
 

L'Arjolle Côtes de Thongue rosé  Frankrijk
Languedoc 

Rosé                                                    

Franse rosé met een fruitig en kruidig aroma en een frisdroge 
smaak. Lekker bij frisse salades, vis van de barbecue of op 
het terras, in combinatie met fijne amuses. Nu op dronk; 
desgewenst goed te bewaren tot één à twee jaar na de
oogstdatum.Heerlijke volle Zuid-Franse rosé met een fruitig en 
kruidig aroma en een mondvullende, frisdroge smaak.Prima 
bij frisse salades, vis van de barbecue of op het terras met 
fijne amuses.
Syrah, Grenache

De Pró Cava Brut  Spanje
Penedès  

Wit 

Frisse, mousserende witte wijn uit Spanje, met de geur van 
sappig fruit. Door de evenwichtige, zachte smaak is deze wijn 
heel geschikt als aperitief of als sorbet met citroenijs.Heerlijk 
frisse mousserende wijn met vers, sappig fruit in de neus en 
een evenwichtige, zachte smaak met een milde 
mousse.Uitstekend als aperitief, zowel in huiselijke sfeer als 
bij recepties. Ook lekker als sorbet, gemengd met citroenijs. 
Xarel.lo, Macabeo, Parellada

Domaine de l'Arjolle Côtes de Thongue Equinoxe
Chardonnay 

Frankrijk
Languedoc 

Wit 

Fraaie, aromatische droge witte wijn uit Frankrijk, met 
geurnuances van toast, rijpe appel, mango en wat eikenhout. 
De zachte, milde  smaak past goed bij verfijnde visgerechten, 
gevogelte of milde pasta.Fraaie, aromatische droge witte wijn 
met nuances van toast, rijpe appel, mango en wat eikenhout. 
De smaak zet zacht, mild en rond in en heeft een 
aanhoudende afdronk.Goed te combineren bij verfijnde 
visgerechten, gevogelte of milde pastaschotels.
Chardonnay

Nr Omschrijving Land / gebied  Kenmerk 

Glas € 4,50
Fles  € 29,00

Glas € 5,00
Fles  € 32,50

Glas € 8,50
Fles  € 52,50



Domaine de l'Arjolle Côtes de Thongue Equinoxe
Frankrijk
Languedoc 

Rood 

Franse, op eiken gerijpte dieprode wijn met een kruidige geur 
en een volle, krachtige smaak. Past uitstekend bij rood vlees, 
kruidige gerechten of een stukje stevige kaas.Volrode wijn 
met een aroma van rijp rood fruit, milde kruiden en licht 
caramel. De smaak zet soepel, vol en elegant in en eindigt 
met een frisse en aromatische afdronk.Geurige en 
toegankelijk rode wijn, prima bij koude schotels of licht 
gekruide gerechten uit de oven.
Cabernet Sauvignon, Syrah

Cantine Due Palme Negroamaro del Salento
Domiziano 

Italië
Apulië 

Rood 

Zondoorstoofd, zacht kruidig en zwoel: deze rode wijn uit het 
Zuid-Italiaanse Apulië heeft veel gekonfijt fruit in het aroma en 
een volle smaak. Ideaal bij kruidige stoofgerechten of gegrild 
vlees met kruidige saus.Soepele en zachte rode wijn met 
nuances van gekonfijt rood fruit. De smaak is vol, rond, 
aromatisch en eindigt met een geurige afdronk.Een wijn die 
een stevig gerecht verdient, zoals kruidige stoofgerechten of 
gegrild vlees met kruidige saus.
Negroamaro

Cantine Due Palme Chardonnay del Salento Santa
Caterina 

Italië
Apulië 

Wit 

Frisdroge chardonnay uit Zuid-Italië, met fijn (tropisch) fruit in 
het aroma en een sappige, volle smaak. Prima als aperitief, 
maar ook goed te combineren met frisse - koude - 
voorgerechten of vis.Frisse, droge chardonnay met fijn 
(tropisch) fruit in het aroma en een sappige, volle ronde 
smaak.Prima als aperitief, maar ook goed te combineren met 
frisse (koude) voorgerechten of vis.
Chardonnay

Monte del Frà Custoza  Italië
Veneto 

Wit 
Geurige witte wijn uit Italië, met een fruitig aroma van appel 
en perzik. De volle, droge smaak past goed bij pasta met 
paddenstoelen of vis. Ook erg lekker bij gevogelte.Volle, 
geurige droge witte wijn met een fruitig aroma (appel en 
perzik) en een ronde, volle en droge smaak. De afdronk is 
geurig en lang. Mooi en karaktervol!Een prima begeleider van 
verfijnde pastagerechten met paddenstoelen of vis, maar ook 
goed te combineren met gevogelte.
Garganega, Trebbiano Toscano, Cortese, Friulano, Chardonnay

Glas € 8,50
Fles  € 52,50

Glas € 4,50
Fles  € 29,00

Glas € 4,50
Fles  € 29,00

Glas € 6,50
Fles  € 40,00


