BUBBELS
Cava Brut
❖
❖
❖
❖
❖

Dom Potier
Spanje, Catalonië
Macabeo, Parellada & Xarel.Lo
N.V.T.
€ 6,50 glas / € 35,00 fles

Vonkelwijn Brut Rosé
❖
❖
❖
❖
❖

Boschendal
Zuid-Afrika, Franschhoek
Chardonnay & Pinot Noir
N.V.T.
€ 7,50 glas / € 39,50 fles

Champagne
❖
❖
❖
❖
❖

Pommery Silver
Frankrijk, Champagne Reims
Chardonnay
N.V.T.
€ 9,50 glas / € 55,00 fles

Champagne
❖
❖
❖
❖
❖

Dom Perignon
Frankrijk, Champagne
Chardonnay & Pinot Noir
2006
€ 215,00 fles

Toegankelijke, intense neus met aroma’s van
divers fruit zoals groene appels. Goed
gestructureerde smaak met kleine bubbels en
een mooie balans tussen fruit en de zuurgraad.

Heerlijke mousserende wijn met veel fruit en
bubbels. In de smaak aroma’s van citrusfruit,
aardbeien en frambozen, naast wat vanille en
florale tonen.

Mooie Champagne met fijne zuren en veel
frisheid. De Silver Brut is speciaal gecreëerd om
te combineren bij maaltijden en heeft een rijping
van maar liefst 42 maanden ondergaan.
Dit zorgt voor een volle, rijpe smaak.

Dom Perignon, de prestige cuvee van Moët &
Chandon, wordt gezien als koning onder de
champagnes. Dit is een champagne die u zeker
een keer gedronken moet hebben. Alleen in
geval van uitzonderlijk goede jaren wordt deze
prachtige cuvee gemaakt.

HUISWIJNEN WIT
Doña Victorina
❖
❖
❖
❖
❖

Finca Constancia
Spanje, Toledo
Verdejo & Sauvignon Blanc
2016
€ 4,50 glas / € 24,50 fles

Paiara
❖
❖
❖
❖
❖

Tormaresca
Italië, Puglia
Chardonnay & Bombino
2016
€ 5,00 glas / € 26,50 fles

Abadal Blanc
❖ Abadal
❖ Spanje, Pla de Bages
❖ Picapoll, Macabeo, Chardonnay
& Sauvignon Blanc
❖ 2016
❖ € 5,50 glas / € 28,50 fles

Frisse fruitige neus met een explosie aan aroma’s
van citrus, tropisch fruit, venkel, delicate florale
tonen en mineralen. De goed gebalanceerde en
frisse smaak heeft een milde zuurgraad en een
lange afdronk met grassige tonen.

In de frisse geur aroma’s van wit fruit en perzik
met licht florale tonen. Zeer zachte, frisse smaak
met een mooie zuurbalans.

Frisse, expressieve wijn met een heldergele kleur
met groene reflecties en complexe aroma’s van
jasmijn, lavendel, exotisch fruit en citrus.

HUISWIJN ROSÉ
Vénerie
❖
❖
❖
❖
❖

Vénerie
Frankrijk, Provence
Grenache & Cinsault
2016
€ 5,00 glas / € 26,50 fles

Heerlijke rosé uit het zuiden van Frankrijk. Deze
wijn is een mooie blend van Grenache en
Cinsault met zachte aroma’s van rode bessen.
Fijne ronde smaak met een frisse afdronk

HUISWIJNEN ROOD
Doña Victorina
❖
❖
❖
❖
❖

Finca Constancia
Spanje, Toledo
Tempranillo & Shiraz
2015
€ 4,50 glas / € 24,50 fles

Paiara
❖ Tormaresca
❖ Italië, Puglia
❖ Negroamaro & Cabernet
Sauvignon
❖ 2015
❖ € 5,00 glas / € 26,50 fles

Abadal Franc
❖ Abadal
❖ Spanje, Pla de Bages
❖ Cabernet Franc, Tempranillo,
Sumoll
❖ 2016
❖ € 5,50 glas / € 28,50 fles

De geur kent heerlijke aroma’s van aardbeien,
fris rood fruit gecombineerd met mineralen en
wat florale tonen. Zeer toegankelijke en elegante
smaak die fris en fruitig is met een aanhoudende
afdronk en een mooie geïntegreerde zuurgraad.

