Sommelier-Conseil & Importeur
Voor particulieren, horeca & bedrijven

DEGUSTATIEDAGEN
Vrijdag 29 maart, 18u — 21u
Zaterdag 30 maart, 14u — 21u
ALWEER VERRASSENDE, NIEUWE WIJNEN OP DE PROEFTAFELS !

UIT DE GOLF VAN SAINT-TROPEZ !
Du Kif, le rosé de bonheur ! Een verfrissende, droge rosé in een verrassende fles. Perfect happiness !
Château des Bertrands, een droge, gastronomische rosé met complexiteit en karakter !
Finesse, elegantie, fraîcheur, sappig en mineraal typeren deze rosé.
Wine Enthusiast 90/100, Vinous 91/100.

Ultimate Provence, een unieke fles, een elegante uitstraling, een subtiele droge rosé met
veel fraîcheur ! Vinous 90/100.

RIBERA DEL DUERO: BODEGA VEGA CLARA !
Als je met Clara praat, voel je passie, creativiteit, respect, bewondering ...
Zij wil dat de wijnliefhebbers genieten van haar wijnen zoals zij geniet bij het maken ervan.
Haar wijnen zijn de meest elegante in Ribera del Duero !

Diez Almendros 2016. 75% Tempranillo, 25% Syrah. 12 maanden gerijpt in eiken vaten.
Aroma’s van vers geplukte zwarte vruchten, kruiden alsook een chocoladetoets. Een frisse
wijn maar ook intens en explosief.

Mario uit het topjaar 2015. 76% Tempranillo, 24% Cabernet Sauvignon uit de oudste
wijngaard van Ribera del Duero! Krachtig maar ook romig, fijn en zeer elegant ! Deze
fantastische wijn is een geschenk van Mother Nature.

“ If you want different results,
don’t do the same thing “

RIOJA:
BODEGAS ZUGOBER-BELEZOS
De wijnen van dit familiedomein zijn TOP ! De new generation
volgt de principes uit de Bourgogne, nl. single vineyard : één
wijn gemaakt van dezelfde bodem, dezelfde terroir, dezelfde
wijnstokken.

La Malgranda Rioja Blanco 2014. Single Vineyard.

100% Viura, 20 maanden gerijpt in Franse eiken vaten van
500 liter. Uitzonderlijke wijn die perfect samen gaat met
allerlei Spaanse tapas, vis, schaal– en schelpdieren, paëlla,
gerechten met gerookte toets, foie gras ...

Ecologico Tinto 2015. Single Vineyard. 100 %

Tempranillo, 11 maanden gerijpt in eiken vaten. Aroma’s van
bosvruchten, rood fruit, jam, drop en een balsamicotoets.
Pure klasse !

Rioja Gran Reserva 2010. Classic Style. 95%

Tempranillo en 5% Graciano en Mazuelo. Deze wijn wordt
enkel in de beste wijnjaren gemaakt van de oudste
wijnstokken. 24 maanden gerijpt in eiken vaten. Complex met
aroma’s van rijp fruit, jam, kruiden, leder, mooi in harmonie
met een zeer lange afdronk. Onder wijnvrienden durven wij dit
wel eens een pornofles te noemen ! Puur genieten !!

WAAR ? Noordhoutstraat 75, 9031 Drongen (Baarle).
Deze degustatie is gratis. Graag per kerende uw komst bevestigen ! T 0494 244 188 of info@wijnhuis75.be.

