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Marcel Martin - Sauvignon Blanc
LANGUEDOC-ROUSSILLON, FRANKRIJK

Een heerlijke zachte wijn met een 
lichtgele kleur en frisse groene tinten. 
Volop tropisch fruit maar ook typische 
Sauvignon aroma’s zoals appel en 
kruisbessen. Droog en fruitig. 

Valle de Los Andes - Chardonnay
CENTRAL VALLEY, CHILI

Aangename smaken van wit fruit, 
peer, meloen en appel. Een lichtzoete 
fruitige smaak en daarmee een zeer 
open en toegankelijke Chardonnay 
die altijd kan!

Diez Siglos - Verdejo
RUEDA, SPANJE

Mooie heldergele wijn met een  
groene schittering. Eerst wordt de 
tong verwend met citrusfruit, in de  
afdronk komen hier onder meer groene 
appel, grapefruit en kruiden bij.

Castel Firmian - Pinot Grigio
TRENTINO - ALTO ADIGE, ITALIË

Een heerlijke, zachte en verfijnde 
Pinot Grigio. In de neus heeft deze 
wijn heerlijk frisse tonen van appel 
en limoen in combinatie met subtiele 
zuren. Zacht met een lange afdronk.

Grand Ardèche - Chardonnay
ARDÈCHE, FRANKRIJK

Een stevige vlezige wijn met een 
vleugje vanille en boter in de smaak 
ondersteund door een minerale toon. 
Stevig maar niet log, juist uitermate 
sierlijk en elegant.  

Bellingham - Chenin Blanc
COASTAL REGION, ZUID-AFRIKA

Een bleekgouden op houtgerijpte 
witte wijn met tropische geuren 
van meloen, vanille, perzik, gele  
pruimen en een subtiel vleugje  
honing. Mooi vol met fijne bitters.

Noble Vines 446 - Chardonnay
CALIFORNIË, VERENIGDE STATEN

De wijn geurt volop naar ananas, 
gele perzik, vanille, brioche, boter 
en een tint van kokos. De smaak is 
roming en fris, waarin kiwi, mango  
en meloen zich ook nog laten zien.

Bernardus - Chardonnay
CALIFORNIË, VERENIGDE STATEN

Vol en romig met tonen van perzik, 
ananas, vanille en abrikoos. De echte 
kenner zal zelfs een vleugje banaan 
opmerken. Hét voorbeeld van een 
rijke, boterige Chardonnay.

Bernardus - Sauvignon Blanc
CALIFORNIË, VERENIGDE STATEN

Een lichtgele wijn met aroma’s van 
citrusfruit, kruisbessen en enkele 
groene tonen van vers gemaaid gras. 
Op de tong is grapefruit waar te  
nemen. Een klassewijn van topniveau!

Puligny - Montrachet
BOURGOGNE, FRANKRIJK

Deze strak gouden wijn behoort tot 
de top van de witte wijnen. Elegant, 
pittig en energiek met geuren van vol 
limoensorbet, gele pruim, appel, fris 
zuur, zilte mineralen en getoast eiken.
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ROSÉ MOUSSEREND

Marcel Martin - Merlot
LANGUEDOC-ROUSSILLON, FRANKRIJK

Een helderrode, intense kleur. In de 
geur rijp, bessenachtig fruit. Een rode 
wijn om lekker door te drinken en  
super om te schenken op het terras  
of op feesten en partijen.

La Escondida - Malbec Reserva
MENDOZA, ARGENTINIË

Aantrekkelijk zwoele, dieprode  
Malbec met vooral veel rood fruit 
(bessen, frambozen en pruimen) en 
iets vanille van het eikenhout.  
Supersoepel en mediumvol.

Torre del Falasco  
Valpolicella Ripasso
VALPOLICELLA, ITALIË

Voor deze rode wijn gebruikt men de 
druivensoorten Corvina, Corvinone 
en Rondinella. Diep roodpaars met 
de volle smaak van zwart fruit met 
daarbij vanille en pruimen.

Bellingham - Pinotage
COASTAL REGION, ZUID-AFRIKA

Mooie, intense geur van framboos, 
pruim, krenten, chocola, koffie, kruiden 
en hout. De smaak is krachtig en 
donker, waarin pruimen, truffel en 
specerijen herkenbaar zijn.

Brazin Old Vine - Zinfandel
CALIFORNIË, VERENIGDE STATEN

Intense geuren van pruimen, vijgen, 
leer, tabak en zoete specerijen. Een 
zachte, zwoele, maar spicy en stevige 
smaak met rijpe bramen, kruiden en 
een klein vleugje kaneel.

Bernardus - Pinot Noir
CALIFORNIË, VERENIGDE STATEN

Deze wijn is intens dieprood van kleur 
en heeft een heerlijke geur van rood 
fruit, zomeraardbeien, zwarte kersen 
en vanille. Een volle Pinot Noir met een 
zeer verrassend zacht karakter.

Cava Metodo Tradicional - Brut
CATALONIË, SPANJE

Een strokleurige, zachte en frisse 
Cava van de mooiste selectie  
Macabeo en Parellada druiven. 

Veuve Clicquot
CHAMPAGNE, FRANKRIJK

Je proeft direct het witte fruit, brioche 
en citrus. Één van de meest verkochte 
champagnes ter wereld! 

Estandon Gris Des Seigneurs
PROVENCE, FRANKRIJK

Deze bleekroze rosé met uitgesproken 
aroma’s van zoet fruit en citrusvruchten 
drink je op zomerse dagen en avonden.

BY.OTT
PROVENCE, FRANKRIJK

Perzikkleurig met glinsterende gouden 
accenten. Je ruikt perzik, exotisch fruit 
en vanille. Zachte en frisse smaak.
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