Een heerlijke geur met diverse donkere en
roodfruitaroma’s, pruimen en wat ‘spicy’-tonen.
Zachte smaak, maar rijk van structuur. Fruitig,
met aangename en soepele tannines.

Fris, gul en elegant, met kruidige aroma’s van
munt, viooltjes en rozemarijn, rood fruit, toffee
en balsamico. De smaak is fris en zacht en de
tannines zijn soepel.

WITTE WIJNEN

WISSELEND PER GLAS

1685 Sauvignon Blanc
❖
❖
❖
❖
❖

Boschendal
Zuid-Afrika, W.O. Coastal Region
Sauvignon Blanc & Semillon
2016
€ 7,50 glas / € 35,00 fles

1685 Chardonnay
❖
❖
❖
❖
❖

Boschendal
Zuid-Afrika, W.O. Coastal Region
Chardonnay
2016
€ 7,50 glas / € 35,00 fles

Réserve Saint Marc
❖
❖
❖
❖
❖

Les Vignobles Foncalieu
Frankrijk, Roussillon
Sauvignon Blanc
2016
€ 7,50 glas / € 35,00 fles

Gales Rivaner
❖
❖
❖
❖
❖

Caves Gales & Cie
Luxemburg, Moselle
Rivaner
2016
€ 7,50 glas / € 35,00 fles

In de geur aroma’s van kruiden en tropisch fruit
met tonen van kalk en groene vijgen. Deze
complexe aroma’s leiden naar een romige,
harmonieuze smaak met een lange afdronk vol
mineralen.

Prachtige wijn met in de geur en smaak rijp
tropisch fruit, citrusvruchten, nootmuskaat en
kaneel. Doordat een deel van de druiven is
gerijpt in houten vaten krijgt deze Chardonnay
een mooie balans in fruit en houttonen en is de
afdronk romig en rond.

De bodem waarop de druivenstokken staan
aangepland bevat kalk en kiezel. De druiven
geven op deze droge bodem een fraaie
frisfruitige smaak. Deze wijn heeft een stuivende
fruitige neus van limoen en grapefruit. De smaak
is geconcentreerd met een fraaie balans tussen
frisheid, fruit en souplesse. De afdronk is fruitig
en lang.
De handmatig geoogste druiven worden deels
ontsteeld en vervolgens vergist in temperatuur
gecontroleerde roestvrijstalen tanks. Ook de
rijping vindt hierin plaats. Heldergele wijn met
groene reflecties. Lichtvoetig en elegant met
rijpe appel, abrikoos en kweepeer. Levendig en
gebalanceerd met een lange afdronk.

RODE WIJNEN

WISSELEND PER GLAS

1685 Merlot
❖
❖
❖
❖
❖

Boschendal
Zuid-Afrika, W.O. Coastal Region
Merlot
2014
€ 7,50 glas / € 35,00 fles

1685 S & M
❖
❖
❖
❖
❖

Boschendal
Zuid-Afrika, W.O. Coastal Region
Shiraz & Mourvèdre
2014
€ 7,50 glas / € 35,00 fles

Château de Rieufret Graves
❖
❖
❖
❖
❖

Château de Rieufret
Frankrijk, Bordeaux
Cabernet Sauvignon, Merlot
2015
€ 7,50 glas / € 35,00 fles

Casal Monteiro Tinto
❖ Quinta do Casal Moteiro
❖ Portugal, Do Tejo
❖ Touriga Nacional, Syrah &
Merlot
❖ 2015
❖ € 7,50 glas / € 35,00 fles

In de geur rijpe aroma’s van moerbeien, donkere
chocolade en zachte vanilletonen. In de smaak
ook weer de moerbeien, maar dit keer de meer
levendige rode variant, vergezeld door elegante
tannines, kruidige houttonen en vers gemalen
koffie. Zachte afdronk.

In de geur wordt het kruidige en peperige van de
Shiraz gecombineerd met de aroma’s van
sappige donkere kersen van de Mourvèdre. De
smaak kent een fruitige body van moerbeien,
naast wat tonen van jonge specerijen en donkere
chocolade. Aanhoudende afdronk met fruit,
specerijen en zachte tannines.

