
Welkom bij wijnwalhalla Beautanica! We beschikken over een wijnwand waar
maar liefst 64 wijnen op glas gedronken kunnen worden! Zo kun je meerdere
(exclusieve) wijnen proeven zonder gelijk een hele fles te bestellen. De wijnen
op de wijnwand komen van de beste wijnhuizen ter wereld en hebben veelal
ook internationale prijzen gewonnen. 

Hoe werkt het?

• Van één van onze medewerkers krijg je een eigen Beautanica wijnpas waar
een tegoed op staat;
• Je kiest een wijntje die je graag wilt proeven. Dit kun je doen op basis van
de proefnotities bij de wijnwand, deze wijnkaart of natuurlijk een wijnadvies
van onze medewerkers;
• Je pakt een wijnglas, stopt het pasje in de kast en kiest voor een proef-glas,
half-glas of heel-glas. Je houdt het glas onder de kast en drukt op de
bijbehorende knop en het genieten kan beginnen!

Heb je meer zin in onze uitstekende huiswijnen (te vinden op de borrelkaart)
en geen behoefte aan poespas? Dan kun je deze uiteraard gewoon aan tafel
bestellen!

Ook onze mousserende wijnen zijn op de borrelkaart te vinden.



01 Caos Castilla la Mancha –Sauvignon Blanc

13,0%       Spanje, La Mancha

Huiswijn In de sauvignon proef je zowel frisheid
als stuivende aroma's van lentebloesem en
tropisch fruit. Ook tonen van citrus en gele appel
vind je terug in deze heerlijke borrelwijn.

Half glas     Glas        Fles
€ 2,30         € 4,50  € 24,75

02 Listra Negra branco – Blend

13,0%       Portugal, Setúbal

Huiswijn Deze Portugees heeft een bloemig en
fruitig karakter met exotisch fruit en toch een
frisse kant. De Fernao pires heeft een
uitgesproken bloemig aroma met tonen van
sinaasappelzest, citroen en kruidnagel.

Half glas     Glas         Fles
€ 2,55         € 4,95   € 27,25

03 Reinhessen Spatlese – Riesling

8,5%       Duitsland, Rheinhessen

Zoet Goudgeel in het glas met in de geur wat
frisheid en veel fruit. In de mond is de wijn vol
zacht zoet fruit met net wat verfrissende
fruitigheid van citrus.

Half glas     Glas        Fles
€ 2,45         € 4,75  € 26,15

04 Les Fleurs du Mal – Blend

11,5%       Frankrijk, Gasgogne

De Colombard geeft de wijn zijn fruitige karakter
(peer) en de Gros Manseng draagt bij aan het
intense aroma (bloesem). De onvolprezen
Sauvignon blanc geeft extra frisheid en
mineraliteit.

Half glas     Glas       Fles
€ 2,70         € 5,25  € 28,90

05 L’Arithmatics White – Chardonnay

12,5%       Australië, Murray River

Aangename geur, met gele pruimen en
nectarine, rijp en exotisch, aangenaam citrus,
met fijn fruit in de smaak, puur en zuiver, sappig
en fris, met wat goede zuren na.

Half glas     Glas       Fles
€ 2,45         € 4,75  € 26,15

06 Spier – Chenin blanc

13,5%       Zuid Afrika, Stellenbosch

Mooie frisse Chenin blanc. In de neus
Vlierbloesem en rijpe peer, in de mond
Aromatisch en droog, mooi sap, goede zuren en
frisheid, rijpe appel in de afdronk, een heerlijke
levendigheid.

Half glas     Glas        Fles
€ 2,95         € 5,75  € 31,65

07 Bardos Pinceszet – Pinot Grigio

12,5%       Hongarije, Mátra

Frisse en bloemige aroma’s van perzik en
citrusfruit wat hem vriendelijke snoeperig maakt
maar niet te zoet. Schoon, zuiver en fris.

Half glas     Glas        Fles
€ 2,80         € 5,50  € 30,25

08 Villa Maria - Sauvignon blanc

13,5%       Nieuw Zeeland, Marlborough

Frisse aantrekkelijke geuren van gras en de
kruidigheid van koriander. Verrukkelijke ronde wijn
met smaken van kruisbes, citroengras en
jalapeño. De kalkachtige textuur in de wijn geeft
extra beleving.
  

