
 

 

LA RIVALE ROSÉ BRUT LE GRAND CROS (MOUSSEREND)  
Prijs per fles € 12,50 

 
 
 
Waar is het feestje? Hier is het feestje! Met deze La Rivale van Grand Cros! 
Zalmroze, persistent mousserend. Met een lichtvoetig parfum van framboos 
en aardbei, lichtjes floraal. Frisse smaakstart met kers en mandarijn en mooie 
citrustonen tot laat in de finale. Ideaal voor op terras, of bij salades en lichte 
visgerechten. 

Wijn en spijs 
Deze wijn past o.a. bij aperitief, lichte visgerechten en maaltijdsalades. 

 

INURRIETA ORCHIDÉA 2018 NAVARRA BLANCO (WIT) 
Prijs per fles € 10,00 

 
 
Schitterend strogeel van kleur en loepzuiver van smaak met de verleidelijke 
geur van abrikoos, witte perzik, grapefruit en kruisbes. Verkwikkende smaak 
met vooral verse limoen en passiefruit. In de finale wederom -gekonfijte- 
grapefruit. Ideale terraswijn, maar zeker ook geschikt bij salades, paella en 
geitenkaas. 
 

Wijn en spijs 
Deze wijn past o.a. bij aperitief, geitenkaas, maaltijdsalades, oosterse gerechten 
en sushi. 
 

WIJNACTIE 2019 



GRÜNER VELTLINER WAGRAM TERRASSEN 2018 J. EHMOSER (WIT)  

Prijs per fles € 10,00  

 

Circa 45 km ten westen van Wenen, in het gebied de Wagram, bevindt zich 
het wijngoed. Josef is de derde generatie van zijn familie in de wijnbouw. 
Samen met zijn vrouw Martina runt hij de zaak met veel passie en respect 
voor de natuur. De lössbodems spelen een grote rol bij de terroirwijnen uit 
de Wagram. Deze wijn heeft veel rijp fruit als abrikoos, meloen en banaan 
en tevens de typische minerale tonen van de lössbodem. Daarnaast vinden 
we ook, het voor dit druivenras zeer typerende, witte pepertje terug. De 
smaak is vol, maar met behoud van elegantie, frisheid en een laag 
alcoholgehalte. 

 

Wijn en spijs 
Deze wijn past o.a. bij aperitief, asperges, lichte visgerechten, maaltijdsalades, pasta met 
vis, schaal- en schelpdieren, sushi en zachte kazen. 

LENAIA 2017 CASA DI TERRA IGT TOSCANE (ROOD) 
Prijs per fles € 12,00 

 
LET OP! We hebben de hand weten te legen op de laatste partij van deze 
voortreffelijke wijn. De Lenaia is het “broertje” van de vorig jaar aangeboden 
Morreccio. We hebben er slechts 300 stuks, dus enige snelheid is geboden  
wanneer je wilt genieten van deze prachtige “Super Tuscan”. 
 
Op zo’n 4 km van de Toscaanse kust en op steenworp afstand van Tenuta 
San Guido, de wijnmakers van de iconische Sassicaia, maakt Casa di Terra 
een fantastische Toscaanse wijn.  
 
Aan de basis staan merlot (50%), malbec (25%) en cabernet franc (25%) plus 
uiteraard het magnifieke terroir van Bolgheri. Robijnrood. Het bouquet is 
jammy met rode kers, gedroogde pruim plus een mix van tabak en ceder. In 
de mond zowel zwarte als gedroogde pruimen, zwarte kersen en zoethout. 
Sappig en fris. Tonen van mokka en een klein pepertje in de lange en 
geconcentreerde afdronk. 
 
 

Wijn en spijs 
Deze wijn past o.a. bij barbecue, biefstuk, harde kazen en kalfsvlees. 



 

MAIRENA CABERNET SAUVIGNON 2017, MENDOZA 
ARGENTINIË (ROOD) 
Prijs per fles € 12,00 
 
 

Ook cabernet sauvignon speelt een grote rol in Luján de Cuyo. De druiven 
zijn afkomstig van de slechts 2 ha kleine wijngaard in Ugarteche. 6 
Maanden gelagerd op Frans eikenhout en 8 maanden op fles.  

Producent Mairena, uit Luján de Cuyo, Mendoza produceert sublieme 
wijnen. Deze Boutique Winery van de familie Blanco, blinkt uit in 
geraffineerde wijnen van o.a. Malbec, Bonarda, Cabernet Sauvignon en 
Torrontés. Elegant van stijl met kenmerkend fruit, frisheid en fraîcheur. 

Mooie, rijpe stijl met zachte, soepele tannine. Robijnrode kleur met vet 
slingerende tranen. Typische cabernet-sauvignon-neus met veel cassis en 
bramen, mokka en rode kers. In de smaak mooi rond en zacht, met 
wederom veel zwart fruit, en een kruidige toets. Charmante stijl met 
wederom bosvruchten, noten en vanille, fris van stijl. Een wijn met 
rijpingspotentieel. 
 

Wijn en spijs 
Deze wijn past o.a. bij biefstuk, gegrild vlees, harde kazen, pizza, rood vlees, stoofschotels 
en varkensvlees. 

 
 


