Pays d’Oc 2019 Chardonnay , Philibert du Charme – Fr., Languedoc

per fles 8,25

Pinot Gris “Signature” 2018 Wolfberger – Frankrijk, Elzas

per fles 9,96

De Philibert du Charme heeft een mooie goudgele kleur. Een rijke neus met zeer aromatische en
fruitige geuren van verse bananen en peren, gevolgd door houtachtige tonen van praline
en gekonfijte kastanjes. Deze zeer verfijnde en delicate wijn is vol en fris in de
mond en in de finish komen peer en vanille naar voren.
Heel goed te drinken als aperitief en een perfecte aanvulling op vis met romige saus,
schaal- en schelpdieren en verse geitenkaas.

Gelegen te Eguisheim vlakbij Colmar is Wolfberger met zijn 1.300 hectare
wijngaarden goed voor 10% van de totale wijnproductie van de Elzas! Deze
Pinot Gris Signature heeft een goud gele kleur. Deze wijn ontwikkelt een
verfijnde neus met hints van amandel en geroosterde noten, en aroma's van
geel fruit. Het palet is elegant en in totale harmonie.
Gaat erg goed samen met gerechten die een rijke smaak bevatten, zoals
wild, kalfsvlees, varkensvlees, gevogelte maar ook met kaas of op geel fruit gebaseerde desserts. Ook ideaal als aperitief!

Cheverny ‘Passion’ 2019, Domaine Maison – Frankrijk, Loire

per fles 10,60

De witte Cheverny van Domaine Maison wordt hoofdzakelijk gemaakt
met Sauvignon Blanc maar ook met wat Chardonnay om de wijn wat
meer ‘rondeur’ te geven. De strogeel kleur is helder. De frisse neus is
aromatisch en wordt gekenmerkt door tonen van lychee, citrus en
zwarte bessen. De mond is mooi scherp en in balans door een
langdurige ronde afwerking. Serveer het als een aperitief, met
schaaldieren of gegrilde vis.

Spatburgunder “Schwarzweiss” blanc de noir 2018 , Weingut Eser – D., Rheingau per fles 11,25
Weingut Eser met momenteel Désirée Eser en haar man Dodo als 10de generatie aan het roer, behoren tot de absolute top in de
Rheingau. Hun grote vakbekwaamheid staat garant voor loepzuivere wijnen die uitstekend kunnen verouderen. 11 ha bewerken
zij op een natuurlijke en duurzame wijze. Bij het rijpen van de wijnen wordt gebruikt gemaakt van
tradionele eiken vaten waarin de wijnen zich perfect kunnen ontwikkelen. De blauwe
druiven van deze Spätburgunder (Pinot Noir) zijn op witte wijze gevinifieerd. Zo
heeft het alle finesse van de rode variant maar dan met de diepgang en klasse
van de witte Eser wijnen. De volledig rijpe druiven worden zachtjes gekneusd en direct
geperst. Alleen de eerste vrije loop van het sap wordt gebruikt en in grote traditionele vaten gerijpt.
Een mooie en bijzondere begeleider bij schaaldieren zoals gamba’s of kreeft. Ook heerlijk bij pasta’s of de fijne oosterse keuken.

Flor de la Mar Reserva Branco 2018, Casa Ermelinda – Portugal, Pen. de Setubal

per fles 12,95

Chablis 2018 , Domaine des Geneves – Frankrijk, Bourgogne

per fles 14,95

Deze ‘bloem van de zee”, genoemd naar een legendarisch Portugees schip, is een blend
van 40% Chardonnay, 30% Arinto en 30% Viognier. Vinificatie in temperatuur
geregelde RVS tanks gevolgd door 4 maanden houtlagering op eiken. Flor
de la Mar Reserva Branco heeft een licht groene kleur, in de geur aroma’s van
tropisch fruit, citrus en houttonen. De smaak is zacht, licht tropisch met aantrekkelijke
houttonen met een lange romige afdronk.
Prima begeleider van een rijk visgerecht, schaal en schelpdieren, gegrild vlees- en groente, zachte volle kazen.

De wijn is gemaakt van 100% Chardonnay druiven die op de heuvels groeien in verschillende dorpen rondom de stad Chablis. De
maximale hoeveelheid wijn die per hectare geproduceerd mag worden is 40 hl
en het minimum alcoholpercentage moet 10% zijn. In deze Chablis komt een
subtiele hint van mineraliteit naar voren door het terroir. Het is een krachtige,
warme, rijke Chablis, rond en vlezig van structuur. Deze wijn wordt gekenmerkt
door zijn frisse citrus, aroma’s van honing en gekonfijt fruit.
Heerlijk bij vis, schaaldieren, zeevruchten, wit vlees en gevogelte.