Half glas     Glas        Fles
€ 3,30         € 6,50  € 35,75



09 Collin Bourisset L'Incontournable – Chardonnay

13,0%       Frankrijk, Pays d'Oc

Stuivende geur met passievrucht, meloen en
peer, maar ook venkel en een hint van mineralen.
In de mond elegant, sappig, fris en droog met
mineralen in de afdronk.

Half glas     Glas       Fles
€ 3,20         € 6,25  € 34,40

10 Valerino – Vermentino

12,5%       Italië, Puglia

Sprankelende, strogele kleur. In de geur zijn het
fruittonen van witte perzik, abrikoos en appel. De
smaak is vol met een fijne zuurgraad.

Half glas     Glas        Fles
€ 3,30         € 6,50  € 35,75

11 August Eser vom Löss – Riesling

13,0%       Duitsland, Rheingau

Deze keer geen beendroge riesling maar pront
pronkend met zijn rijpe fruit. Rijk zonder zoet te
worden en een karakteristieke rokerigheid en
kruidigheid.

Half glas     Glas        Fles
€ 3,55         € 6,95  € 38,25

12 Telmo Rodriguez Basa – Verdejo

13,0%       Spanje, Rueda

Deze Verdejo smaakt naar passievrucht, meloen
en peer, maar ook venkel en een hint van
mineralen. Elegant, sappig, fris en droog met
mineralen in de afdronk.

Half glas     Glas        Fles
€ 3,45         € 6,75  € 37,15

13 Domaine de la Baume Elisabeth – Viognier

14,0%       Frankrijk, Languedoc

In de neus komt veel geel fruit en steenvruchten
zoals perzik en rijpe abrikoos. In de mond is de
wijn zacht, fruitrijk met veel sap en een klein vetje.
Het fruit voor deze wijn stond aangeplant in de
Languedoc nabij Beziers.

Half glas     Glas        Fles
€ 3,45         € 6,75  € 37,15

14 Margarethenhof – Grauburgunder

12,5%       Duitsland, Moezel

Deze Grauburgunder ofwel Pinot Gris heeft in de
neus heerlijke tonen van steenfruit. In de mond is
de wijn sappig en speels met een lichte
kruidigheid en frisse zuren. In de afdronk is een
mooie minerale toets te herkennen.

Half glas     Glas     Fles
€ 3,80         € 7,50  € 41,25

15 Colpaola Verdicchio Di Matelica – Verdicchio

13,5%       Italië, Marken

Hints van wit fruit en citroenschil met zacht
bitters. Een wijn met licht tintelende afdronk en de
combinatie van het koele klimaat wat veel frisse
aroma’s geeft met een bijzonder verfijnde
vulkanische tonen.

Half glas     Glas        Fles
€ 3,95         € 7,75  € 42,65

16 Forte Alto – Pinot grigio

12,0%       Italië, Dolomieten

De Forte Alto komt uit een hoger gelegen gebied,
dit zorgt voor de frisheid en mineraliteit van de
wijn. Spannende en levendige zuren (citrus) met
aroma’s van kruiden, peer en groene appel.

Half glas     Glas        Fles
€ 3,30         € 6,50  € 35,75



17 Weingut Johan Muller, spiegel – Grüner Veltliner

12,5%       Oostenrijk, Kremstal

Een Grüner veltliner die rijk aan smaak is! Een
kruidig aroma van grapefruit. In de mond, een
fijne mineraliteit en tonen van delicate appel en
peer aroma. Een wijn met een rijke afdronk en
veel finesse.

Half glas     Glas        Fles
€ 3,45         € 6,75  € 37,15

18 Cave de Ingersheim – Pinot Blanc

13,0%       Frankrijk, Elzas

Klassieke Pinot blanc, heel geurig en open, lekker
wit fruit in de geur. De smaak is heerlijk levendig,
fris en sappig, met peer, meloen, perzik en
nectarine. Mooi droog, goede zuren, met een licht
kruidige finale.

Half glas     Glas        Fles
€ 3,20         € 6,25  € 34,40

19 Voché Rioja blanco – Viura, Chardonnay

12,5%       Spanje, Rioja

Deze witte Rioja gemaakt van Viura en Macabeo
druiven werd op houten vaten vergist en gerijpt.
Het resultaat is een wijn met in de neus veel
rokerigheid, geel fruit en vanille. In de mond mooi
sap, vettige tonen en een lange afdronk.

Half glas     Glas     Fles
€ 3,80         € 7,50  € 41,25

20 Ethereo Albarino Rias Baixas – Albarino

12,5%       Spanje, Rias Baixas

Deze Albariño ontwikkelt als een zachte ziltigheid
en waarbij veel mineralteit in de wijnen te
herkennen is. Je proeft er hints van limoen en
passievrucht in met een mooie en blijvende
afdronk.

