
 

 

                     Prijs per fles 
Charmelieu Classic dry sec     5,50 
Gearomatiseerde mousserende wijn met een alcoholgehalte van 8,5° 
alcohol. Goudgele kleur, harmonieuze smaak met lichte belletjes en een 
mooi evenwicht. Gevoel van lichtheid. Aroma van peren en muskaat. 
Verfrissend & fruitig, goed doordrinkbaar … een allemansvriend 
De meest verkochte schuimwijn bij onze zuiderburen ! 
 
La Villette vdf Chardonnay 2018, Badet Clement 7,95 
Deze wijn is gemaakt van 100% Chardonnay druiven. De druiven komen 
uit wijngaarden gelegen in het zuidwesten van Frankrijk aan de voet 
van de Pyreneeën gemengd met druiven uit mediterrane kustgebieden. 
De druiven gisten 10 tot 12 dagen op Frans en Amerikaans eiken,  
waarna de wijn nog 6 maanden "sur lie" rijpt. De helft van de wijn 
ondergaat daarna een  malolactische gisting, waardoor de natuurlijke 
frisheid van de wijn behouden wordt.  
Door de vroege botteling van de wijn behoudt deze zijn frisheid en 

primaire aroma’s. 
Deze Chardonnay is een verfrissende en complexe wijn. De geuren van citroentaart, banaan en peer  
worden gevolgd door de warme geuren van geroosterd brood en hints van vanille en geroosterde noten. 
Uitstekende begeleider van verschillende visgerechten, gerookte zalm of licht gegrilde vleesgerechten.  
 
Les 5 Vallées rosé 2019, Jean-Claude Mas        5,50 
Onze meest verkochte roséwijn ! 
Deze prachtige Rosé is een blend van verschillende druivensoorten: Grenache, Cinsault en  
Syrah druiven, die 's nachts geoogst worden om oxidatie te vermijden.  
Elke druivensoort wordt apart gevinificeerd. De wijn rijpt sur Lie.  
Roze kersenkleur schittert in het glas. 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.  
Geweldige combinatie met zomerse gerechten, zoals gegrild vlees, salades, of met pasta carbonara en zachte kazen.  
 
Gran Passaia rosso Toscana 2017, Cielo        7,95 
Vandaag de dag wordt Toscana IGT geselecteerd met groot respect, geproduceerd met de traditionele 
wijnmaakmethode van langzame fermentatie van frisse wijn met licht gedroogde druiven voor een zachtere en meer 
moderne smaak. Deze Grand Tuscan wordt gemaakt van Sangiovese en Merlot druiven.  
Een mooie donkerrode kleur met violet tinten. In de neus een warm bouquet met gerijpt fruit en zachte tannines.  
Deze wijn is heerlijk bij voorgerechten, rood vlees of de Italiaanse keuken. 
               
Normale winkelprijs pakket 12 flessen, dus 3 flessen van elke wijn      80,70 
Promo prijs ‘staysafe’ pakket 12 flessen, dus 3 flessen van elke wijn  80,70       =-10% 72,50 
Promo prijs ‘staysafe’ pakket 24 flessen, dus 6 flessen van elke wijn  161,40         = -15%     137,00 
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STAYSAFE PAKKET 
Altijd de juiste wijn voor elke gelegenheid 

Lekker en niet duur … 
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