ROSE wijnen 2022
I Castelli Pinot Grigio delle Venezie 2021 ‘Blush’, Cielo – Italië, Veneto

per fles 6,50

‘LA TULIPA’, 2021 Rosado de Setubal, Casa Ermelinda - Portugal

per fles 6,95

‘Rosé de Pressée’ 2021, Domaine Guillaman – Frankrijk, Côtes de Gascogne

per fles 7,65

La Villette Rosé 2021, Badet Clement – Frankrijk, VdF

per fles 7,95

Rosapasso 2021, Biscardo Vini - Italië, Veneto

per fles 9,95

Deze heerlijke Pinot Grigio Blush van I Castelli wordt gemaakt in Veneto,
Italië. De etiketten zijn gebaseerd op de mooie wijngaard met de naam
Romeo & Guilietta. Tegenwoordig worden van dit land wijnen
geproduceerd met natuurlijk dezelfde passie! Pinot Grigio heeft een grijze
schil , door de wijn met de schil te laten macereren krijgt de wijn een
‘blosje’, de licht roze kleur. Een super wijn voor de zomer! Heerlijk licht en
fruitig. Steelt alle harten met zijn elegante en fijne doordrinkbaarheid.

De wijngaarden van deze wijn liggen op het schiereiland Setúbal, bij
Fernando Pó, op een zandgrond met een mediterraan continentaal
klimaat. Deze rosé is gemaakt van 30% syrah, 30% aragonês, 20%
touriga nacional en 20% castellâo druiven. Licht zalmkleurige wijn,
intens en fijn aroma dat doet denken aan jong rood fruit, rijke en
verfrissende mond met een elegante afdronk. Uitstekend als aperitief of begeleider van pasta-, vis- en zeevruchtengerechten.

Heerlijke zomerse vlot drinkende rosé, geheel naar de stijl van het huis!
Gemaakt van 80% Cabernet Sauvignon en 20% Merlot. Boordevol
framboosjes, aardbeien en perziken. Fris, prettig en vooral... zomers!
Heerlijk als aperitief, schelpdieren en garnalen, koude visschotels,gebakken
of gegrilde vis,oosterse keuken,charcuterie,slaatjes,koude schotels.

Badet-Clément werd in 1995 opgericht door echtpaar Catherine en Laurent
Delaunay. Catherine en Laurent komen allebei uit echte wijnfamilies in
de Bourgogne. Hun wijnopleiding hebben ze dan weer gevolgd in de Nieuwe
Wereld. Dit stelde het echtpaar in staat het beste van beide werelden te
verenigen. Deze frisse en fruitige roséwijn bestaat uit Grenache en Cinsault
druiven uit de regio Carcassonne. Prachtige heldere roze kleur. Het bouquet
bevat bloemige en fruitige aroma's van frambozen en grenadine. Verse en levendige roséwijn met een mooie balans. Heerlijk als
aperitief maar ook in combinatie met salades en lichte tapas.

Biscardo Rosapasso is gemaakt van 100% Pinot Nero en heeft een
waanzinnige rosé kleur. De smaak is fris en erg fruitig. Kruidig met hints van
kersen, zwarte kersen en pruimencompote. Een heerlijke soepele en
aangename rosé om lekker van te genieten! De persing van de druiven vindt
erg voorzichtig plaats, hierdoor bestaat de most alleen uit sap dat vanzelf is
vrijgekomen. De vergisting en rijping vindt volledig plaats in RVS vaten, waardoor deze rosé zeer aromatisch en fris van karakter is.
Serveer bij salades, vis, BBQ, risotto en zachte kazen ... of op een zonovergoten terras!

‘CALALENTA’ rosato Merlot 2021, Vini Fantini – Italië, Abruzzo

per fles 11.00

Farnese Vini startte in 1994 als klein familiedomein dat enkel wijnen in de regio
van Abruzzo maakte. Vandaag, 25 jaar en miljoenen flessen later, is Farnese
Vini een van de grootste wijnhuizen in Italië. Het geheim achter hun
authentieke wijnen en hun vele internationale prijzen? Een gepassioneerd
team, met een grote liefde voor het wijnvak. Deze Provence style rosé is zeer
licht van kleur. De frisse en fijne aroma’s van aardbeien, vers gesneden
watermeloen en rozenblaadjes zijn perfect in balans met de mineraliteit van deze wijn. Hij is elegant en heeft een lange en intense
afdronk. Ideale begeleider bij sushi, fijne vegetarische gerechten, verse kazen, Aziatische keuken of als aperitief.

Prijs voor dit pakket = 50,00

€ + 1 fl RADIO BOKA rosado GRATIS*

RADIO BOKA rosado 2021 , Hammeken Cellars – Spanje, VdT Castilia

waarde = 5.95 €

per fles GRATIS

Zeer lichte zalm roze kleur. Expressieve aroma’s van sappig rood fruit en
bloesem. Zacht, mond vullend sap, met frisse zuren en een intens fruitige
lengte. Uitstekend om te combineren met kipgerechten.

Bestellen via info@klare-wijn.be

Gratis thuislevering
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