Half glas     Glas     Fles
€ 3,80         € 7,50  € 41,25

21 Tenuta Iuzzolini Madre Goccia – Greco Bianco

12,5%       Italie, Calabrië

Een blend van de lokale druif met een klein
percentage Chardonnay. In de neus herkenbaar
geel fruit, gedroogd gras, anijs en een lichte
kruidigheid. In de mond is de wijn heerlijk sappig
met veel fruit en een klein bittertje.

Half glas     Glas        Fles
€ 4,30         € 8,50  € 46,75

22 Rock ’n Roll – Rolle, Chardonnay

13,0%       Frankrijk, Pays d'Oc

Deze star is geboren om te rocken en neemt je
smaakpapillen mee op wereldtournee! Van
tropische fruitplantages in Costa Rica naar de
sinaasappelstad Valencia en de Aziatische
specerijenroute voor wat steranijs.

Half glas     Glas     Fles
€ 3,95         € 7,75  € 42,65

23 Campuget 1753 – Viognier

13,0%       Frankrijk, Gard

Mooie aromatische Viognier met net wat subtiele
houtlagering. Aroma´s van bloesem, gember,
perzik- en abrikozenfruit.

Half glas     Glas        Fles
€ 4,30         € 8,50  € 46,75

24 Santa Helena – Chardonnay

13,0%       Chili, Casablanca Valley

Een intense heldergele kleur, bovenal fruitig:
citrus, perziken en peren, maar ook licht bloemen
in geur en smaak. De wijn voelt romig aan, maar
heeft ook een opvallende knisperfrisse zuurgraad.
Perfect in evenwicht.

Half glas     Glas        Fles
€ 3,70         € 7,25  € 39,90



25 Bellingham – Chenin blanc  

14,0%       Zuid Afrika, West Kaap

Tropische geuren, meloen, perzik, vanille en gele
pruimen. Volle, rijpe smaken met honing, citrus,
marmelade en perzik vind je in deze wijn.

Half glas     Glas       Fles
€ 3,70         € 7,25  € 39,90

26 Panamera – Chardonnay

12,5%       Amerika, Californië

De wijn is traditioneel op Amerikaans eiken
gerijpt. Het resulteert in een lekker vettige wijn
met veel tonen van vanille, boter en gebrande
amandel. In de mond is de wijn rond, zacht en
licht vettig met een lange afdronk.

Half glas     Glas        Fles
€ 4,70         € 9,25  € 50,90

27 Cuveé les Caillottes – Sauvignon Blanc

13,0%       Frankrijk, Loire

De Sancerre is ontzettend elegant. Heerlijke frisse
geuren van grapefruit, kruisbes en groene appel.
De wijn is aangenaam droog, sappig en fruitig.

Half glas     Glas       Fles
€ 5,80         €11,50  € 63,25

28 Domaine Vincent Dampt – Chardonnay

12,5%      Frankrijk, Bourgogne

Deze Chablis kenmerkt zich door citrus en fijn wit
fruit. Hij is fris, levendig en strak met de typische
ziltige mineraliteit die we van chablis gewend zijn.

Half glas     Glas        Fles
€ 5,80         € 11,50  € 63,25



29 Saint Auriol – Grenache, Syrah

12,5%       Frankrijk, Pays d'Oc

Huiswijn Een lichte en verfijnde rosé waar je fijne
citrus noten in proeft maar ook subtiele zuren en
wilde aardbeien. Een heerlijke borrel rosé die in de
neus aromatisch en fris met een lange afdronk.
  

Half glas     Glas        Fles
€ 2,70         € 5,25  € 28,90

30 Calusari – Pinot noir

12,5%       Roemenië, Recaș, Banat

Huiswijn De neus zit vol zomerfruit aroma's zoals
bosaardbeitjes, bosbes, verfrissend ook in de
mond met tonen van framboos en cranberry. 
 Allemaal fijn licht en knapperig.

Half glas     Glas        Fles
€ 2,45         € 4,75  € 26,15

31 Biscardo rosapasso – Pinot Nero

12,0%       Italië, Venetië

Gemaakt van Pinot Noir druiven uit Noord Italië.
De Rosapasso barst van het rode fruit zoals
aardbei en framboos. In de mond is de wijn zacht
en soepel met wederom veel rood fruit en een
aanstekelijk klein zoetje.