Pakket A – Najaarswijnen wit = 68,00 € met ‘staysafe’ korting 8,08 % = 62,50 €/pakket
Pakket C – Najaarswijnen wit+rood = 136,00 € met ‘staysafe’ korting 11,76 % = 120,00 € /2 p
+ 1 fles Cava Torre Oria Brut twv 8,50 € GRATIS*
(totale korting = 16,95%)

*geldt ook bij aankoop van 2 pakketten wit of 2 pakketten rood

Bestellen via info@klare-wijn.be

gratis thuislevering

promo geldig tot 30 november 2020

Piemonte rosso DOC 2018 ‘Rocca di Passo’, Vallebelbo – Italië, PIemonte

per fles 6,50

Pays d’Oc 2017 Cabernet-Merlot , Philibert du Charme – Fr., Languedoc

per fles 8,25

Gran Allegranza Monastrell 2018, Hammeken Cellars – Spanje, Valencia

per fles 11,00

De druiven voor deze wijn komen uit de regio Piemonte. Hier staan de prachtige wijngaarden gevuld met Barbera en Dolcetto
druiven. Het klimaat is er perfect ; veel zon uren maar ook koelte van de nacht wat zorgt voor
een evenwichtig groeiseizoen. De wijn is gemaakt van 60% Barbera en 40% Dolcetto
druiven. De geur geeft veel indrukken van rood fruit, lichte kruiden, beetje
pruim en natuurlijk verse bloemen. De smaak is uitstekend voor deze prijsklasse;
rijp en rond met veel rood en zwart fruit.
Een wijn die bij alle maaltijden past, in het bijzonder bij pasta, milde vleesgerechten en verse kaas.

Deze prachtige wijn bestaat uit Cabernet Sauvignon en Merlot. Hij heeft een mooie, intense kersenrode kleur met een
fluweelachtige uitstraling. Het bouquet biedt complexe aroma's van verbrand hout, zoethout,
koffie, donkere chocolade, gevolgd door kersen en zwarte bessen en kruidige tonen van
kaneel en komijn. Het is een verleidelijke, elegante en complexe wijn met fijne
houtsmaken in de finish. Deze wijn gaat goed samen met stoofschotels, lam,
eendenborst en geitenkaas.

De Monastrell druiven worden laat geoogst, begin november. Na een zachte persing worden de druiven ontsteelt en vindt de
vinificatie plaats in RVS tanks bij een temperatuur van 24-26ºC. De wijn rijpt nog 6 maanden in Frans eiken vaten. Een donkere
robijnrode kleur met violet blauwe reflecties. De aroma's van rijpe zwarte bessen, sappige
donkere
kersen en hints van wilde kruiden zijn prachtig in balans met het aroma van donkere
chocolade. Op het palet is het een rijke sappige wijn met een prachtige balans
tussen rijp fruit en donkere chocolade met een natuurlijke zoetheid en zachte tannine.
Ideala begeleider van wildgerechten, gegrild en gebraden rundvlees en rijke stevige kazen.

Flor de la Mar Reserva tinto 2017, Casa Ermelinda – Portugal, Pen. De Setubal

per fles 12,95

Vino Nobile DOCG 2016 , Tenuta di Graciano della Seta – Italië, Toscana

per fles 13,80

Vacqueyras AOC 2017, Domaine de la Ganse – Frankrijk, Rhône

per fles 15,50

Blend van 75% Castelão, 10% Touriga Nacional, 10% Trincadeira en 10% Cabernet Sauvignon, afkomstig van de wijngaarden in
Fernando Pó met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar. Vinificatie in temperatuur geregelde RVS tanks gevolgd door 12 maanden
houtlagering op Frans en minimal 8 maanden flesrijping. Flor de la Mar Reserva Tinto heeft
een mooie donker paars/rode kleur, in de geur prachtig verbonden aroma’s van rijp
rood fruit, hout en specerijen. De smaak is rijk, vol en stevig met zacht
geïntegreerde tannines, zachte houttonen en kruidigheid, gevolgd door een lange rijke
afdronk. Prima begeleider van rijke vleesgerechten, stoofvlees, wild en stevige rijke harde kazen.
Voor het overgrote deel bestaat deze wijn uit Prugnolo Gentile, aangevuld met een klein percentage Merlot. De wijn is gedurende
18 maanden gerijpt op houten vaten, gedeeltelijk in grote vaten en voor een deel in kleine tonneau. Heldere robijnrode kleur. Een
intense, complexe neus met delicate, fruitige hints van kersen, morello, pruimen,
viooltjes en licht kruidige tonen. Op het palet droog, met een plezierige
zuurgraad en goed geïntegreerde tannines, sappig, in balans, intens,
aanhoudend en elegant, met een fruitige afdronk. Perfect gecombineerd met pasta,
pizza, lasagne en andere gerechten met tomatensaus. Tevens een mooie begeleider van
hoofdgerechten met rood vlees. Deze 2016 scoort 2 bicchieri in de Italiaanse wijngids Gambero Rosso !
Grenache & Syrah worden door Coralie Onde, de dynamische eigenares van Domaine de la Ganse tot een prachtige wijn
geassembleerd, en bovendien 100% biologisch sinds 2014. We proeven een diep kersenrode Vacqueyras met purperen
schakeringen, specerijen met rood fruit en groen kreupelhout ‘la garrigue’ prikkelen de neus. De tannines zijn verfijnd en elegant
en zorgen voor smaakvolle bitterheid. Ondanks zijn 14,5° alcohol is dit een
topper die verrassend fris wegdrinkt wat enkel voor de grote wijnen is
weggelegd. Om ten volle van deze wijn te genieten, ontkurk je hem het best
een paar uur op voorhand. Serveer hem bij je beste stukje rood vlees, wild en
stevige kazen !

Pakket B – Najaarswijnen rood = 68,00 € met ‘staysafe’ korting 8,08 % = 62,50 €/pakket
Pakket C – Najaarswijnen wit+rood = 136,00 € met ‘staysafe’ korting 11,76 % = 120,00 € /2 p
+ 1 fles Cava Torre Oria Brut twv 8,50 € GRATIS*
(totale korting = 16,95%)

*geldt ook bij aankoop van 2 pakketten wit of 2 pakketten rood

Bestellen via info@klare-wijn.be

gratis thuislevering

promo geldig tot 30 november 2020

