Onze selectie zomerwijnen
PAKKET B = ROOD
Vale Perdido Tinto 2017, Casa Santos Lima – Portugal, Lisboa per fles 6,95 – per doos 6+1 gratis
Deze verrassende rode ‘Vinho Regional Estremadura’ wordt gemaakt van o.a. Castelão (Periquita), Tinta Miúda, Touriga Nacional
en Tinta Roriz, druiven die normaal gesproken voorkomen in Port. Dat er ook zeer
smakelijke ‘gewone’ wijn van gemaakt kan worden blijkt wel uit deze prachtige wijn.
Hij heeft een mooie, vol rode kleur. Aangename houttonen in de geur van een gedeeltelijke
rijping op eikenhout gecombineerd met rijpe fruitaroma’s. De wijn is vol en sappig van
smaak met kracht en aangename tannine. Drink hem niet te warm.
Deze wijn is heerlijk als aperitief dan wel als tafelwijn bij stevige risotto’s , bij vleesgerechten en barbecue.

Conde PInel ‘Old Vines’ 2018 – Spanje, Vdt Castilla

per fles 7,50 – per doos 6+1 gratis

David Tofterup is een geboren Deen die op 15 jarige leeftijd emigreerde naar Spanje. In 2001 ging hij bij Hammeken Cellars
werken. Hij begon daar als hoofd wijn maken en bouwde een team wijnmakers rond
hem waarmee hij prachtige en winnende wijnen creëerde. Zowel in 2016 als in 2018
werd David in Spanje uitgeroepen tot “Winemaker of the year” ! Een hele eer voor een
niet‐Spanjaard. Gemaakt van 100% Tempranillo druiven van 30 jaar oude wijnstokken,
rijpte deze wijn 4 maanden in Frans eiken vaten. Donkerpaars van kleur met aroma's van
zwart fruit zoals bosbessen, zwarte kersen en een hint van koffie. In de mond een full‐bodied wijn met rijpe tannine en een lange
afdronk. Heerlijk in combinatie met BBQ gerechten, gourmetschotels en rood en wit vlees.

Rosso Veneto Organic 2019, Antiche Terre – Italië, Veneto

per fles 7,95 – per doos 6+1 gratis

Veneto is een van de belangrijkste wijnbouwregio’s van Italië. Het gebied strekt zich uit van
het Gardameer in het westen tot de golf van Venetië in het oosten, uitlopend in een smalle
strook noordwaarts richting de Oostenrijkse grens. Geen andere regio in Italië kent zoveel
kwaliteitswijnen. Blend van inheems druiven uit de regio zoals Corvina Veronese en
Rondinella, aangevuld met internationale druiven zoals o.a. Cabernet Sauvignon, welke
biologisch worden verbouwd. De kleur is mooi helder paars‐rood, in de neus aroma’s van rood fruit met een lichte kruidigheid. De
smaak is rond en vriendelijk. Heerlijk als aperitief, pasta, pizza, gegrilde groenten en vlees en bij zachte kazen.

Aglianico del Vulture ‘Pipoli’2018 ‐ Italië, Basilicata

per fles 7,95 – per doos 6+1 gratis

Basilicata ligt in het zuiden van Italië, tussen de hak en de punt in. De wijnstokken voeden zich op het rotsachtige terrein van de
berg Vulture, een uitgedoofde vulkaan. De druiven groeien bovendien op een hoogte van
800 meter en in combinatie met de mineralen in de bodem levert dat een aangename
complexiteit op in de wijnen. Deze wijn smaakt en ruikt naar donker en rood fruit zoals
kersen. Heerlijk vol en zacht in de mond dankzij een kort rijping op eiken vaten.
Perfect in combinatie met gestoofde vleesgerechten en gekruide kazen.

Balbo Oak Malbec 2018, Fam. Falasco ‐ Argentinië, Mendoza per fles 10,00 – per doos 6+1 gratis
Deze malbec heeft voor ieder wat wils. De wijngaarden in Mendoza genieten een mooie reputatie en de houtopvoeding geeft de
van nature lekkere wijn nog meer cachet. De neus laat niemand onberoerd: veel fruit zoals framboos, maar toch vooral donkere
verleiders, met zwarte kersen en bramen die de bovenhand halen. Ook bij het degusteren
smaken we een enorme gelaagdheid, met lekker rijp fruit, een krachtige kruidigheid en
weelderige chocolade en vanille. Een vleugje munt en frisse zuren geven de wijn een
lekkere sappigheid die atypisch is voor malbec. Heeft een bewaarpotentieel en komt
volledige tot zijn recht bij rundsvlees, varkenvlees en lam.

Hangin’ Snakes Shiraz‐Viognier 2016, Langmeil – Australië, Barossa per fles 13,50 – per doos 6+1 gratis
Langmeil's verlangen om wijnen te maken die interessant zijn en een herkenbaar karakter
hebben, is de basis van deze blend van Shiraz en Viognier. Medium diep karmijnrood met paarse
tinten. Een rijk en opgeheven parfum van viooltjes en blauw fruit springen uit het glas, met hints
van frambozenjam en kruidige tonen die de complexiteit vergroten. Rijpe en sappige bessen
vloeien over een medium‐bodied palet, met zachte en fluweelachtige tannines die een mooie structuur en textuur toevoegen,
terwijl zoet en kruidig het sappige fruit harmoniseren tot aan de afdronk. Gaat perfect gepaard met rijstgerechten en gevogelte.

Pakket B ‐ zomerwijnen rood = 53,85 € met lockdown korting 7% = 50,00 €/pakket
Pakket C ‐ zomerwijnen wit+rood = 107,70 € met lockdown korting 7% = 100,00 € /2 pakketten
+ 1 fles Spumante Millésimato Brut 2018 Solpiantez GRATIS
(waarde 7,95 € ‐ totale korting = 13,5%)

→ Alle wijnen uit de zomerselectie per doos van 6 = 6+1 gratis (korting 14,30%)
Bestellen via info@klare‐wijn.be

gratis thuislevering
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