De fermentatie van het druivensap vindt plaats
op roestvrijstalen tanks. Na de malolactische
vergisting rijpt een gedeelte van de wijn op
eikenhouten vaten. Intense geur van bramen en
rokerigheid. De Cabernet Sauvignon in de blend
zorgt voor een peperige finale. Veel lengte,
structuur en balans.

Zeer fraaie, fruitige wijn met body. Het fruit
smaakt gepolijst en kent zwarte kersen. De wijn
kent een mooie balans, een fraaie structuur die
gastronomische mogelijkheid biedt en delicate
tannines. De stijl van de afdronk is modern,
soepel en evenwichtig.

WITTE WIJNEN
La Croix
❖ Badet Clément & Cie
❖ Frankrijk, Languedoc &
Roussillon
❖ Viognier
❖ 2016
❖ € 32,50 fles

Menetou-Salon
❖
❖
❖
❖
❖

Domaine de Châtenoy
Frankrijk, Loire
Sauvignon Blanc
2015
€ 36,50 fles

Albariño Atlantik
❖
❖
❖
❖
❖

Bodegas Fillaboa
Spanje, Rias Baixas
Albariño
2016
€ 32,50 fles

Johanniter
❖
❖
❖
❖
❖

Achterhoekse Oorsprong
Nederland, Achterhoek
Johanniter
2016
€ 32,50 fles

FRIS, HELDER & JONG
Licht strogele kleur. Heerlijke aroma’s van wat
tropisch fruit, met name van banaan. Ondanks de
kruidigheid een zeer toegankelijke wijn. Valt op
door zijn frisheid.

Stuivend bouquet met name grassig in de neus.
Zuivere Sauvignon-kenmerken als groene appel
en buxus, verrijkt met bloemengeuren, een
vleugje specerijen en een sappige, frisse smaak
en finale.

Bleekgele wijn met groene reflecties en jeugdige
aroma’s van citrus, appel en vers gemaaid gras.
De smaak is tintelend fris met verkwikkende
zuren en een lange afdronk.

Deze frisse, Johanniter, verwant aan de
Rieslingdruif, is licht qua kleur en heeft een
fruitige en elegante smaak. Sappig, met veel fruit
en knisperende zuren.

Spies
❖
❖
❖
❖
❖

Kurt Angerer
Oostenrijk, Kamptal
Grüner Veltliner
2016
€ 35,00 fles

Sancerre
❖
❖
❖
❖
❖

Château de Sancerre
Frankrijk, Loire
Sauvignon Blanc
2016
€ 42,50 fles

Wirra Wirra
❖
❖
❖
❖
❖

Wirra Wirra Vineyards
Zuid-Australië, McLaren Vale
Chardonnay
2016
€ 32,50 fles

Fris en toch vol en zacht met aroma’s van groene
appel, grapefruit en perzik. Daarnaast de voor
Grüner Veltliner typerende kruidigheid. Zijn frisse
uitgebalanceerde sappigheid maakt deze
Oostenrijker tot een gastronomische alleskunner.

In de typische Sauvignon Blanc geur domineren
de florale tonen die finesse en elegantie geven,
gevolgd door frisse aroma’s van citrusfruit.
Zuivere en frisse smaak met hoofdzakelijk tonen
van abrikoos en perzik, die de mond heerlijk
vullen. Goede lengte en een aromatische,
aanhoudende afdronk met tonen van
acaciabloesem.
Helder bleekgeel van kleur met een groene
zweem. Stuivend fris geurend naar zuurtjes,
perzik en nectarines. Een sappige frisse aanzet
met accenten van peer en citrus. Een lichtromige
ondertoon in de mond door de houtopvoeding
met op het eind een fris grapefruitbittertje.

WITTE WIJNEN
Gustave Lorentz Evidence
❖
❖
❖
❖
❖

Gustave Lorentz
Frankrijk, Elzas
Pinot Gris
2015
€ 42,50 fles

Seeger
❖
❖
❖
❖
❖

Weingut Seeger
Duitsland, Baden
Grauburgunder
2016
€ 37,50 fles

Lageder
❖
❖
❖
❖
❖

Alois Lageder
Italië, Trentino Alto Adige
Pinot Grigio
2016
€ 47,50 fles

Montenidoli
❖
❖
❖
❖
❖

Solo Montenidoli
Italië, Toscane
Vernaccia
2015
€ 55,00 fles

RIJK & KRACHTIG
Gastronomische wijn. Fris, elegant en
aromatisch. In de geur perzik, peer, lindebloesem
en acacia. De smaak is fris, fruitig en evenwichtig
met een verfijnde mineraliteit en een lange,
ziltige finale.

