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MVSA Cava 0,0%, Spanje 
macabeo, parellada, xarel-lo 
 
Deze MVSA Cava 0.0% laat je zonder zorgen genieten van elk moment van de 

dag. De elegante smaak en de levendige bubbels bezorgen je een gevoel van 
alledaagse luxe. 0% alcohol, 100% celebration. In de neus tonen van wit fruit 
zoals appel en peer. In de mond een zachte en aangename structuur met aroma's 
van tropisch fruit en een delicate lange afdronk. Perfect als aperitief, maar zal het 
door zijn strakdroge karakter ook heel goed doen bij schaal- en schelpdieren en 
vis, in het bijzonder sushi's. 

 

Luna Verde Verdejo, Spanje 
Verdejo 
 
Een bleekgele Verdejo met groene glinstering uit de beroemde regio Rueda in 

Spanje. Om de beste kwaliteit en frisheid te garanderen, worden de druiven na 

middernacht in het maanlicht geoogst. Het bouquet is aromatisch, zacht met 
delicate aroma's van wit fruit en de typische tonen van venkel. In de smaak 
komen impressies van appels en bananen naar voren gevolgd door een plezierige 
afdronk. Perfect om zo op zichzelf te drinken met vrienden of te combineren met 
wit vlees, salades, pasta's en visgerechten. 

 

Piedra Negra Alta Colleccion Pinot Gris, Argentinië 
Pinot Gris 
 
Heerlijk fris bouquet met impressies van limoen en citroen. Aansprekende frisse, 
knisperende zuurgraad met delicate aroma's van witte bloemen en een mooie 

aanhoudende aromatische afdronk. De wijngaarde liggen ongeveer 1000 km 
landinwaarts, aan de voet van de Andes op 1100 meter. Het is er droog, zeer 
droog zelfs. Dat er geen woestijn is ontstaan, is te danken aan het smeltwater uit 

de bergen. Heerlijke bij salades, tapas, meloen met Iberico ham en komkommer 
velouté met gember. 

 

Turtle House, Sauvignon Blanc, Zuid-Afrika 
Sauvignon Blanc 
 
Een sensuele medium bodied wijn met een diversiteit van tropische fruitsmaken, 
citrus en aanhoudende frisheid. Een krachtig glas witte wijn met diepgang, waar 
vinologen, sommeliers en wijnrecensenten maar wat enthousiast over zijn. Een 

verfrissende en verkwikkende Sauvignon Blanc met een milde bite. Doordat de 
Sauvignon Blanc druiven relatief dicht bij de kuststreek zijn aangeplant, 
ontvangen zij met name in de nachten een koele zeebries. Hierdoor weten de 
druiven voldoende aroma en frisheid op te bouwen. Past goed bij fijne gerechten 
van zeevruchten, Aziatische keuken, kip, gevederd wild en zachte kazen.  

 

Madame Wisdom Chardonnay, USA Californië 
Chardonnay 

 
Een prachtige exponent van Californische Chardonnay. Rijpe appelgeuren, 
verleidelijke citrusaroma's en een vleugje vanille. De smaak is droog en goed in 

balans met mooie fruit aroma’s en wat vanille met iets kruidigheid en een lichte 
houtlagering van eiken. De wijngaard krijgt veel zonuren en koelte van de nacht 
en wind zodat de druiven niet te snel rijpen. De afdronk is lang en zeer 
evenwichtig Door de balans van mooi fruit, zachte kruiden en een frisse afdronk, 
gaat de wijn goed samen met heel veel gerechten zoals bijvoorbeeld een vispotje 
met room, maar ook met vegetarische gerechten. 

 

Coto Mayor Rosado 
Garnacha, Tempranillo 
 
Deze rosé is roze van kleur en toont aroma's van aardbeien en frambozen in de 
neus. Dit zet zich voort in de eindeloze smaak waarin kersen en een lichte witte 

peper de afronding kracht bij zet. Bodega Coto Mayor is gevestigd in de Rioja Alta 
bij Oyón (Alava). Lekker bij tapas, paella, pasta, gegrilde of geroosterde vis, 
gebakken mosselen, gamba's, salades en bij de barbeque. 

 


