
Uitleg wijnen 
 

Cava: Marquès De Terrabona 
 
Deze cava afkomstig uit Penedès (Spanje) bevat 3 soorten druiven: Macabeo, Parelleda en 
Xarel.lo. Het is een strogele cava met een fijne pareling. In de neus aroma’s van bloemen en 
rijp fruit. In de mond levendig en elegant met een mooie structuur en zachte afdronk.  
 
Te serveren tussen 8-10°C bij schaal- en schelpdieren, tapas of als aperitief. 
Bewaarpotentieel: 2 jaar.  

 

Champagne: Gruet Sélection 
 
Deze champagne afkomstig uit Buxeuil- Côtes Des Bar (Frankrijk) bevat eveneens 3 soorten 
druiven: 70% Pinot Noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot Meunier. Het is een champagne met 
een gouden kleur en sublieme fijne pareling. In de geur citrusvruchten en honing. De smaak 
is levendig en fris met een lange afdronk. 
 
Te serveren tussen 8-10°C bij asperges, tapas, carpaccio, oesters, zeevruchten, desserts met 
rood fruit of als aperitief. 

 

Witte wijn: Ortonese Malvasia/ Chardonnay 
 
Deze witte wijn afkomstig uit Abruzzo (Italië) bevat 2 druivensoorten: De Malvasia en de 
Chardonnay. Het is een zuivere, heldere en frisse wijn met aroma’s van vers fruit, bloemen 
en limoen. In de mond lekker fris, sappig en vol karakter. 
 
Te serveren tussen 8-10°C bij salades, visgerechten, pasta, gevogelte en wit vlees. 
Bewaarpotentieel: 3 jaar 

 

Witte wijn: Ch. Des Tourtes 
 
Deze witte wijn afkomstig uit Bordeaux – Côtes De Blaye (Frankrijk) bevat 2 druivensoorten: 
De Sauvignon en de Sémillon. Het is een wijn met lichtgele kleurspiegel en groene tinten. In 
de neus aroma’s van citrusvruchten en witte bloemen. Van smaak mooi gestructureerd. 
 
Te serveren tussen 8-10°C bij zeevruchten, gegrilde visgerechten, lamsvlees, spaghetti 
bolognaise, stoofpotjes of als aperitief. 
Bewaarpotentieel: 3 tot 5 jaar 

 
  



Witte wijn: Dom. Du Colombier Chablis 
 
Deze witte wijn afkomstig uit Bourgogne (Frankrijk) bevat 1 druivensoort, namelijk de 
Chardonnay. Het is een wijn met de volle kracht van de Chardonnay en fijn afgerond op het 
einde. Lange harmonieuze afdronk met sporen van mineralen. 
 
Te serveren tussen 8-10°C bij visgerechten, fijne vleeswaren en escargots. 
Bewaarpotentieel: 8 jaar 

 

Rosé wijn: Mon Rosé 
 
Deze rosé wijn afkomstig uit Pays D’oc (Frankrijk) bevat 3 druivensoorten: De Grenache, 
Syrah en Cinsault. Het is een lichtroze wijn met stuivende aroma’s van frambozen en 
aardbeien. In de mond fruitig en sappig met een verfrissende zachte afdronk. 
 
Te serveren tussen 8-10°C bij salades, barbecue, gevogelte, visgerechten, dessert met fruit 
of als aperitief. 
Bewaarpotentieel: 3 jaar  

 

Rode wijn: Ortonese Sangiovese/ Merlot IGT 
 
Deze rode wijn afkomstig uit Abruzzo (Italië) bevat 2 soorten druiven: De Sangiovese en de 
Merlot. Het is een granaatrode wijn met in de neus toetsen van rood fruit en vanille. Goed 
gebalanceerde en zachte wijn. 
 
Te serveren tussen 16-18°C bij rood vlees, wild, sterke kazen en verschillende pasta’s. 
Bewaarpotentieel: 5 jaar 

 

Rode wijn: Ch. Les Couzins Lussac 
 
Deze rode wijn afkomstig uit Lussac- Saint-Emilion (Frankrijk) bevat 3 druivensoorten: De 
Merlot, Cabarnet- Sauvignon en Cabarnet- Franc. Het is een elegante, soepele en frisse rode 
wijn met het fruitige van bessen, kersen en een vleugje kruiden. Een wijn met body. 
 
Te serveren tussen 15-16°C bij rundsvlees, klein wild, lamsvlees, gekruide gerechten en 
gevogelte. 
Bewaarpotentieel: 5 jaar 

 
  



Rode wijn: Ch. De La Commanderie 
 
Deze rode wijn afkomstig uit Lalande Pomerol (Frankrijk) bevat 3 druivensoorten: De Merlot, 
Cabarnet- Sauvignon en de Cabarnet- Franc. Het is een donkere robijnrode wijn, de Merlot 
druif speelt hier de hoofdrol die leidt tot een stevige wijn met een fijn boeket, elegante 
tannines en een karaktervolle afdronk met een lichte houttoets op het einde. 
 
Teserveren tussen 16-18°C bij gevogelte, lam, harde kazen en rood vlees. 
Bewaarpotentieel: 8 tot 10 jaar. 