Krachtige wijn met rijp aroma’s van peer, mango,
honingmeloen, noten en door de houtrijping ook
vanille en karamel. Volle, zachte smaak en een
lange, romige afdronk.

De wijn heeft een heldere strogele kleur met een
zweempje groen. Uitgesproken en expressieve
aroma’s van bloemen en specerijen. Rijk van
smaak, met een lichte rook ondertoon op de
achtergrond en een mooie, frisse finale.

Licht goudgeel van kleur walmt deze geurige wijn
met hints van amandelnoten en kruiden je
tegemoet. In de aanzet fris, fruitig, droog en
zuiver, typerend voor Montenidoli en zijn
traditionele vinificatie. Heel veel smaakbeleving
van citrusfruit tot amandelnoten met een droge
en prettige afdronk.

Chassagne-Montrachet
❖
❖
❖
❖
❖

Louis Jadot
Frankrijk, Bourgogne
Chardonnay
2014
€ 75,00 fles

Meursault
❖
❖
❖
❖
❖

Jean-Philippe Fichet
Frankrijk, Bourgogne
Chardonnay
2014
€ 75,00 fles

Pouilly-Fuissé
❖
❖
❖
❖
❖

Château-Fuissé
Frankrijk, Bourgogne
Chardonnay
2015
€ 65,00 fles

Een krachtige en rijke wijn met een aromatisch
bouquet van rijp witfruit en subtiele vanilletonen
door rijping op eikenhout. De druiven worden
met de hand geplukt. Dan worden ze vergist en
gerijpt op eiken vaten, gedurende 18 maanden.

Een prachtige Meursault met een prachtige
gelaagdheid aan smaken en aroma’s. Van vers
geoogste druiven en citrusvrucht tot hints van
amandelen, gegrilde hazelnoot, meidoorn en
lindebloesem aangevuld met de karakteristieke
nuances van boter en honing. Jancis Robinson
bekroonde deze wijn met 17,5 uit 20 punten.

Een heldere, lichtgele kleur met lichtgroene
hints. In de neus rijpe aroma’s van citroen, appel,
limoen, amandelen en gerookte hazelnoten.
Mineralig en fris. In de mond heel fris, mooi rijk
en klassiek. Voldoende rijp fruit, amandelen,
delicaat eiken en een hele lichte rokerigheid.

ROSÉ WIJNEN
Whispering Angel
❖ Château d’Esclans
❖ Frankrijk, Provence
❖ Grenache, Cinsault, Syrah,
Tibouren & Rolle
❖ 2016
❖ € 38,50 fles

Château Roubine Cru Classé
❖ Château d’Esclans
❖ Frankrijk, Provence
❖ Cabernet Sauvignon, Grenache,
Cinsault & Carignan
❖ 2016
❖ € 49,50 fles

Mooie rosé die uitblinkt in mineraliteit en
elegantie. Een mooi glas wijn, elegant, breed en
rijk met een mooie frisheid en lichte kruidigheid.
Intense smaak met aroma’s van abrikozen, rode
bessen en aardbeien.

Helder van kleur, licht zalmrose. Frisse en zuivere
geur met exotisch fruit, aardbeien en grapefruit.
Mooi in balans. Fris en rond. Veel fruit zoals
framboos, peer, rijpe perzik en pommelo.
Karaktervolle afdronk en lang genieten.

RODE WIJNEN

FRIS, HELDER & JONG

Vintage Widow
❖
❖
❖
❖
❖

Jackson Estate
Nieuw-Zeeland, Marlborough
Pinot Noir
2014
€ 41,50 fles

Seeger
❖
❖
❖
❖
❖

Weingut Seeger
Duitsland, Baden
Blaufränkisch
2015
€ 42,50 fles

Elena Walch
❖
❖
❖
❖
❖

Elena Walch
Italië, Alto Adige
Lagrein
2017
€ 39,00 fles

Enate Joven
❖ Enate
❖ Spanje, Somontano
❖ Cabernet Sauvignon, Merlot &
Tempranillo
❖ 2015
❖ € 32,50 fles

Klassiek gemaakt met een enorme hoeveelheid
geconcentreerde aroma’s van rood en zwart
bosfruit, samen met tonen van subtiel en
cederhout. Harmonieus, royaal, rijpe tannines en
een mooie zuurgraad kenmerken de wijn.

