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Witte wijnen

Château Les Fontenelles
Herkomst:   Bergerac / Frankrijk
Druiven:      50% Sauvignon, 40 % Semillon en 10% Muscadelle
Smaakprofiel:   

De fruitige neus van citrusvruchten en groene appel is typerend voor de sauvignondruif. 

Ook in de mond proef je limoen, pompelmoes en een subtiele anijstoets. Voor de 

liefhebbers van frisse zuren. 

Foodparing:

Door zijn opwekkend en jeugdig karakter kan je deze klassieker schenken als partywijn. 

Verder kan je hem combineren met de meest gangbare vlees- en visgerechten.

Solo I
Herkomst:   Ribera del Guadiana / Spanje
Druiven:      100% Cayetana
Smaakprofiel:   

De cayetanadruif is een regionale druif uit Extremadura, een vrij onherbergzame 

wijnstreek en ideale voedingsbodem voor deze variant.  De smaak is rond en vol en 

voorzien van een licht kruidige toets.

Foodparing:
Solo I is de ideale dorstlesser waar je nooit genoeg van krijgt. Ideaal om te serveren bij 

pasta en Chinese gerechten.

Passimento Famiglia Pasqua
Herkomst:   Veneto / Italië
Druiven:      100% Garganega
Smaakprofiel:   

De garganegadruif bevat van nature uit weinig zuren en dit is perfect herkenbaar in de 

smaak: in de neus overheerst tropisch fruit en herken je vanille. De afdronk is bijzonder 

zacht en licht kruidig.

Foodparing:
Passimento is een wijn op zich waar je van kan genieten. Ga je hem combineren met 

voedsel, kies dan voor kruidige gerechten zoals curry. 

Macon-Fuissé  Domaine de Fussiacus
Herkomst:   Bourgogne / Frankrijk
Druiven:      100% Chardonnay
Smaakprofiel:   

Bourgognewijnen hebben eerder een minerale toets met de nodige complexiteit  en 

kunnen vooral de geoefende wijndrinker bekoren. Bij deze wijn werd geen houtlagering 

toegepast waardoor de fruitige smaken overheersen.

Foodparing:

Je kan deze topper schenken bij royale visschotels en bij gastronomische gerechten.



Rode wijnen

Château Fontarèche Tradition
Herkomst:   Corbières / Frankrijk
Druiven:      40% Carignan, 30% Grenache, 20% Syrah en 10% Mourvèdre
Smaakprofiel:   

Zwoele, zuiderse wijn met de nadruk op zwart fruit en mediterrane kruiden. Heel verfijnd 

mondgevoel, afgerond door een warme fluwelige gloed. 

Foodparing:
Passe-partout, maw kan zowat bij elk vleesgerecht worden geschonken en is klaar om 

van te genieten als drinkwijn.

Camparrón
Herkomst:   Toro / Spanje
Druiven:      100% Tempranillo
Smaakprofiel:   

Kersen, tijm en laurier zijn duidelijk herkenbare geuren. De wijn krijgt zes maanden 

houtrijping. Dit geeft meer body en structuur en zorgt voor duidelijk aanwezige tannine.

Foodparing:
Door zijn stevige afdronk kan je hem best drinken bij gegrild rood vlees

Passimento Famiglia Pasqua
Herkomst:   Veneto / Italië
Druiven:      40% Merlot, 30% Corvina en 30% Croatina
Smaakprofiel:   

Voor de persing worden de druiven enige tijd gedroogd. Hierdoor verdampt het water en 

krijg je een vollere wijn met een diepere concentratie. Je proeft zwarte kersen, blauwe 

pruimen en drop.

Foodparing:
De wijn bevat weinig zuren en kan je schenken bij vleesgerechten met een zoete of 

kruidige toets zoals wild en vleesgerechten met een wijn- of portosaus. Ook mooi bij 

pasta.

Château Montaiguillon  Montagne-Saint-Emilion
Herkomst:   Bordeaux / Frankrijk
Druiven:      70% Merlot, 20% Cabernet Franc en 10% Cabernet Sauvignon
Smaakprofiel:   

Dit is een klassieker van formaat. Het bouquet geeft een combinatie van afwisselend 

rood fruit, vanille uit het eikenhout en naar het einde toe een subtiele mokkatoets. 

Heerlijk complex en geschikt om te laten verouderen.

Foodparing:
Goede wijn behoeft geen krans en in dit geval geen sidekick. Dit is genieten in de 

zuiverste vorm!



Rosé wijnen

Château Les Fontenelles
Herkomst:   Bergerac / Frankrijk
Druiven:      Merlot en Cabernet Franc
Smaakprofiel:   

Heel fruitig bouquet van frambozen, aardbeien en cassis. Door zijn jeugdig karakter is 

deze wijn een aangename dorstlesser.

Foodparing:
Ijskoud schenken als aperitief of partywijn en is ook een perfecte match voor barbecue 

en fondueschotels.

Château Amaurigue
Herkomst:   Côtes de Provence / Frankrijk
Druiven:      Grenache en Cinsault
Smaakprofiel:   

Aroma's van granaatappel, frambozen en laurier. De smaak is mooi gestructureerd en 

gevarieerd met ook hier opnieuw rood fruit. Evenwichtig in de afdronk met een 

zachtdroge finale.

Foodparing:
Roséwijnen zijn ideaal als starter voor bij de hapjes. Staat zeker niet mis naast gebakken 

zalm, alleen al voor de kleur.

Bubbels

Cava de Pró Brut
Herkomst:   Penedès / Spanje
Druiven:      50% Xarel-lo, 30 % Macabeo en 20% Parellada
Smaakprofiel:   

Cava de Pró rijpt gedurende 15 maanden in de kelders. De pareling is bijzonder fijn en 

persistent. Verfrissende aroma's van rijp wit fruit en broodkruim. In de mond verrassend 

jeugdig en opwekkend.

Foodparing:
U kan deze cava schenken als aperitief. Door zijn vrij droge afdronk past hij ook perfect 

bij fruits de mer en visgerechten.

Prosecco Rocca dei Forti  Le Cuvée
Herkomst:   Veneto / Italië
Druiven:      100% Glera
Smaakprofiel:   

Heerlijk zachte afdronk met smaken van peer, ananas, kiwi en abrikoos. De elegante 

bubbels zorgen voor een evenwichtig en zacht mondgevoel.

Foodparing:
Prosecco is zeer geschikt als aperitiefwijn en kan ook geschonken worden bij tapa's, pasta 

en fijne vleesgerechten.


