Bubbles
Mont Blanc 362 - Cava - Spanje - Brut
Druiven: 50% Macabeo - 30% Xarello - 20% Parellada
Geen vatlagering

Mooie uitgebalanceerde cava. Fris met fijne bubbels. Mooie
hinten van noten en appel. Perfecte balans tussen alcohol en
aciditeit.

Fles 11,5 €

Chenin Blanc - Zuid Afrika - Brtu
Druiven: Chenin Blanc - Muscat de Alexandrie
Geen vatlagering

De druiven worden geperst onder zachte druk waardoor de
appelaroma's worden behouden. Het sap wordt zeer koud
gefermenteerd en dan 3 maanden op de most gehouden. De resterende
suiker wordt afgerond tot in de perfectie door een scheutje Muscat de
Alexandrie net voor het bottelen om een exotische rijkdom te leveren
aan de mooie appel en de frisse kalkzuurgraad van Chenin Blanc.

Fles 11 €

Bu-V Wijnen

30/10/18

Witte Wijnen
Chardonnay - Saint Nabor - 75cl
Druiven: Chardonnay
Geen vatlagering

Deze chardonnay heet een goudgele kleur, briljant en helder
met groene tinten. Fijn boeket ven exotisch en wit fruit. In de
mond soepel met een goede zuurstructuur en frisheid.
Exotische arom's zoals ananas en banaan.

Fles

6

€

Brado - Adega de Borba - 2016 - 75cl
Druiven: Roupeiro - Tamarez - Fernao Pires
Geen vatlagering

Citrusgele kleur met groene nuances. Fruitig en elegant aroma
van tropsich fruit, citroen, mandarijn en lichte florale aroma's.
Harmonieuze smaak, evenwischtig op het gehemelte. Zacht en
fris met een overheersing van citrus-en tropische vruchten.

Fles 6,5 €

Gorgorito - Rueda - 2017 - 75cl
Druiven: Verdejo
Geen vatlagering

Licht stropeel met groene nuances. Intens boeket van tropsich
fruit, steenfruit met de nadruk op perzik, het frisse van
pompelmoes en een lichte toets van anijs. Heel aangename
frisse wijn met ondersteunde zuren, steenfruit met krachtige
finale.

Fles 6,5 €
Bu-V Wijnen

30/10/18

Witte Wijnen
Chenin/Chardonnay - Spier - 2017 - 75cl
Druiven: Chenin Blanc - Chardonnay
Geen vatlagering

Deze lekkere frisse wijn komt uit de westkaap. Aroma's van
tropisch fruit en citrus. In de mond overvloedig rijp tropisch
fruit. Verrassend fris en speels. Is een zeer mooie passepartout.
8

Fles

€

Sauvignon Blanc - La Playa - 2017 - 75cl
Druiven: Sauvignon Blanc
Geen vatlagering

Citrusgele kleur met groene nuances. Fruitig en elegant aroma
van tropsich fruit, citroen, mandarijn en lichte florale aroma's.
Harmonieuze smaak, evenwischtig op het gehemelte. Zacht en
fris met een overheersing van citrus-en tropische vruchten.

Fles

9

€

Ch Labatut Bouchard - Cadillac - 2009 - 75cl
Druiven: Sémillon
ZOETE WIJN

12 maand vatlagering

Goudgeel met gouden reflecties Zoete neus met geuren van
krenten, abrikoos, witte perzik, acaciabloesem en citrusfruit.
De wijn is zacht en zoet, maar toch mooi ondersteund door
fijne aciditeit

Fles 12 €
Bu-V Wijnen

30/10/18

Rode Wijnen
Cab Sauvignon/Merlot - Nogales - 2015 - 75cl
Druiven: 85% Cabernet Sauvignon - 15% Merlot
2 maand mix van Franse en Amerikaanse eik

Mooie donkerrode kleur met paarse reflecties. In de neus rijp
zwart fruit, mooie specerijen, koffie en tabak. De smaak is
krachtig, warm en mondvullend. Intens en uitgesproken
fruitig. Zeer lange afdronk.

Fles 7,5 €

Pinotage/Shiraz - Spier - 2015 - 75cl
Druiven: 70% Pinotage - 30% Shiraz
Geen vatlagering

Aroma's van rijp rood fruit en kruidig in de neus. In de mond
subtiele tannines en een mooie afdronk.

8

Fles

€

Maciste - Appassimento - 2015 - 75cl
Druiven: 60% Merlot - 30% Cabernet - 10% Corvina
Geen vatlagering

1/3 van de druiven worden gedroogd voor het persen. Intens
ruby rode kleur Fruitig en volle neus met kers en pruim
indrukken. Een fijne frisse en lange smaak impressie. Soepel en
vlot om drinken.

Fles
Bu-V Wijnen

8

€
30/10/18

Rode Wijnen
Merlot/Syrah - Pirineos - 2016 - 75cl
Druiven: Merlot - Syrah
4 maanden vatlagering

Een aantrekkelijke wijn door zijn frisheid van smaken en
aroma's. Hij heeft een mooie donkere kersenkleur met
robijnrode schijn. In de neus zwarte bessen, passievrucht en
klak gecombineerd met de rijping in hout. Smaak is zijdezacht,
evenwischtig en rijk.
9

Fles

€

Chai de Bordes - Bordeaux - 2015 - 75cl
Druiven: 80% Merlot - 20% Cabernet Sauvignon
Geen vatlagering

Helder robijnrood. Aroma's van braambessen en gedroogde
pruimen. Vlotte aanzet, evenwichtig met wat aardse smaken
typisch voor rijpe merlot gevolgd door krachtige tannines van
de cabernet sauvignon. Ronde en fruitg afdronk

Fles

9,5

€

Coutada - Herdade dos Arrochais - 2016 -75cl
Druiven: Alicante Bouschet - Alfrocheiro - Aragones - Trincadeira
Geen vatlagering

Wijn met diep granaatrode kleur. Aroma's van vers fruit,
zwarte bessen en cassis welke ook aanwezig zijn in de mond.
De zachte tannines geven een zeer uitgebalanceerde structuur.
Zeer lange afdronk.

Fles

Bu-V Wijnen

12

€
30/10/18

