Rode wijnen

Cantina Cardàto, Matile Merlot 2018
Italië, Umbrië
Aangenaam geurend naar rijp rood fruit. Heerlijk
geurig, sappig en vol van smaak. Met veel fruit
en een beetje peper in de prettige afdronk.
Glas € 4,25
Fles € 22,50
Bodegas Latué, Catanga Tempranillo 2017
Spanje, La Mancha
Verrassend fruitige en lichtvoetige Spaanse rode
wijn. Gemaakt van biologisch geteelde
Tempranillo druiven. Een vriendelijke huiswijn die
niet snel zal gaan vervelen!
Glas € 4,75
Fles € 24,50
Badet-Clément, La Cour des Dames Syrah 2018
Frankrijk, Languedoc
Fraai rood gekleurde wijn. Verleidelijk geurend naar
rijp rood en zwart fruit en een subtiel vleugje
eikenhout. Mooi vol, zwoel en sappig van smaak met
een geurig aanhoudende afdronk.
Glas € 4,75
Fles € 24,50
La Cour des Dames Cabernet Sauvignon 2018,
Frankrijk, Languedoc
Mooi rood gekleurde wijn met een aangenaam
fruitig aroma van rijp rood fruit en een subtiel
vleugje eikenhout. De volle, sappige smaak is
heerlijk rond, soepel en zacht.
Glas € 4,75
Fles € 24,50
Château Cap Saint-Martin, Blaye Côtes de
Bordeaux 2016
Frankrijk, Bordeaux
Plezierige rode wijn uit Bordeaux met een heerlijk
aroma van rijp rood fruit. De volle, ronde en
soepele smaak heeft een geurige, zachte afdronk.
Fles € 29,50

Bodegas San Esteban, Rioja Crianza Tierras de
Murillo 2016
Spanje, Rioja
Prachtige Rioja Crianza. Intens geurend naar rijp
rood en zwart fruit, milde kruiden en fraai
gedoseerd eikenhout. De volle, ronde en aromatische
smaak heeft fraaie tannines in de aanhoudende
afdronk.
Fles € 32,00

Weingut Von der Mark, Von der Mark-Walter
Spätburgunder
Duitsland, Baden
Fraai licht rood gekleurde wijn met een verleidelijk
aroma. Dit bevat veel geuren van vers fruit als
aardbeien en frambozen. Lekker fruitig, frivool en
levendig van smaak. Met een frisse finale die
lang en prettig blijft hangen.
Fles € 34,75

Monte del Fra, Tenuta Lena di Mezzo
Valpolicella Classico 2018
Italië, Veneto
Paarsrood gekleurde Valpolicella Classico met veel
rood fruit en wat specerijen in de geur. De
smaak is rond, sappig en met een geurige afdronk.
Fles € 35.00

Cantine Due Palme, Primitivo di Manduria 2018
Italië, Puglia
Verleidelijk geurend naar rijp fruit met subtiele
geuren van eikenhout, koffie, cacao en tabak.
Heerlijk vol en sappig van smaak met een
zondoorstoofde afdronk.
Fles € 37,50