Heldere, soepele maar goed gevulde wijn met
veel donker fruit in de geur en smaak. De
vergisting vindt plaats in RVS-tanks, waarna de
wijn rijpt in grote houten vaten.

Donkere, bijna zwartrode wijn met aroma’s van
kruiden en specerijen, cacao, wilde bessen en
zoete kersen. De smaak is vol, sappig en elegant,
met een mooie tanninestructuur die de wijn
ruggengraat geeft.

Deze Joven (jonge wijn) is feestelijk fruiting,
heerlijk verleidelijk en vriendelijk in de mond. Het
rode bessenfruit knalt het glas uit, een charmant
sappige wijn met voldoende beet en frisheid.

RODE WIJNEN

VOL EN KRACHTIG

Ramón Roqueta Reserva
❖ Ramón Roqueta
❖ Spanje, Catalonië
❖ Tempranillo & Cabernet
Sauvignon
❖ 2013
❖ € 35,00 fles

L’Ostal Cazes
❖
❖
❖
❖
❖

L’Ostal Cazes Minervois Estibals
Frankrijk, Languedoc-Roussillon
Syrah, Grenache & Carignan
2014
€ 35,00 fles

Abadal Crianza
❖
❖
❖
❖
❖

Abadal
Spanje, Pla de Bages
Cabernet Sauvignon & Merlot
2014
€ 38,50 fles

Marechal Foch
❖
❖
❖
❖
❖

Achterhoekse Oorsprong
Nederland, Achterhoek
Marechal Foch
2016
€ 32,50 fles

Harmonieuze wijn met verleidelijke aroma’s van
kersen, kruiden en vanille. De Cabernet zorgt
voor stevigheid, terwijl de Tempranillo de wijn
wat zachter en ronder maakt.

Diep granaatrode, expressieve wijn met aroma’s
van zwart fruit, aardbei, zwarte bessen, viooltjes,
kruiden en iets toast. De smaak is vol en romig,
maar met voldoende frisheid en zijdezachte
tannines.

Krachtige, maar elegante wijn met een dieprode
kleur en aroma’s van kersen, rode bessen,
pruimen, bloemen, balsamico, cacao en
specerijen. De smaak is vol en zacht met rijpe
tannines en mooi geïntegreerd hout.

Volrood en helder van kleur. Deze Marechal Foch
beschikt over een bijzonder warme geur met
aroma’s van rijpe kersen. In de mond de smaak
van rijp rood fruit. Een milde rode sappige wijn
met een goede afdronk.

Corralillo
❖
❖
❖
❖
❖

Matetic
Chili, Rosario Valley
Cabernet Sauvignon
2014
€ 45,00 fles

Santenay
❖
❖
❖
❖
❖

Domaine Olivier Leflaive
Frankrijk, Bourgogne
Pinot Noir
2013
€ 55,00 fles

Châteauneuf du Pape
❖
❖
❖
❖
❖

Domaine des Sénéchaux
Frankrijk, Rhône
Grenache, Syrah & Mourvèdre
2012
€ 87,50 fles

Heldere robijnrode kleur met paarse geïnkte
hints. De neus is enorm fruitig, met pittige en
onderscheidende balsamico en chocolade noten.
Een geconcentreerde, rijke smaak met ronde
tannines leidt tot een lange en sappige afdronk.

Mooi helderrode kleur. Robuuste structuur met
zachte en mooie fruitaccenten. De finale bevat
een goede lengte wat van deze wijn een
uitermate goede maaltijdbegeleider maakt.
Aroma’s van framboos en aards tonen.

Een wijn met een rijpe structuur, aangename
tannines en aroma’s van zwoele kersen en
bessen. Daarnaast indrukwekkende pepertonen
met nuances van laurier.

