superbegeleider van eendenborstfilet.

JG Dornfelder
Rijk aan romig rood
fruit. Je proeft aarbei
en rode bes. Licht en
fruitig met een extra rijk
karakter. Dat doet het
altijd goed bij een mooi
stukje paté tijdens de
voorjaarslunch

The Ned Pinot Noir
Robijnrood van kleur en
aroma’s van weelderige
bessen, specerijen en
eikenhout.
Met veel fruit en fluweelzachte tannine is
deze elegante pinot noir
heerlijk bij een mooi
stuk lamsvlees.

Wijnen
voor het
voorjaar

Santi Bardolino Ca’Bordenis
Classico

Aangename
aroma’s
met in de hoofdrol
frambozen en kersen.
Je proeft dat ook weer
terug in je glas.
Heerlijke wijn die mooi
combineert met zelfgemaakte Brabantse worstenbroodjes.
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HET VOORJAAR IS IN
AANTOCHT!
Het blijft toch altijd een feest, het
moment dat de vogeltjes weer vroeg
beginnen te zingen en dat de dagen
weer langer worden.

VOORJAARSKRIEBELS
André Legrand Champagne

LEKKER FRIS WIT

Brut de Charvis

Fijne mousse. Aroma’s van honing
en abrikoos. Fris en
prachtig in balans.
Feestelijke, zeer gunstig geprijsde champagne. Voor bij de
zalmtoast een topper op de brunchtafel!

Dat is het teken dat het voorjaar in

De fijne bubbels dansen in je glas. Je ruikt
delicate bloesem die
plaatsmaakt
voor
de
kenmerkende
toast. Na de eerste
slok evenwichtig en
heerlijk fris. Probeer
deze mousserende
kanjer eens bij een
croissant of een pain
au chocolate.

Forstreiter Grüner Veltliner
Kremser Kogl

Forstreiter Sauvignon Blanc

JG Pinot Blanc

The Ned Sauvignon Blanc

De
prijs-kwaliteit
verhouding
van
deze klassieke, Oostenrijkse
Grüner
Veltliner is uitzonderlijk. Een gastronomische ervaring
in je glas. Deze frisse
parel combineer je
met je voorgerecht
met kaas en tomaa
tjes.

Dit is onmiskenbaar
sauvignon
blanc.
Sappig en glashelder. Je proeft de
kruisbessen die je
glas uitknallen. Zeer
levendige afdronk.
Deze wijn doet het
heel goed bij geitenkaas! Proost.

aantocht is. De tuin weer op orde? Dan
is het tijd om lekker te gaan genieten.

Genieten, beleven en proeven van
heerlijke wijnen die echt bij het voorjaar passen.

We hebben een mooie selectie voorjaarswijnen voor u samengesteld met
wijn-spijs combinaties. Een uitgelezen
moment om van het voorjaar te gaan
genieten.
Wijntje erbij......?

Santi Valdobiaddene Prosecco Extra Dry
De aanhoudende mousse stuift
uit je glas. Met peer, perzik en
bloemige tonen. Droge en fruitige prosecco. Schenk ‘m als aperitief eens bij aardbeien gemarineerd in balsamico.
Mogen we straks weer wat
meer gasten ontvangen, dan is
deze Magnum heel geschikt om
te schenken.

Aangename, zachtdroge pinot blanc
met de vrolijke geuren van abrikoos en
kruisbes. Een mooie
stoere wijn. Maak
indruk op je gasten
met deze wijn en een
salade van gegrilde
kip en spinazie.

Deze moet je proeven! Je proeft wat je
ruikt. Limoen,
vers
gras, grapefruit, noem
maar op. Kenmerkend sauvignon blanc
uit
Nieuw-Zeeland.
Indrukwekkend bij je
salade met groene asperges en paprika.

