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Wijnkisten 2 Flessen:

Conde Pinel, Spanje € 11,99

Viura Verdejo

Tempranillo

De wijnen van Conde Pinel vinden hun oorsprong in de wijngaarden in de regio

van Allicante. Heerlijk soepele drinkwijnen voor alledag en echte

allemansvrienden, die geroemd worden om hun fantastische

prijs – kwaliteit verhouding.

Les 5 Vallees, Zuid-Frankrijk € 13,99

Chardonnay

Grenache/ Merlot

Een combinatie van wijn maken zoals dat in de Nieuwe Wereld

gebeurt en vertrouwen op de tradities van de Oude Wereld

om de wijnen een eigen, onderscheidend karakter te geven.

Oude Kaap, Zuid-Afrika € 14,99

Chardonnay Reserve Collection

Pinotage Reserve Collection

De wijnen van Oude Kaap vinden hun oorsprong in de mooie Franschhoekvallei.

Hier heeft men de keuze uit het beste fruit van de hele regio. Door middel van een

strenge selectie en intensief contact met de wijnboeren wordt bepaald welke cuves 

gekozen worden voor de wijnen van Oude Kaap.

Domaines Paul Mas, Pays d'Oc € 15,99

Chardonnay

Merlot

De filosofie van Paul Mas is erop gericht de typiciteit van bodem

en druivenras te behouden en tegelijkertijd een wijn te presenteren voor

de consument van vandaag, met veel fruit, concentratie, geur en smaak.

La Villette, Vin de France € 17,99

Chardonnay

Grenache/ Syrah/ Mourvedre

Het doel van La Villette is om een wijn te maken met de authentieke Franse uitstraling

voor drinkers wererldwijd. Daarnaast willen zij een overvloedige wijn maken in een

aantrekkelijke en betrouwbare verpakking met de romantische Franse uitstraling

die ook de goede kwaliteit van de wijn representeert.
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Vanita, Vini Farnese, Italië € 18,99

Pecorino, Abruzzen, Bianco

Nero d'Avola, Sicilië, Rosso (Organic)

Vanita is een project van onze grootse produducent Farnese Vini. Autochtone

druivensoorten uit typerende Italiaanse gebieden. Prachtige kwaliteit.

Volle aromatische wijnen, die eeneider goed in de smaak vallen.

Paul Mas 'Vignes de Nicole' € 19,99

Chardonnay/ Viognier Originele Kist

Cabernet/ Syrah

Een van de domeinen van Paul Mas heet 'Vignes de Nicole'. De 

wijngaarden van dit domein zijn uitzonderlijk goed gesitueerd en zijn

voorzien van oudere stokken. Topwijnen in een fraai bedrukte kist.

Biscardo Mabis, Veneto € 21,99

Oropasso Bianco

Neropasso Rosso

Met 150 jaar ervaring heeft de familie Mabis haar 'roots' in de wijn.

De Neropasso wordt gemaakt volgens de Appassimentomethode. Hierbij worden de

druiven voor het persen gedroogt. Deze manier eist de nodige vakmanschap, wat

Biscardo heeft. Prachtige delicate wijnen in een zeer fraaie uitmonstering.
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Wijnkisten 3 Flessen:

Oude Kaap, Zuid-Afrika € 18,99

2 flessen Klassiek Rood

1 fles Chardonnay Reserve Collection

De wijnen van Oude Kaap vinden hun oorsprong in de mooie Fransch-

vallei. Hier heeft men de keuze uit het beste fruit van de hele regio.

Door middel van een strenge selectie en intensief contact met de wijnboeren

wordt bepaald welke cuves gekozen worden voor de wijnen van Oude Kaap.

Domaines Paul Mas, Pays d'Oc € 22,99

2 flessen Merlot

1 fles Chardonnay

De filosofie van Paul Mas is erop gericht de typiciteit van bodem

en druivenras te behouden en tegelijkertijd een wijn te presenteren voor

de consument van vandaag, met veel fruit, concentratie, geur en smaak.

prijs – kwaliteit verhouding.

La Villette, Vin de France € 25,99

1 fles Chardonnay

1 fles Grenache/ Syrah/ Mourvedre

1 fles Cabernet Sauvignon

Het doel van La Villette is om een wijn te maken met de authentieke Franse

uitstraling voor drinkers wererldwijd. Daarnaast willen zij een overvloedige 

wijn maken in een aantrekkelijke en betrouwbare verpakking met de

romantische Franse uitstralingdie ook de goede kwaliteit van de wijn 

representeert.

Biscardo Mabis, Veneto € 31,99

2 flessen Neropasso Rosso

1 fles Oropasso Bianco

Met 150 jaar ervaring heeft de familie Mabis haar 'roots' in de wijn.

De Neropasso wordt gemaakt volgens de Appassimentomethode. 

Hierbij worden de druiven voor het persen gedroogt. 

Deze manier eist de nodige vakmanschap, watBiscardo heeft. 

Prachtige delicate wijnen in een zeer fraaie uitmonstering.


