Kerst top 10
ITALIE – VILLA DONORATICO – BOLGHERI DOC – 2017 (rood)
Voor u in onze kelders bewaard. Dieprood van kleur en een
kenmerkend aroma van rijp fruit, ietwat florale tonen, mint en een tikje
vanille en toast. Vol en zacht van smaak.
SPANJE – LAN D12 CRIANZA – RIOJA DOCa – 2018 (rood)
Eigenlijk niet in Nederland te koop. D12 staat in Rioja voor een traditie
voor de druiven van het beste perceel, opgevoed in de beste
eikenhouten vaten. De selectie van de wijnmaker dus!
ZUID-AFRIKA – STELLENRUST CHENIN BLANC BARRELFERMENTED –
2020 (wit)
Afkomstig van 56 jaar oude bush-vine stokken. Bloemige tonen en
smaken van honing met een prettige frisheid en een lange afdronk.
FRANKRIJK – SAINT EMILION GRAND CRU – CHATEAU ROZIER – 2016
(rood)
Ook deze medaillewinnaar hebben we voor u in de kelders bewaard.
Dit is een stevige wijn met tonen van bes, pruim en een hint vanille.
Soepele tannines en een lange afdronk.
OOSTENRIJK – KAMPTAL - GRUNER VELTLINER WECHSELBERG –
EICHINGER 2020 (wit)
Eigenlijk een grand cru! Een heerlijke, frisse witte wijn met groene tonen
van asperges, munt en rijp, wit fruit. De wijn heeft een frisse mineraliteit
met een rokerige ondertoon.
CHILI – CALITERRA TRIBUTO CARMENERE – COLCHAGUA 2019 (rood)
Aroma's van specerijen, zoals zwarte peper, zoethout en kruidnagel.
De wijn heeft zijdezachte tannines. Magistraal bij gevulde paprika's
met avocado en lam.
SPANJE – BARDOS ROMANTICA – RIBERA DEL DUERO – 2019 (rood)
Een diepe kersenrode kleur. In de neus is intens aroma's van rijp fruit,
donker fruit, zoete jam, tabak en leer. In de mond heeft de wijn een
volle body en duidelijke structuur waarbij de frisheid niet gemist kan
worden.
FRANKRIJK – CHATEAU THIEULEY – BORDEAUX BLANC 2021 (wit)
De wijn bestaat uit Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris en Sémillon.
Eigenlijk traditionele bordeaux, die een beetje in de vergetelheid is
geraakt. En dat vinden wij super jammer. 100 punten bij een
geitenkaasje uit de oven.
ZUID-AFRIKA – STEENBERG SPHYNX CHARDONNAY – CONSTANTIA –
2021 (wit)
Intense aroma's van oranjebloesem, butterscotch en crème brûlée.
Subtiele vanille aroma's mengen zich zowel in de neus als in de mond
met aroma's van peer en gedroogde appel. Aangename houttoets.
FRANKRIJK – PLAN VERMEERSCH – PLAN DE DIEU- 2020 (rood)
Van de beroemde autocoureur opnieuw een wijn behangen met
medailles. Een typische zuidelijke Rhône wijn, de kleur helder dieprood,
in de neus bramen en ander rijp fruit in combinatie met zuidelijke
kruiden.

