
 

 

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. 

 
 

NABESTELLING 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. 

 

MORECCIO 2018 CASA DI TERRA DOC TOSCANE (ROOD) 
Prijs per fles € 12,50 

 
Dit is een DOC Bolgheri Super Tuscan voor de prijs van...een 
eenvoudige Chianti! Blend van cabernet sauvignon, merlot en syrah uit 
het prestigieuze kustgebied van Toscane dat internationale roem verwierf 
door icoonwijn Sassicaia en later ook door Ornellaia en Solaia. 
De jaargang 2018 (onder een prachtig nieuw etiket) is een blend van 
50% cabernet sauvignon, 40% merlot en 10% syrah. De opvoeding 
geschiedde gedurende zes maanden op Franse eikenhouten vaten 
gevolgd door zes maanden flesrijping voordat de wijn de kelders van 
Casa di Terra verliet. Ietwat eleganter dan verleden jaren door de 
gedoseerde inzet van gebruikte eikenhouten vaten. Sowieso geen nieuw 
eiken meer. Met complexe aroma’s van gestoofde kers, bessen, kaneel 
en damastpruim. In de mond volop zwarte kers, chocoladetruffel, 
bosbessenjam, specerijen en een goede fraîcheur. Noterige tannine in 
de lange afdronk. 

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

 


