
Witte wijnen

Rosé wijn

Mousserend wijn

Chardonnay | Altos del Condor |
Mendoza | Argentinië
Frisse, ronde, sappige wijn met tonen 
van tropisch fruit

Malbec | Altos del Condor | 
Mendoza | Argentinië
Rijp rood fruit in de neus, aangenaam 
volle wijn met hinten van bramen en 
blauwe bosbessen in de smaak.

Bonarda-Cabernet Sauvignon-
Syrah | Altos del Condor | 
Mendoza 
Aroma’s van frambozen, bramen en 
aardbei. Elegant, sappig en 
plezierig, met veel fruit in de afdronk

Moscatel | Sol de Reymos |
Dulce | Valencia | Spanje
Heerlijk zoete aroma’s van honing, 
muskaatdruiven, amandelen en noten

Viognier 1884 | Estate Grown |
Bodegas Escorihuela | Mendoza
Vol, romig en complex. Smaken van 
rijpe perziken. In hout gerijpt

Pinot Noir | 1884 Estate Grown
Bodegas Escorihuela | Mendoza
Rijpe, intense en kruidige wijn met 
acht maanden houtrijping in Franse 
eiken vaten.

Verdejo | Rueda | Spanje 
Complexe frisse wijn, tonen 
van citrus en peer: heerlijk sappig!

Monastrell | Nydia | Bodegas
Xenysel | Jumilla | Spanje
Vol met bramen en pruimen. Lichte 
vanil le tonen door vier maanden 
houtlagering in Amerikaans en Frans 
eiken.

Malbec Reserva | Bodega Del Fin
del Mundo | Patagonia
Dit wijngoed gebruikt het water van 
de Andes om een vruchtbare oase te 
maken om prachtige wijnen te 
verbouwen. Aroma’s van braambes-
sen, pruimen, vanil le en specerijen. 
Krachtige volle complexe wijn met 
goede balans in houtrijping.

Special Blend Reserva | Bodega Del 
Fin del Mundo | Patagonia
Absolute top wijn: blend van Cabernet 
Sauvignon, Malbec en Merlot. Elegante 
en complexe wijn met tonen van 
zoethout, kruiden en vanil le. Vijftien 
maanden gerijpt in Franse eiken-
houten vaten.
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Rode wijnen

Cabernet Sauvignon | 1884 Estate Grown | 
Bodegas Escorihuela | Mendoza
Intens donkerrood van kleur. Aroma’s van 
cassis, rijp rood fruit en tonen van vanil le en
koff e. Intense, soepele en lange afdronk.i
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