Half glas     Glas       Fles
€ 3,30         € 6,50  € 35,75

32 Seigneurs – Grenache, Cinsault

12,5%       Frankrijk, Provence

De kleur is zoals je mag verwachten, helder en
verfijnd zalmroze. Een sierlijke, delicate geur met
de frisheid van perzik, het vrolijke van frambozen
en aardbeien en de pit van een klein pepertje.
Droog, fris en intens.

Half glas     Glas        Fles
€ 3,20         € 6,25  € 34,40

33 Clearly Organic – Tempranillo

13,0%       Spanje, La Mancha

De wijn zelf verraadt ‘clearly rosé’, wat een
intense aardbeien-kleur. In geur en smaak draait
het vooral om rood fruit, zoals frambozen en
zoete kersen. De wijn zit goed in elkaar en is
bijzonder fris.  

Half glas     Glas        Fles
€ 2,45         € 4,75  € 26,15

34 The Bortoli Family – Blend

12,5%       Australië, New South Wales

Bij deze Australische rosé draait het om fruit, fruit
en nog eens fruit. Kersen, frambozen, aardbeien
en andere lichte rode vruchtjes. Met een kneepje
citrus. Zacht en toegankelijk. Genereus en met
een mooie frisheid.

Half glas     Glas     Fles
€ 2,50         € 4,90  € 26,95

35 El Granjero – Bobal

13,0%       Spanje, Tierras de Castilla

Deze wijn is een ‘local hero’ en door het klimaat
zijn bestrijdingsmiddelen niet nodig! Biologisch,
sappig, mooi fris zomerfruit en een lichte
kruidigheid. Bosaardbeien of wilde aardbeien is
wat je hier in kan terug proeven.

Half glas     Glas        Fles
€ 2,55         € 5,00  € 27,50

36 La Jara – Pinot Grigio

12,5%       Italië, Venetië

Mooi licht rood fruit, goede mineraliteit (want
hoogte) en een fijne vulling. Je kan hier verder
nog  sappige aardbeien en frambozen in terug
proeven.

Half glas     Glas        Fles
€ 3,30         € 6,50  € 35,75



37 Pure the Winery - Negrette

10,5%       Frankrijk, Provence

Kersenroe, licht en helder van kleur. Deze wijn
bevat fruitige en bloemige tonen: abrikoos en
perzik komen duidelijk naar voren, gevolgd door
aardbeien, citrusvruchten, mediterrane kruiden
en rozen. Deze wijn is verder ook bijzonder omdat
deze suikervrij is.

Half glas     Glas        Fles
€ 3,45         € 6,75  € 37,15

38 Chateau de Vauclair – Blend

13,0%       Frankrijk, Aix en Provence

Deze rosé is krachtig en fris en subtiel. De zeewind
van nabije middellandse zee zorgt voor een
goede ventilatie in de wijngaarden, waardoor de
wijn naast veel fruit ook spannend blijft wat zuren
betreft.

Half glas     Glas       Fles
€ 3,70         € 7,25  € 39,90

39 770 Miles – Zinfandel

10,5%       Amerika, Californië

Deze rosé barst van het overrijpe bosfruit als rode
bes, en rijpe aardbei, maar heeft zelfs tonen van
rijpe pruimen. In de mond is de wijn soepel en
zacht met een klein zoet randje.

Half glas     Glas      Fles
€ 3,65         € 7,15  € 39,35

40 La Baume Capucin Vin de Orange – Sauvignon
blanc, Chardonnay

14,0%       Frankrijk, Languedoc

De wijn krijgt veel tonen van mandarijn en
exotisch fruit. De smaak is gebalanceerd met veel
spanning, mooie citrusbitters en prettige zuren.

Half glas     Glas     Fles
€ 3,80         € 7,50  € 41,25



41 Les Trois Gamins – Merlot

13,5%       Frankrijk, Pays d'Oc

Huiswijn Deze Merlot heeft een mooie donkere
pruimen kleur met aroma’s van donker fruit met
hints van zwarte bessen. Dit is een soepele wijn
die wel stevigheid heeft met mooie tannines.

Half glas     Glas     Fles
€ 2,30         € 4,50  € 24,75

42 Radacini – Cabernet, Sauvignon

13,5%       Moldavië, Codru

 Huiswijn Robijnrood gekleurde Cabernet
Sauvignon. Met vooral veel rijpe zwarte bessen en
bramen, en daarnaast wat donkere chocolade
en zoete specerijen. De wijn is medium vol en
heeft zachte tannines.

