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Zweigelt sparkling, prettige roze bubbel uit Oostenrijk 

 
Decembermaand is bubbelmaand. Niet alleen op oudejaarsavond, maar ook al eerder met 

Sinterklaas en kerst, of zomaar tussendoor. Dit is een verfrissende mousserende wijn met 

een delicaat aroma van bessen. De fijne roze belletjes strelen het gehemelte. Zeer levendig 

en fruitig. Het perfecte aperitief! 

 

Chardonnay 2015 Beauvignac IGP Pays d'Oc 

 
Een zuivere wijn van 100% Chardonnay druiven. Fonkelend, lichtgeel van kleur. Parfum 

van rijpe perzik, papaja, guave, mango en ananas. Fluwelig mollig in de mond, met vooral 

een spel tussen rijpe peer en perzik, flirtend met abrikoos en mango. Lichte toets van hout, 

mooie lengte en een sappige finale. Heerlijk als aperitief, maar past ook goed bij gegrilde 

groenten, maaltijdsalades, pasta met vis en stevige visgerechten. Deze prijswinnaar is nu 

op dronk en houdbaar tot 2018. 

 

 

Aldeya de Aylés Garnacha 2015 DOP Cariñena 
 

Een mooie rode wijn van 100% grenache druiven. Volrode kleur met veel tranen. Mooie 

geur met geconcentreerd zwart fruit, pruimen, mokka, lavendel en tabak. In de mond sap-

pig en vlezig rijp fruit, mineraal onderbouwd, boordenvol rood bosfruit en zwarte kers. In 

de afdronk Oosterse specerijen en een mooie fraîcheur. Grote jaargang! Heerlijk bij pe-

perbiefstuk, gegrild vlees, barbecue en wok gerechten. kruidige allemansvriend is nu op 

dronk en houdbaar tot 2019. 

 

 

 

Edulis Blanco 2015 D.O.C. Rioja 

 
Een zuivere wijn van 100% Sauvignon druiven. Mooie heldere gele kleur met gouden 

glinstering. Frisse neus met tonen van bloemen, tropisch fruit en grapefruit. In de smaak 

wederom een florale noot, citruszuren. Licht kruidig met een zuivere afdronk. Heerlijk als 

aperitief of bij verschillende frisse salades. Visgerechten (gegrild of gebakken) met romi-

ge sauzen. Ook fruits de mer is een prachtige combinatie. Deze karaktervolle, moderne 

wijn uit de Rioja Alta is nu op dronk en houdbaar tot 2019. 

 

 



 

 

 

Edulis Roble 2014 D.O.C. Rioja 

 
Deze mooie volle wijn is van 100% tempranillo druiven. Heldere, auberginerode kleur. 

Klassieke geur van o.a gekookt fruit, pruimen en vanille. Prettige frisdroge smaak met 

tonen van zwarte bes. Lange afdronk met frisheid. Door het zachte en ronde karakter kan 

deze wijn gedronken worden op vele momenten met en zonder spijs. Uitstekend bij tapas, 

worstsoorten en voorgerechten met gerookte ham, bij geroosterd vlees, smaakvolle ra-

gouts, stoofschotels en gevogelte. Deze Spaanse raspaard is nu op dronk en minstens 

houdbaar tot 2020. 

 

 

Nimbus Estate Chardonnay 2015 D.O. Casablanca Valley 

 
Een nieuwe wereldwijn van 100% Chardonnay druiven. Heldere zachtgele kleur met een 

limoengroen tintje. De geur is rijk (vanwege het houtgebruik). Volle en rijke aanzet. De 

wijn is complex, mollig, sappig en rijp. Tonen van exotisch fruit, limoen. Prima in balans 

met een mooie lengte. Uitstekende partner bij zalm en knoflookgarnalen. Of bij mooie 

visgerechten, patés, witvlees, gevogelte en zachte kazen. Deze prachtige uitgebalanceerde 

wijn is nu op dronk en houdbaar tot 2019. 

 

 

Nimbus Estate Pinot Noir 2015 Casa Blanca Valley 

 
Een nieuwe wereldwijn van 100% Pinot noir druiven. Intens granaatrode kleur. In de neus 

rijp zwart fruit en tonen van chocolade, tabak en kaneel. Fruitig met zachte tanines. Zeer 

goede begeleider van pasta's, rood vlees en wildgerechten. Deze wijn kan nu al worden 

gedronken (veel fruit), maar is nog vele jaren houdbaar, tot minstens 2023. Deze al jaren-

lange Parker-Punten-Pakker staat op de wijnkaart van vele sterrenrestaurants. Deze wijn is 

daarmee een aanwinst voor uw kelder en/of een prachtige wijn om cadeau te doen.  

 

Ch. Rives-Blanques 2015 Cuvée Odyssée Limoux 

 
Een zeldzame wijn van 100% Chardonnay druiven uit de Limoux. Drinkt als een klassieke 

bourgogne, maar dan net even een tikje anders. Gerijpt op eiken vaten. Licht strogele 

kleur en fraaie neus van perzik, witte appel, verse munt en hazelnoot. In de smaak sappige 

citrus, wit fruit, geroosterd brood, amandel met en prachtige grapefruit finale. Mooie vul-

ling en balans. Een wijn die uitstekend kan rijpen. Hét alternatief voor een mooie witte 

Bourgogne! Goede begeleider bij gegrilde groenten, gevogelte, kip, pasta met roomsaus, 

pasta met vis, stevige visgerechten, varkensvlees en wit vlees. Nu op dronk en houdbaar 

tot 2020. 

 

 

 

Moreccio 2013 Casa diTerra DOC Bolgheri 

 
Dit is een zogenaamde supertuscan van Cabernet Sauvignon, Merlot en Shiraz druiven. 

Diepe, robijnrode kleur met paarse schitteringen. Aromatische start met toets van sigaren-

kistjes, jammy pruimen en rode bessen. Kruidige ceder in de smaak met wederom veel 

bessen, zoete specerijen en blauwe pruimencompote. Zuren zorgen voor elegantie en fi-

nesse. Goed bij barbecue, biefstuk, lam en stoofschotels. Deze Italiaanse klassieker is op 

dronk vanaf 2018 en houdbaar tot minstens 2025. Decanteren is een must.  

 

Cadeauverpakking: luxe, stevige dozen met handvat voor het verpakken van 2 flessen. 

In blauw. Snel en eenvoudig in elkaar te zetten. € 1,25 per stuk. 
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