WIJNKAART
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Tierra Alegre Airén-Sauvignon
La Mancha, Spanje
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Deze biologische wijn is een combinatie van de strakke
Sauvignon en de zachte Airen druiven. Proef citrus,
meloen en peer.

Bardos Pinot Grigio

Matra, Hongarije			

Het zonnige Matra gebergte in Hongarije heeft de
perfecte omstandigheden voor de wel bekende Pinot
Grigio druif. Proef perzik en fris citrusfruit.

Lista Negra Reserva Chardonnay Arinto
Setubal, Portugal

BUBBELS

Deze Portugese blend wordt vier maanden op nieuwe
houten vaten gerijpt. Het resultaat is een rollercoaster
van smaken. Proef hout, tropisch fruit en honing.

Fizz Fizz Fizz Cava,
Penedes, Spanje

Dat de woorden “bubbels” en “exclusief” niet alleen
gelden voor Champagne bewijst deze soepele en zachte
Cava uit de Penédes.

Jean Dumangin Blanc des Blanc Champagne
Champagne, Frankrijk

Slechts 5% van alle Champagnes is een Blanc des Blanc
(gemaakt van alleen Chardonnay). Deze exclusieve
Champagne smaakt fris, elegant en aangenaam zacht.
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Tierra Alegre Tempranillo,
Tierra Castilla, Spanje
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Tempranillo is de trots van Spanje. Het rijpe fruit en de
lichte kruidigheid maken hem wereldwijd erg geliefd.
Deze biologische smaakt naar donker, sappig fruit en
vanille.

Traversa Merlot Tannat,
Montevideo, Uruguay

in 1904 planten een Italiaanse familie de eerste
wijnstokken net buiten Montevideo. De Tannat, die erg
goed groeit in Uruguay, en Merlot druiven geven een
soepele wijn met smaken van cacao, leer en donker
fruit.

Goru el Tinto
Jumilla, Spanje

ROSÉ

De Goru komt van wijngaarden uit Jumilla, onder
Valencia. De Syrah, Monastrell en Petit Verdot druiven
zorgen voor een krachtige wijn met peper, zacht fruit en
een rijke finish.

Lista Negra Rosé
Setubal, Portugal

Met deze fruitige en droge rosé waan je jezelf direct aan
de Portugese costa! Proef framboos en witte bloemen.

