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LICHT

  LICHT    GEMIDDELD     VOL

WIT ROSÉ DESSERTROOD

LEGENDA



   4,20    23,00

 6,50

   4,20    23,00

   4,50    24,50

 55,00
   4,20    23,00

 29,50

   5,50    35,00

   4,20    23,00

 28,50

   4,50    24,50

 32,00

   4,60    25,00

FRIS,
LICHT

Een frisse, lichte en  
kruidige Sauvignon 
Blanc. In de smaak  
wit fruit en in de  
afdronk groene appel.

Fris met de kracht van de  
Middellandse zee. De Cava 
geurt naar steenfruit, citrus  
en bloesem. 9 maanden rijp- 
ing in de kelder geeft de wijn 
de volle smaak en afdronk.

Alsof je aan een mandje 
vers rood fruit ruikt. Dit 
vind je terug in de smaak: 
frambozen, aardbeien en 
rijpe bessen.

Lichte aromatische wijn 
en zacht van geur met 
nectarine, ananas en 
bloesem.

Fris met de kracht van de  
Middellandse zee. De Cava 
geurt naar steenfruit, citrus  
en bloesem. 9 maanden rijp- 
ing in de kelder geeft de wijn 
de volle smaak en afdronk.

Soepele rode wijn met 
veel fruit en een kruidige 
lange afdronk. 

Een zeer zachte houtgerijpte 
wijn met complexe aroma’s 
van rijp fruit en vanille. 
Lange afdronk wat heerlijk 
combineerd met een mooie 
vleesgerecht.

Een aromatische wijn uit 
Noord-Italië. Heerlijk te 
combineren bij een dessert. 
Zwoel wit fruit als perzik en 
honingmeloen. Niet al te zoet 
en met een fijne frisheid.

Een frisse geur van 
mandarijn en grapefruit. 
In de volle smaak wat 
brioche en abrikoos.

Fris met de kracht van de  
Middellandse zee. De Cava 
geurt naar steenfruit, citrus  
en bloesem. 9 maanden rijp- 
ing in de kelder geeft de wijn 
de volle smaak en afdronk.

Verrassende blush rosé. 
Zacht roze en helder van 
kleur. Vrolijk klein rood 
fruit wat de wijn fris, 
droog en delicaat maakt.

Uit Sicilië gemaakt van het  
druivenras ‘Grillo’. In de geur 
tropisch fruit zoals mango 
en papaja. In de afdronk wat 
jasmijn en witte bloemen.  
Zeer rijke en smakelijk wijn.

Een intense Malbec 
met in de smaak rijpe 
pruimen, aardbeien en 
bramen. Aangenaam 
zijdezacht is de afdronk, 
mooie Malbec!

Pour le Vin  
Sauvignon Blanc

Cava La Brava 
picolo

Pour le Vin  
rosé

Terre del Noce  
Pinot Grigio

Cava La Brava 
magnum

Pour le Vin  
Merlot

Hoya de Cadenas 
Reserva

Castel Firmian 
Moscato Giallo

Pour le Vin  
Chardonnay

Cava La Brava 

Terre del Noce  
Pinot Grigio rosé

Feudo Arancio 
Grillo

El Abasto  
Malbec

  

   

  

   

    

  

   

   

   

  

 

WITTE WIJNEN

MOUSSERENDE WIJNEN

RODE WIJNEN

ROSÉ WIJNEN

DESSERT WIJNEN