Half glas     Glas        Fles
€ 2,55         € 4,95  € 27,25

43 Lista Negra – Blend

13,5%       Portugal, Setúbal

Vol zwart fruit met een vleugje pit in de afdronk.
Ondanks de rijke blend van druiven is deze tinto
aangenaam doordrinkbaar met rijp donker fruit
en zachte afdronk.

Half glas     Glas        Fles
€ 2,55         € 5,00  € 27,50

44 Le Grand Noir – Cabernet, Syrah

13,5%       Frankrijk, Languedoc

Deze Cabernet Sauvignon is zeer geslaagd! Door
de blend met 15% Syrah krijgt de wijn heerlijke
fruittonen als zwarte bes en braam. De wijn rijpt 6
maanden wat zorgt voor veel structuur en smaak.

Half glas     Glas        Fles
€ 3,20         € 6,25  € 34,40

45 Arithmetics – Shiraz

13,0%       Australië, Murray River

Vol en krachtig rood, met heerlijk kersen en
bosbessen in de geur, een fijn, kruidig karakter en
wat aangenaam hout. Rijk en sappig in de
smaak, met lekker kersenfruit, soepel en zacht in
de afdronk.

Half glas     Glas       Fles
€ 2,45         € 4,75  € 26,15

46 Bellingham – Pinotage

14,0%       Zuid Afrika, West Kaap

Bellingham Homestead Pinotage is intens van
kleur en een heerlijk fruitige, sappige rode wijn
met aroma's van aardbeien, kersen en
frambozen. Soepel, lekker stevig met lichte
tannine en een aangename finale.

Half glas     Glas        Fles
€ 3,55         € 6,95  € 38,25

47 Cantine Povero – Barbera

14,5%       Italië, Piëmont

Walmt het glas uit met kersencompote, zoete
zwarte bessen, getoast eiken, vanille en cacao.
Lekker dik, rond en sappig van smaak vol zoete
zwarte kersen en cassis met zoetkruidig eiken.
Uitstekende lengte.

Half glas     Glas       Fles
€ 3,20         € 6,25  € 34,40 

48 Zolla – Primitivo, Merlot

14,0%       Italië, Puglia

Typische blend van Primitivo en Merlot uit zuid
Italië. De wijn wordt gekenmerkt door gestoofd
fruit zoals pruim, aardbei en kers. Daarnaast
duidelijke tonen van kruidkoek en speculaas. In
de mond is de wijn vullend en sappig.

Half glas     Glas     Fles
€ 3,30         € 6,50  € 35,75



49 Pfannebecker – Spätburgunder

12,5%       Duitsland, Rheinhessen

Een kruidige, aardse en sappige wijn, die niet
onderdoet voor een goede Bourgogne. Mooie
donkere kersen en pruimen proef je terug maar
ook bos en mos geuren als je hem op kamer
temperatuur drinkt.

Half glas     Glas       Fles
€ 4,00         € 7,85  € 43,20

50 Velarina – Di Troia

14,5%       Italië, Puglia

De frisse zuren, maken deze wijn vooral jong heel
aantrekkelijk. Veel rood fruit en de kenmerken van
wijnen uit een warm klimaat (kruiden en
gedroogd fruit).

Half glas     Glas       Fles
€ 3,30         € 6,50  € 35,75

51 Reyes – Monastrell

14,0%       Spanje, Jumilia

De Monastrell wordt niet overrijp, maar behoudt
juist spanning en verfijning. Je komt hier in de
neus en in de smaak bramen en kersen tegen
dat maakt dit toch een stevige en diepe mooie
rode wijn.

Half glas     Glas        Fles
€ 3,45         € 6,75  € 37,15

52 Elgin Vintners – Merlot

14,0%       Frankrijk, Elgin

Mooi zacht zwart fruit in combinatie met fijne
tannine en complexiteit van het Frans eikenhout.
Het donkere sappige fruit in combinatie met de
lichte vanille noten van eikenhout en een licht
viooltje maken dit tot een hele fijne wijn.

Half glas     Glas     Fles
€ 3,95         € 7,75  € 42,65

53 Collin Bourisset L'Incontournable – Pinot Noir

13,5%       Frankrijk, Bourgogne

De warme Languedoc streek geeft een rijpere stijl
Pinot Noir met veel kers en aardbei. In de mond is
de wijn elegant en soepel met een zachte
afdronk.