Amarone
❖ Guerrieri Rizzardi
❖ Italië, Amarone della
Valpolicella Classico
❖ Corvina, Rondinella & Barbera
❖ 2012
❖ € 87,50 fles

Tignanello
❖ Antinori
❖ Italië, Toscane
❖ Sangiovese, Cabernet Sauvignon
& Cabernet Franc
❖ 2013
❖ € 98,50 fles

Pomerol
❖
❖
❖
❖
❖

Château La Conseillante
Frankrijk, Bordeaux
Merlot & Cabernet Franc
2001
€ 200,00 fles

Echt een gastronomische wijn. Heel veel donker
zwart, bijna jamachtig fruit. Kers en rijpe
(gedroogde) pruim met oosterse specerijen. Zeer
intens en krachtig. De druiven zijn langer dan 3
maanden gedroogd en hebben een erg lange
vergistingsduur gezien van meer dan een maand.
Daarna gaat de wijn 36 maanden op eiken vaten.

Zeer bijzonder met in de geur complexe en
harmonieuze aroma’s van divers rood fruit,
frambozen en zoethout. De smaak is
mondvullend en fluweelzacht met een complexe
structuur en kent rijp fruit, zachte tannines en
fraaie zuren. In de lange en aanhoudende
afdronk tonen van citrusfruit, chocolade en
mineralen met mooie ronde tannines.

Grootse wijn met een volle dieprode tint met in
het bouquet rijp fruit van bessen, kersen en
cederhout afgerond met een touché van
chocolade. Een legende uit de Pomerol.

RODE WIJNEN
Clerc Milon
❖ Rothschild
❖ Frankrijk, Pauillac
❖ Petit Verdot, Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon, Merlot &
Carmenère
❖ 2008
❖ € 175,00 fles

Phelan Segur
❖ Château Phelan Segur
❖ Frankrijk, Saint Estephe
❖ Cabernet Sauvignon, Merlot &
Cabernet Franc
❖ 2005
❖ € 95,00 fles

Smith Haut Lafitte
❖ Château Smith Haut Lafitte
❖ Frankrijk, Pessac-Léognan
❖ Merlot & Cabernet Sauvignon
❖ 2008
❖ € 175,00 fles

BORDEAUX
De wijn is donker, aantrekkelijke granaat rood
met diepere kleuren violet. Deze wijn opent met
jammy rood fruit, vermengd met delicate
accenten van gebrande koffie. Rond en perfect
gestructureerd in de mond, het onthult bramen
en zwarte bessen fruit.

Diepe, donker rode kleur. Een grote complexiteit,
onderstreept met pittige smaken op een
achtergrond van rijp fruit en gesublimeerd door
een uitzonderlijke frisheid. De lange finish wordt
benadrukt door een heerlijke zoetheid van deze
uitzonderlijke vintage.

In de geur veel zwart fruit, cassis, vanille en een
subtiele hint van tabak. Deze Bordeaux heeft een
volle body met een mooi gebalanceerde
zuurgraad. Goede doordringende zwart fruit
substantie met een intense afdronk. Zacht en
rijpe tannines.

Brane-Cantenac
❖ Château Brane-Cantenac
❖ Frankrijk, Margaux
❖ Merlot, Cabernet Sauvignon &
Cabernet Franc
❖ 2005
❖ € 110,00 fles

Gruaud Larose
❖ Château Gruaud-Larose
❖ Frankrijk, Saint Julien
❖ Cabernet Sauvignon, Merlot,
Cabernet Franc & Petit Verdot
❖ 1995
❖ € 175,00 fles

Ducru Beaucaillou
❖ Château Ducru Beaucaillou
❖ Frankrijk, Saint Julien
❖ Merlot, Cabernet Sauvignon &
Cabernet Franc
❖ 2000
❖ € 185,00 fles

De wijn heeft een mooie dieprode kleur met
paarse tinten. In de neus intense en met name
door rood fruit gedomineerde aroma’s, een hint
van mint, bloemen en drop. De smaak is intens
maar toch soepel en heeft een frisse en lange
afdronk.

Rubyrood van kleur met een bleke rand. In eerste
instantie een gesloten neus, welke langzaam
opent door beluchting tot delicate zwarte bes en
minerale aroma's. Daarna rijker en dieper in de
mond, met zwarte bessen, frambozen en kruiden
in de afdronk. De peperige tannines zijn mooi
gladgestreken door de leeftijd.

Mooie kersrobijne kleur. De neus is
indrukwekkend door zijn complexiteit en
intensiteit. Charmante noten van zwarte bes,
rode vruchten versterkt door een lichte
aanraking van vanille en bloemen. In de mond
rijk aan zijdezachte en elegante tannines. De
afdronk is lang en fruitig.

