
Millesimato Spumante, Italië
Deze mousserende wijn is gemaakt van Trebbiano en Garganega druiven uit de Veneto en Emilia regio. 
De wijn heeft een mooie strogele kleur. In de neus een geurig en intens bouquet met tonen van 
broodkruimels en appels. Deze wijn is een feestelijk aperitief en gaat uitstekend  samen met visgerechten 
en romige desserts. 

Sierra Noble Sauvignon Blanc, Chili
De wijn stuift en smaakt naar vers fruit als groene appel en limoen. Het maakt de wijn tot een verrukkelijk 
aperitief, uitstekende begeleider van schelp- en schaaldieren, en een harmonieus glas bij geitenkaas en 
(maaltijd)salades met ham of tonijn.

Antares Chardonnay, Chili
Deze Chardonnay kenmerkt zich door zacht en rijp citrusfruit, ondersteund door een lichte houttoets. Een 
ideale begeleider van zacht wit vlees, vis, diverse salades of gewoon als aperitief. 

Wolftrap White, Zuid-Afrika
Heldere gele kleur, een complexe geur met tonen van bloesem, citrus, zoete kruiden, vanille en abrikoos. 
Een volle, rijpe aanzet, en een rijke smaak van steenfruit, kruiden en een mooi geïntegreerde invloed van 
het eikenhout. Prachtige blend van Viognier, Chenin Blanc en Grenache Blanc

Heim Impérial Pinot Blanc, Frankrijk
Heerlijk zachte witte wijn. Lichte, bleekgele kleur. In de geur rijpe peer en appel. De smaak is opwekkend 
fris met een aangename afdronk.

Sierra Noble Cabernet Sauvignon, Chili
Vol maar ook gelijk zeer soepel en romig; een charmeur. Serveren bij vleesgerechten, kazen maar ook 
heerlijk als aperitief. Deze wijn is sappig en licht kruidig van smaak met mooie tannines. Veel wijn voor 
weinig geld.
 
Antares Merlot, Chili
De Merlot is een perfect voorbeeld van uiterst zachte, volle, fruitige en rijpe wijn, die optimaal heeft 
geprofiteerd van het warme Chileense klimaat. In de wijn zijn heerlijke aroma's te ontdekken van o.a. 
kersen, aardbeien en zelfs kaneel. Een fantastische wijn voor elke gelegenheid 

Lucarelli Rosso, Italië
Deze wijn is gemaakt van Primitivo en Sangiovese druiven.. In de neus komen intense aroma’s naar voren 
van rijp rood fruit, rode besjes en bosvruchten. Een heerlijke wijn met een volle body, zachte tannines en 
goed in balans. Deze wijn gaan goed samen met rood vlees, wild en gerijpte kazen.

Rioja Covilla II, Spanje
Een intense robijnrode kleur. In de geur elementen van roodfruit en een zekere kruidigheid. De smaak is 
vol en krachtig, waarbij het fruit goed wordt ondersteund door de invloed van het eikenhout. De lange 
afdronk maakt van deze Rioja een topper!.

Château Laforet Bordeaux, Frankrijk
Heldere robijnrode kleur. Expressieve neus met veel fruit (cassis en kersen) lichte karamel- en vanille tonen
en mooi geïntegreerd hout. De wijn heeft een soepele smaak, met afgeronde tannine structuur en een 
soepele afdronk (cassis en kersen).

Feuerheerds Tawny Port
Licht rood-bruine kleur. Zacht fruitig karakter met aroma’s van noten. Elegante subtiele smaak van krenten 
en rozijnen met een zachte afdronk. 
Heerlijk alledag Port maar ook goed bij belegen en rijpere kaassoorten.


