
Rosé wijnen 2018 - Horeca 
  Roséwijnen 2018 - Particulier 
 
 

 
 
    Vin de France 2016 , Les 5 Vallées 
    per fles 5,50  5+1 GRATIS 
    Grenache, Syrah, Cinsault 

Complex bouquet met aroma's van kersen en gekonfijt fruit die zich ontwikkelt tot tonen van zwarte bessen en 
aardbeien. Rond, evenwichtig, fruitig en aanhoudend.   
Foodpairing : Geweldige combinatie met zomerse gerechten, zoals gegrild vlees, salades, of met pasta carbonara en 
zachte kazen.   

 
    Côtes de Gascogne 2016, Domaine Guillaman 
    per fles 7,35 5+1 GRATIS 
    80% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot 

Aroma's van aardbei. Smaakt heel fruitig en fris en zal u ongetwijfeld verleiden door zijn zachtheid. 
 Foodpairing : schelpdieren en garnalen,koude visschotels,gebakken of gegrilde vis,oosterse 
keuken,charcuterie,slaatjes,koude schotels   
       

    Vino de la Tierra de Castilla 2017, Conde Pinel 
    per fles 5,95  5+1 GRATIS  
    100% Tempranillo 

nuances  van zuivere en kleine rode vruchten, zoals frambozen en aardbeien. Een knapperig zuurtje van rode bessen, 
gecombineerd met een smaak van zomerse aardbeien en rijpe kersen 
 Foodpairing : mediterrane salades, paella, tapenade, olijven, zalmterrine en licht gekruid wit vlees.  

     
    Blush Pinot Grigio delle Venezie 2016, Mabis 
    per fles 7,50  5+1 GRATIS      

     100% Pinot Grigio 
Deze Rosé heeft een mooie lichte roze kleur. Het bouquet is fijn en elegant, goed ondersteund door fruitige en bloemige 
tonen. Op het palet fris, mineraal en goed in balans, met een fruitige afdronk.  
Foodpairing : Heerlijk bij schaaldieren en zeevruchten, lichte voorgerechten met vis of rijstgerechten en wit vlees. 
 

    Côtes de Provence 2016, Domaine Houchart 
    per fles 9,95  5+1 GRATIS     

     Grenache, Syrah, Cinsault, Cabernet Sauvignon 
De wijn heeft een prachtige oranje roze kleur. De geur en smaak zijn fris fruitig met een volle, kruidige en sappige 
afdronk. Herkenbare invloeden van bloesem, cassis en frambozen.  
Foodpairing : Heerlijk in combinatie met zeevruchten en schaaldieren.   
 

    Côtes du Roussillon 2017 'Jardin de Roses' 
    Domaine Lauriga (Jean-Claude Mas) 
    per fles 11,95  5+1 GRATIS     

     Grenache, Syrah 
 De rosé heeft een prachtig bleek roze kleur. De neus is verfijnd en subtiel met de aroma's van bessen en tonen van 
bosbes en kersen. In de mond is het een gulzige en levendige wijn met ook hier weer de tonen van rood fruit. 
Foodpairing :  Ideaal als aperitief, met gegrild vlees of wit vlees. De wijn kan ook geserveerd worden bij tapas.  
 


