
Preignes Le Vieux “Petit Verdot Prestige”      €42,00

Stevige & krachtige Petit Verdot uit de Languedoc.

Een mooi boeket van rijp rood fruit en bessen gevolgd door vanille en geroosterde amandelen.

Deze wijn rijpt op eikenhouten vaten en heeft een fijne structuur met mooi zuiders karakter.

Camille Cayran “Le Chêne Noir”       €44,00

Deze blend van Grenache, Syrah & Carignan is afkomstig uit het hart van de Rhônevallei 

en werd meermaals bekroond door de vakpers.

De neus is complex en overvloedig met geuren van kersen, cassis, garrigue & zwarte peper.

De smaak is vol en sappig met een mooi volume en zachte tannines.

Domaine de la Garde “Tradition”        €40,00

Nabij de stad Cahors vinifieert Jean Jacques Bousquet met veel zorg zijn wijnen.

Deze cuvée bestaat uit Cabernet Franc, Merlot & Malbec en heeft een bijzonder elegant en kruidig boeket.

Evenwicht en finesse staan centraal bij de smaakbeleving van deze interessante & charmante assemblage.

Aurélie Vic "Le Long Chemin" Chardonnay      €45,00

Deze Chardonnay rijpt in nieuwe eikenhouten vaten. 

Dit herkennen we aan de aroma's van brioche, vanille & geroosterde amandelen.

De smaak is vol en vlezig met een vettige afdronk die lang aanhoudt.

Camille Cayran "Grande Réserve" Cairanne Cru    €44,00

Een volbloed Rhônewijn afkomstig uit de gemeente Cairanne.

Het samenspel van Grenache & Syrah geven deze Cru volle impressies van bramen, rood fruit & zoethout. 

De smaak is soepel met elegante versmolten tannines die de wijn een nobele structuur geven.

Wijnen  



Preignes Le Vieux “Réserve” Coteaux de Béziers Wit     €31,00
 

Bijzonder frisse assemblage afkomstig uit de Languedoc.

De neus is expressief en overtuigt met een waaier van florale en exotische impressies.

Een mooie lengte en persistente smaak vervolledigen het plaatje van deze elegante wijn.

 

Preignes Le Vieux “Réserve” Coteaux de Béziers Rosé     €31,00
 

Grenache is de rosédruif bij uitstek in de Languedoc,

de lichte kleur is dan ook wat men verwacht van een “Gris”.

Aroma’s van rode vruchten en nuances van florale & minerale accenten.

De smaak bevestigt met een ronde, frisse aanzet die eindigt in een zachte afdronk.

 

Preignes Le Vieux “Réserve” Coteaux de Béziers Rouge     €31,00
 

Een diepe karmijnrode schijn geeft deze zuiderse assemblage een aantrekkelijke kleur.

De aroma’s die vrijkomen bij het walsen nemen ons mee naar de oorsprong van deze wijn.

Zwarte olijven, laurier & garrigue om slechts enkele op te noemen.

De smaak is zacht, vol met fijne tannines die de wijn voldoende ondersteunen.

 

RAM wit (Shaun Crombé)          €31,00

Zuid-Afrikaanse blend afkomstig uit de Stellenbosch regio. De fruitige blend bestaat uit Chenin Blanc, 

Viognier, Clairette, Grenache Blanc. Frisse en fruitige wijn met aroma’s van citrus, oranje bloesem 

en exotisch fruit. 

RAM rosé (Shaun Crombé)          €31,00

Zuid-Franse blend afkomstig uit de Languedoc-Roussillon regio. De frisse blend bestaat uit 

Syrah & Cinsault. Aroma’s van rode vruchten met lichte impressies van abrikoos en violet. Fruitige aroma’s 

met een frisse toets en een zachte afdronk.

RAM rood (Shaun Crombé         €31,00

Zuid-Afrikaanse blend afkomstig uit de Stellenbosch regio. De sappige blend bestaat uit Syrah, 

Grenache, Mourvèdre, Cinsault. Sappige en kruidige rode wijn met aroma’s van zwarte peper, 

kaneel en donker fruit met een licht rokerige toets.

Suggestiewijnen enkel per fles

Huiswijnen


