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LA RIVALE ROSÉ BRUT LE GRAND CROS (MOUSSEREND)  
 
Prijs per fles € 13,50 

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 
 
 
 
 

 

CARALLAN ALBERINO 2019 (WIT) 
 
Prijs per fles € 11,50 

Van granieten bodems in de buurt van Cambados - de zelfbenoemde 
hoofdstad van de albariño-druif - is dit een opmerkelijke cuvée van een van 
de beste producenten in Rías Baixas. Of je nu op vakantie bent in Spanje 
of thuis in Nederland, dit is een altijd heerlijke witte zomerwijn. Heerlijk 
verfrissend als een vroege ochtendduik in de Atlantische Oceaan, met 
kruidige citrus- en limoensmaken, een vleugje perzik en een zilte afdronk, 
en uiteraard ideaal om elk schelp- en schaaldiertje mee weg te spoelen. 
Heerlijk, puur, Spaans wit dat je smaakpapillen altijd weer weet te tintelen.  

Gouden Medaille op de toonaangevende competitie van Mundus Vini in 
Berlijn. 
 
Wijn en spijs 
Deze wijn past o.a. bij aperitief, lichte visgerechten, schaal- en 
schelpdieren en sushi. Op dronk: 2020-2023. 



 

GRÜNER VELTLINER WAGRAM TERRASSEN 2019 J. 
EHMOSER (WIT) 

Prijs per fles € 11,50 

Een ware ambassadeur van de beroemde Wagram regio. Afkomstig van 
grüner veltliner aangeplant op wijngaarden met veel löss in de bodem rond 
en in Grossweikersdorf. Heerlijk fris en kruidig met tonen van peer, meloen 
en abrikoos. Mooie citrustoets, sappige grapefruit en de typische, levendige 
noot van witte peper. Elegant verfijnd, met typische geuren en smaken voor 
het ras. Een echte Oostenrijkse Grüner Veltliner van de hoogste kwaliteit! 
 
Ook heerlijk als aperitief. 
 
Wijn en spijs 
Deze wijn past o.a. bij aperitief, asperges, lichte visgerechten, 
maaltijdsalades, pasta met vis, schaal- en schelpdieren, sushi en zachte 
kazen. Op dronk: 2020-2023. 

 

MORECCIO 2018 CASA DI TERRA DOC TOSCANE (ROOD) 

Prijs per fles € 13,50 

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. Op 
dronk: 2019-2025 

 



 

PRIMITIVO 2019 (ROOD) 
 
Prijs per fles € 11,50 

Primitivo is uitgegroeid tot een van de meest gewaardeerde druiven van 
Puglia dankzij het fruitige en complexe karakter van de wijnen die ervan 
gemaakt worden.  

 

Deze 100% Primitivo van Azienda Rivera komt uit Salento, het meest 
zuidelijke deel van de hak van Italië. De zeebries geeft een welkome 
verkoeling en verleent deze Primitivo zijn opmerkelijk elegante stijl. Met 
aroma’s van bramen en frambozen en een complexe smaak met mooie 
zuren en opnieuw een riante dosis fruit. Goede mondvulling met een uiterst 
aangename souplesse. Salute!  

Wijn en spijs 
Deze wijn past o.a. bij barbecue, biefstuk, harde kazen, stoofschotels en wildgerechten. Op 
dronk: 2019-2024 

 

BLAUFRANKISCH 2019 KLASSISCH (ROOD) 
 
Prijs per fles € 11,50 

Alle wijnboeren zijn euforisch over de 2019 jaargang voor hun rode  
wijnen! Vroegste oogst ooit met optimale rijpheid en zeer gezond fruit.  
zwarte bramenjam, zwarte bes en wat witte peper. Elegant gestileerde  
smaak met sappige tannine, cassis, wederom zwarte bes en pruim en  
ceder in een lange afdronk.  

Wijn en spijs 

Deze wijn past o.a. bij barbecue, gevogelte, kip, pasta met vleessaus en 
rood vlees. Op dronk: 2020-2025 

 
 

 

 


