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Overzicht

Catalaanse Parel
1 Mousserend: Mastinell Cava Brut Real Reserva (Spanje / Catalunië)

Uitmuntend gezelschap 
2 Mousserend: Cava Mas Kalida Brut Reserva (Spanje / Catalunië)

3 Wit: Les Ecuries des Prunelles Roussanne (Frankrijk / Languedoc-Roussillon)

4 Rood: Les Ecuries des Prunelles Syrah / Grenache (Frankrijk / Languedoc-Roussillon)

5	 Rosé:	French	Défilé	 (Frankrijk / Limoux)

Vlotte compagnons
6 Mousserend: Bonaval Cava Brut (Spanje / Extramadura)

7 Wit: Morandé Pionero Reserva Chardonnay (Chili / Casablanca Valley)

8 Rood: Morandé Pionero Reserva Carmenère (Chili / Cassablanca Valley)

9 Rosé: Morandé Pionero Reserva (Chili / Cassablanca Valley)

Budgetvriendelijke vrienden
10 Mousserend: Terre Dei Buth Frizzante Rosé (Italië / Veneto)

11 Wit: Montgaillard Chardonnay (Frankrijk / Languedoc-Roussillon)

12 Rood: Montgaillard Merlot (Frankrijk / Languedoc-Roussillon)

13 Rosé: False Bay (Zuid-Afrika / Stellenbosch)
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Catalaanse Parel

1 Mousserend: Mastinell Cava Brut Real Reserva Spanje / Catalunië

Licht intens goudgele cava met zeer elegante fijne bellen. Complex en aromatisch met in de 
neus rijp fruit, toast-toetsen en impressies van noten maar ook een zekere kruidigheid en frisse 
indrukken. In de mond een evenwichtige en karaktervolle cava met een volle, levendige body 
maar tegelijkertijd de nodige finesse. De fijne bubbels zorgen voor een mooie verfrissende 
toets gecombineerd met een lange en rijpe afdronk. Tel dit allemaal samen en je krijgt een 
mousserende wijn om maximaal van te genieten.

Zeer lekker bij: aperitief, dessert met fruit, gevogelte, visgerechten, schaal- en schelpdieren.

Inhoud: 0,75 L | Sluiting: kurk | Eenheidsprijs € 11,98
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Uitmuntend gezelschap 

2 Cava Mas Kalida Brut Reserva (Mousserend) Spanje / Catalunië

Licht intens goudgele Cava met groene schijn. Elegante, fijne bubbels vormen een perfect 
kroontje aan het oppervlak. Complexe aroma’s van wit steenfruit, appel, houttoetsen. Fris, goed 
gebalanceerd en elegant in combinatie met een uitstekende finale. Deze Cava is mondvullend, 
rond en heel goed gestructureerd, van het droge type ‘brut’, maar toch met een rijke en rijpe 
afdronk.

Zeer lekker bij: aperitief, schaal- of schelpdieren, zeevruchten, koude visgerechten.

Inhoud: 0,75 L | Sluiting: kurk | Eenheidsprijs € 8,99

3 Les Ecuries des Prunelles Roussanne (Wit) Frankrijk / Languedoc-Roussillon

Les Ecuries bestaat uit 78% Rousanne, 12% Clairette en 10% Viognier. Na de manuele pluk 
worden de druiven geperst en rijpen ze afzonderlijk op de lies en dit gedurende 9 maanden in 
Franse eiken vaten van 350 liter. Zo geeft men extra complexiteit aan de wijn. De aroma’s van 
exotisch fruit, golden appel en hout (vanille) komen u tegemoet. Ook de lactische invloed is 
duidelijk aanwezig. In de mond vol, fris met licht bittertje.

Zeer lekker bij: exotisch vlees, gevogelte, kalfsvlees, kazen, allerhande visgerechten.

