wijnverkoop

Fos De Vlievleger

Ten voordele van buitenlands kamp

Bubbles
Spanje
Vega Barcelona - Brut - 75cl
Druiven: 30% Macabeo - 35% Xarello - 35% Parellada
Geen vatlagering

Lichtgele kleur met goede bellenvorming. In de neus rijpe p
en leisteen. De smaak is citrus, créme brule met kleine pitt
bubbels. Zachte middellange afdronk.

€

Fles

12

Italië
Prosecco Borgo SanLeo - Brut - 75cl
Druiven: Glera
Geen vatlagering

Een frisse, druivige neus leidt tot een gehemelte met heerl
fruitsmaken. Borgo Sanleo had slechts een vleugje zoeth
waardoor de afdronk mooi fris is.

Fles

€

14, 50

Witte Wijnen
Goiya - 2018 - 75cl - Zuid Afrika
Druiven: Chardonnay - Sauvignon Blanc
Geen vatlagering

Geproduceerd uit een mix van nobele variëteiten combine
deze wijn de frisse citrus- en groene vijgenaroma's
sauvignon blanc en het boterachtige limoenkarakter
chardonnay.

€

Fles

10, 00

Comtesse Marion - 2018 - 75cl - Frankrijk
Druiven: Vermentino - Colombard
Geen vatlagering

Mooie frisse lichte kleur. Ruikt verleidelijk en uitgesproken
met aroma's van rijp wit fruit. Leuke wijn, gemakkelijk
drinken met een lange afdronk met aroma's van grapefruit
ananas.

€

Fles

10, 00

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

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

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

€

Fles

10, 50

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

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

€

Fles

13, 00

Siria - Doispontocinco - 2017 - 75cl - Portugal
Druiven: Siria
Geen vatlagering

Gele citruskleur, citrusaroma met slanke tonen van bloeien
bloemen, zeer mineraal in de mond en elegant. La
Afdronk.

Fles

€

14, 50

Ch Labatut Bouchard - Cadillac - 2009 - 75cl
Druiven: Sémillon
12 maand vatlagering

ZOETE WIJN

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

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

€

Fles

22, 00

Rode Wijnen
Goiya - 2016 - 75cl - Zuid Afrika
Druiven: Shiraz - Pinotage
Geen vatlagering

Robijnrode kleur met paarse schakeringen. Mooie menge
van Shiraz en Pinotage met toetsen van vers gemalen pep
kaneel, pruimen ondersteund door vanille. Volle kruidige w
ondersteund door kruidigheid, olijven en zwart steenfruit m
verweven tannine.

€

Fles

10, 00

Comtesse Marion - 2018 - 75cl - Frankrijk
Druiven: Grenache - Merlot
Geen vatlagering

Granaat rode kleur. Pittige neus met rijp rood fruit. Le
ronde en soepele wijn.

€

Fles

10, 00

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

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

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

€

Fles

12, 50

Rode Wijnen
La Playa - 2015 - 75cl - Chili
Druiven: Cabernet Sauvignon
2 maand vatlagering

Rijke kastanjebruine kleur. Rijpe aardbei met hinten
zwarte peper. De smaak is goed in balans met
aanhoudende afdronk.

€

Fles

13, 00

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

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

€

Fles

13, 00

Coutada-Herdade Arrochais-2017-75cl-Portugal
Druiven: Alicante Bouschet - Alfrocheiro - Aragones - Trincadeira
Geen vatlagering

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

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

Fles

€

16, 00
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