Wijnen van Pa & Ma
Delbeaux Reserva

McManis Zinfandel

Frankrijk

Amerika

Zacht, fruitig en toegankelijk In de
geur heeft deze Merlot indrukken
van kersen, bessen en pruimen
aangevuld met een beetje kruiden.
De smaak is zo zacht en verfijnd.
Mooie smaken van rood en zwart
fruit en een klein beetje toffee en
kersenjam.

Deze sterke rode wijn heeft een mooi rijk
bouquet van rood fruit en klassieke
Zinfandel kenmerken. De geur is rijk, met
indrukken van bramen, kersen en
pruimenjam. Nuances van pruimen,
kersen, besjes en iets van lichte kruiden
en vanille maken het geheel helemaal af.

Prijs per glas € 4.90

Prijs per fles € 35.00

fles € 25.50

Pegos Claros Reserva

Negroamaro Salento

Portugal

Italië

Herkenbare geuren van zwart fruit,
vanille en eiken aangevuld met
kruiden, chocolade en tabak. In de
smaak is hij stevig en zacht met veel
zwart fruit en uiteraard indrukken van
peper, koek, pruimen, dadels en
vanille, maar liefst 12 maanden hout
gelagerd
Prijs per glas € 5.90 fles € 29.50

Panamera Cuvee
Californië
Een prachtige Californische wijn
opgebouwd uit de druiven Syrah,
Cabernet Sauvignon, Merlot,
Zinfandel en Barbera. In de geur
aroma's van rijpe kersen, vanille en
amandelen. De intense smaak maakt
het geheel helemaal af, want wat is
hij zacht en rijp
Prijs per fles € 34.00

12 maanden in eiken vaten gerijpt.
Intens rode tot dieppaarse wijn. Het
boeket is rijk en complex met tonen van
rood fruit, kersenjam en kruiden. In de
mond is de wijn vol, zacht, heerlijk fris
fruit, rijke tannine en een aangename
afdronk. De wijn is een perfecte
begeleider bij “rood” vleesgerechten.
Prijs per fles € 40.00

Wijnen van Pa & Ma
Fonvene Ardeche
Frankrijk

Palena Sauvignon Blanc
Chilli

- Grenache blanc – Sauvignon
blanc – Ugni blanc

Typische Sauvignon aroma’s zoals Citrus
en versgesneden gras. Stuivend en zuiver
in de mond met veel fruitigheid. Een
verfrissende en levendige afdronk.

Onze “Huiswijn” heeft mooie
geuren van kruisbes, passievrucht,
appel en Citrus. Niet voor niets dat
deze witte wijn Fonvene Ardeche
een zeer geliefde huiswijn is. De
smaak eveneens rijp en fris met
veel fruit nuances, appels, peren,
Citrus schillen en iets van
passievrucht.
Prijs per glas € 3.85

Prijs per glas € 4.90

fles € 20.00

Panamera Chardonnay

Poggio del Sole

Californie

Italië
- Negroamaro

Deze Panamera Chardonnay is licht hout
gerijpt en dat ruiken we terug. In de geur
prachtige aroma's van appel, abrikozen,
vanille en kaneel. Ook de smaak is helemaal
fantastisch, rijp en vol met mooi hinten van
vanille, geel fruit en rijpe abrikozen. Deze
Panamera Chardonnay heeft een lange rijpe
afdronk, en is echt waar een pracht van een
wijn!

De geur aroma's van klein rood en
zwart fruit, specerijen en klein
beetje thijm. De smaak van deze
Poggio del Sole Negroamaro is
ultiem, mooie in balans en erg
zacht. In de volle smaak een
prachtig pallet van bramen, kersen,
kruiden en veel sappige besjes.
Prijs per glas € 3.85

fles € 25.50

fles € 20.00

Prijs per glas € 5.50

fles € 27.00
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-Grenache Blanc-Clairette-Bourboulenc Viognier-Roussanne

De kwaliteit is verbluffend door zijn 6
maandse rijping. Er worden slechts 8.000
flessen gebotteld. De wijn is bloemig,
fruitig en verrassend verfrissend! Deze
Cotes du Rhone Blanc wordt volgens
klassieke wijze bereid.
Prijs per fles € 30.00