Inhoud: 0,75 L | Sluiting: kurk | Eenheidsprijs: € 8,68

4 Les Ecuries des Prunelles Syrah / Grenache (Rood) Frankrijk / 
Languedoc-Roussillon

Les Ecuries Rouge bestaat uit 40% Grenache, 40% Syrah en 20% Mourvèdre. Na de manuele 
pluk worden de druiven geperst en rijpen ze gedurende 9 maanden in Franse eiken vaten. 
Een intens kersenrode kleur typeert de wijn. In de neus duidelijke aroma’s van rijp zwart fruit 
(4-vruchten), vanille, kruiden en een frisse munttoets die het geheel afsluit. Elke druif zorgt 
voor een specifiek karakter. Grenache eerder voor het aardse, Syrah voor het fruitige (en licht 
kruidige) en Mourvèdre voor het frisse en kruidige. In de mond een volle wijn met frisse 
toets. Nog jong maar reeds mooi tot ontwikkeling gekomen. Weinig tannines en evenwichtig 
versmolten.

Zeer lekker bij: BBQ, charcuterie, kalfsvlees, kazen, pastagerechten, rund- en varkensvlees.

Inhoud: 0,75 L | Sluiting: kurk |  Eenheidsprijs € 8,68

5	 French	Défilé	(Rosé)	 Frankrijk / Limoux

De French Défilé is een elegante, subtiele rosé-blend van Syrah, Malbec, Pinot Noir en 
Cabernet Franc. De druiven komen allen uit de Vallée de l’Aude. De wijngaarden zijn doorspekt 
met minerale kalksteen en gravel. Een directe persing gevolgd door een korte fermentatie 
zorgt voor behoud van de elegante, fruitige stijl. Licht intens zalmrode wijn met aroma’s van 
steenfruit, bloemen en mineraliteit. Ook een lactisch kantje gecombineerd met een licht kruidige 
toets. Licht vettig en evenwichtig in de mond.

Zeer lekker bij: aperitief, BBQ, dessert met fruit, gevogelte, visgerechten, pastagerechten, 
salades.

Inhoud: 0,75 L | Sluiting: kurk |  Eenheidsprijs € 8,48
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Vlotte compagnons

6 Bonaval Cava Brut (Mousserend) Spanje / Extramadura

Licht intens goudgele cava met fijne, snelle bubbels en een mooi kroontje. Fruitige, elegante 
neus van rijpe (golden) appel met de nodige complexiteit gaande van toast, nootjes, lactische 
hint (yoghurt) tot florale en zelf licht minerale toetsen. Karaktervolle smaak met vrij lange en 
zachte afdronk. Gecombineerd met de elegante, frisse zuren zorgt dit voor een soepele, doch 
complexe wijn die smaakt naar meer.

Zeer lekker bij: aperitief, visgerechten, schaaldieren, schelpdieren

Inhoud: 0,75 L | Sluiting: kurk |  Eenheidsprijs € 7,99

7 Morandé Pionero Reserva Chardonnay (Wit) Chili / Casablanca Valley

Chardonnay met een intens strogele kleur. Geuren van tropisch fruit (ananas, mango), rijpe 
perzik, golden appel, een lactische toets (yoghurt) en floraliteit (lindebloesem). Evenwichtige 
body eindigend in een lange, volle afdronk. Vettige, complexe wijn met mooi versmolten 
fruitzuren die een krokant gevoel en frisheid geven. Het rijp exotisch fruit komt duidelijk terug 
in de mond en de vatrijping zorgt voor extra ondersteuning in de afdronk.

Zeer lekker bij: aperitief, BBQ, gevogelte, kalfsvlees, visgerechten.