Half glas     Glas        Fles
€ 3,95         € 7,75  € 42,65

54 Fanova – Primitivo

14,5%       Italië, Puglia

Deze primitivo geeft veel warme gloed af door z’n
zwoele en geconcentreerde aroma’s. Je proeft
hier het donkerrode fruit, pruimen maar kan ook
laurier en zoethout tegenkomen.

Half glas     Glas        Fles
€ 4,70         € 9,25  € 50,90

55 Marques de Tomares – Tempranillo

14,0%       Spanje, Rioja

De Crianza is gerijpt op 12 maanden eikenhouten
vaten. Dit resulteert in een elegante stijl waar het
pure fruit de boventoon voert bij de subtiele
aroma’s van vanille. Een volle wijn met structuur
zonder overdreven zwaar te worden.

Half glas     Glas     Fles
€ 3,95         € 7,75  € 42,65

56 Kaiken Ultra – Malbec

14,5%       Argentinië, Mendoza

Deze wijn, met een intens diepe, donkere rode
kleur, waarin tonen van zwarte bes, bramen,
koffie en tabak te vinden zijn. De aanzet is
krachtig, die overgaat in een rijkdom aan smaken
en rijpe tannines. De afdronk is lang.

Half glas     Glas        Fles
€ 3,65         € 7,15  € 39,35



57 Chateau la Vielle France – Blend

14,5%       Frankrijk, Graves

Je vindt verfijnde, sappige donkerrode fruit terug
met een power en de tanninestructuur die je van
Bordeaux mag verwachten. Combineer dat met
kwalitatief houtgebruik en je krijgt deze mooie
typerende Bordeaux.

Half glas     Glas        Fles
€ 4,75         € 9,35  € 41,45

58 Cecillia Beretta Ripasso Superiore – Blend

13,5%       Italië, Venetië

Dit is een bijzonder rijpe wijn met geuren van kers
en bosbes. De smaak is rond, rijk en licht
krenterig. Je proeft bramen en rijpe kersen, zelfs
een licht pepertje. Aan het einde ervaar je
zoethout en andere geurige specerijen.

Half glas     Glas        Fles
€ 5,05         € 9,95  € 54,75

59 Castelani Chianti Classico – Sangiovese

12,0%       Italië, Toscane

Geuren van bosaardbei en ander jong rood fruit.
Heerlijk sappig, een jonge rode wijn met smaken
van framboos, granaatappel en aalbes. Een
frisse, droge rode wijn met een soepele afdronk.
Een sappige doordrinker.

Half glas     Glas     Fles
€ 4,05       € 8,00  € 44,00

60 Dona Paula Smoked – Malbec

14,5%       Argentinië, Mendoza

Deze wijn rijpt in houten vaten die gerookt zijn en
dat ruik je! Een bijzonder rokerige geur in
combinatie met gekonfijt fruit. Je proeft
fluweelzachte smaken van rood fruit, zoete
specerijen en vanille.

Half glas     Glas        Fles
€ 4,20         € 8,25  € 45,40

61 Marques de Riscal Reserva– Tempranillo

14,0%       Spanje, Rioja

Een wijn met een complexiteit en tonen van rijpe
zwarte bessen en lichte toast. Smaakvol met een
vol mondgevoel, een goede structuur en
elegante tannines. De frisse en lange afdronk
geeft een licht tintje van eiken weer.

Half glas     Glas        Fles
€ 6,30         € 12,50  € 68,75

62 Santa Helena – Carmenère reserve

14,0%       Chili, Casablanca Valley

Een expressieve geur van bakken zwart fruit, zoals
bramen en cassis, specerijen, iets vanille, koffie,
mokka en chocolade. Ook de smaak intrigeert.
Volumineus, met verfijnde, zachte tannines en
een heerlijke lengte.

Half glas     Glas        Fles
€ 4,30         € 8,50  € 46,75

63 Cecillia Beretta Amarone– Blend

15,0%       Italië, Venetië

Pruim, amandel, kers, gedroogd fruit en bittere
chocolade, ofwel; een echte smaakbom. Een
Amarone met power: een mooie, volle rode wijn
met een fluweelachtige structuur.

Half glas     Glas         Fles
€ 7,05         € 13,95  € 76,75

64 Cantine Pavero Barolo – Nebbiolo

14,5%       Italie, Piëmont

Krachtige, maar toch elegante Barolo, De Barolo
heeft in de neus mooie tonen van rood fruit,
specerijen en vanille.  In de smaak is het een wijn
met veel sap, stoere tannines en veel structuur.

Half glas     Glas         Fles
€ 7,55         € 14,95  € 82,25


