Le Spinee,
PROSECCO

Pax Vinum MiSolFa,
CAVA

Italië, Veneto
Brut, reserva
Vino Frizzante
Spanje,
Vitticultore
Penedes
Ponte
bio bubbels
Macabeo,
100 % Prosecco
 lichte bubbel, zacht
Parellada, Xarel-Lo
fruitig in de mond.
 fijne lang blijvende
Lekker en fris
bubbels, droge, licht
 Lekker als aperitief,
en fruitige Cava
bij quiche, slaatjes,
 Heerlijk als aperitief,
zeevruchten, “horsbij slaatjes, alle
d’oeuvres”, …
gelegenheden, …

Piedra Luenga,
SHERRY
Spanje, Montilla
Morilles
Fino dry sherry
Pedro Ximenez
50 cl
In geur en smaak een
typische droge
fino sherry.
Heerlijk bij gezouten of
gefrituurde vis,
langoustines,Iberische
ham, aperitief

€ 10,50 x……. = …….
€ 9,75 x ……… = ……
Witte wijn
Petit Roubié –
Domino de Punctum
Les Hauts de Lagarde
Sauvignon Blanc
Spanje La
Frankrijk
Frankrijk
Mancha
AOC Bordeaux
Aangename
Lobetia
Supérieur.
frisfruitige witte
Viognier
Sauvignon
wijn.
Blanc, Sémillon
Prijs/kwaliteit
topper

Levendig
en zuiver
 Past goed bij: aperitief,
boeket, fris en fruitig.
kaas, quiche, slaatje,
 Frisfruitige witte wijn  Heerlijk als aperitief,
schaaldieren, vis,
 Lekker als aperitief,
bij , kaas, slaatje,
paella vegetarische
bij slaatje, vis, …
schaaldieren
keuken,
€ 7,15 x ……… = ……
€ 7,15 x ……… = ……
€ 8,50 x ……… = ……
Rode wijn
Costeplane
–
Les Hautes de
Mundo Yuntero
Lagarde
Arboussède
Spanje
Rouge
AOC Bordeaux
La Mancha
Supérieur.
Frankrijk
Prijs/kwaliteit
Tempranillo,
Languedoc
topper
Syrah
Druivensoorten:
Grenache,
Soepele
cabernet franc,
Syrah
rode wijn
cabernet sauv., merlot
Médaille d'or
BRONZEN MED. 2009
Ook in wit met

Vlezig in de mond,
Volfruitige en kruidige wijn
sappig donker fruit
 Fruitige neus met
Aangename zuren,
toetsen v. wilde
rijpe tanine
garriguekruiden
Lekker bij : toespijs,
 Past goed bij toespijs,
stoofpot, Mediteraanse
gevogelte, lamsvlees,
keuken, ..
rood vlees, wit vlees.
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PROMO:
Vanaf 80 euro:
GRATIS 1 FLES
CAVA of Sherry
OF
10 % korting !

€ 7,95 x …..= ………..

PROMO:
5+1 gratis

€ 5,85 x ……… = …….

€ 8,80 x ……. = ……..

€ 8,50 x ……. = ……..

NAAM:

SubTotaal:

KORTING:

Jasci Azienda Trebbiano
Italië, Abruzzo
Druiven :
Trebbiano
Volfruitige
witte wijn
Zachte body, evenwichtig in de mond
Lekker bij quiche,
slaatje, wit vlees
vegetarische keuken
€ 7,80 x ……… = ……
Jasci Azienda –
Domino
Italië Abruzzo
Montepulciano
KLASSEWIJN

 Schitterende aroma’s,
volle body met
zoetfruitige aanzet,
elegant en verfijnd
met zijdeachtige
tanines
 Heerlijk bij wild,
lamsvlees, rood vlees,
stoofpot, …
€ 12,50 x ……. = …….
PROMO nu: € 10,29
TOTAAL