Inhoud: 0,75 L | Sluiting: schroefdop | Eenheidsprijs € 7,20

8 Morandé Pionero Reserva Carmenère (Rood) Chili / Cassablanca Valley

Rode wijn met diep intens kersenrode kleur met violette schijn. Geuren van zwart fruit (kers, 
bessen, …), vegetale toetsen (humus, champignon, paprika), animale indrukken (leder, pels, …) 
en houtimpressies. In de mond geflankeerd door een lichte frisheid onder de vorm van munt en 
frisse fruitzuren. Tannines zijn mooi versmolten en de fruitzuren zijn niet storend, dit alles zorgt 
voor een aangename, volle smaak.

Zeer lekker bij: BBQ, charcuterie, pasta, exotisch vlees, haarwild, kazen, lamsvlees, rund- en 
varkensvlees.

Inhoud: 0,75 L | Sluiting: schroefdop |  Eenheidsprijs € 7,20

9 Morandé Pionero Reserva (Rosé) Chili / Cassablanca Valley

Frisse rosé, gemaakt van 100% Pinot Noir-druiven. Heeft een koude gisting ondergaan om het 
fijne rode fruit nog beter te accentueren. De druiven gedijen op een alluviale ondergrond die 
nat en voedselrijk is. De vruchten worden met de hand geplukt om de kwaliteit van de druif te 
verzekeren. Rood fruit en woudvruchten (bosaardbeien, framboos, krieken, blauwe bessen) 
vallen meteen op in de mond, evenals florale toetsen en snoepgoed. Daarnaast een stevige 
body en frisse afdronk.

Zeer lekker bij: aperitief, BBQ, gevogelte, pastagerechten, rund- en varkensvlees.

Inhoud: 0,75 L | Sluiting: schroefdop |  Eenheidsprijs € 7,20
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Budgetvriendelijke vrienden

10 Terre Dei Buth Frizzante Rosé (Mousserend) Italië / Veneto

Italiaanse frizzante Rosé (lichte pareling), gemaakt van Glera (90%) en Raboso (10%). 
Na ontkurken manifesteert zich een fruitige neus, met aroma’s van witte perzik en klein rood 
fruit (framboos, aardbei). In de mond een frisse en fruitige toets, met voldoende structuur.

Zeer lekker bij: aperitief, BBQ, risotto, pasta, salades, pizza, dessert met fruit.

Inhoud: 0,75 L | Sluiting: kurk | Eenheidsprijs € 6,69

11 Montgaillard Chardonnay (Wit) Frankrijk / Languedoc-Roussillon

Intens goudgele fruitige Chardonnay met duidelijke body en mooie afdronk. In de neus florale 
aroma’s van appel, lactische toets, brioche, nootjes. 

Zeer lekker bij: Aperitief, BBQ, gevogelte, kazen, visgerechten, pasta, salades.

Inhoud: 0,75 L | Sluiting: schroefdop | Eenheidsprijs € 5,99

12 Montgaillard Merlot (Rood) Frankrijk / Languedoc-Roussillon

Fruitige, soepele wijn met zachte body gemaakt van 100% Merlot druiven. Licht intens 
kersenrood van kleur. In de neus rood en zwart fruit, snoepgoed, maar ook floraliteit en kruiden.

Zeer lekker bij: BBQ, charcuterie, gevogelte, kalfsvlees, kazen, pasta, runds- en varkensvlees

Inhoud: 0,75 L | Sluitin: schroefdop Eenheidsprijs € 5,99

13 False Bay (Rosé) Zuid-Afrika / Stellenbosch

Zuid-Afrikaanse rosé-wijn gemaakt op basis van Cinsault en een fractie Mourvèdre. Fruitig maar 
droog. Een licht aromatische, frisse wijn waarin zomers fruit (aardbei) een stijlvolle, delicate 
aanvulling vindt in de vorm van een mooie kruidigheid. Licht intens zalmroze van kleur met een 
mooie helderheid en schittering.

Zeer lekker bij: BBQ, gevogelte, kalfsvlees, koude visgerechten, schaal- en 
schelpdieren.

Inhoud: 0,75 L | Sluiting: schroefdop  Eenheidsprijs € 6,69


