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Voor deze uiterst zuivere witte wijn van Clement Bosquet is alles uitgepakt.
Mooie indrukken van geel fruit zoals abrikozen, perzik, gebrande noten
en vanille.
Druif: Chardonnay

Clément Bosquet Sauvignon Blanc Languedoc
Bij deze wijn komen in de neus aroma’s van groene paprika en tropisch fruit
naar boven. In de mond is de wijn knapperig en elegant fris.
Druif: Sauvignon Blanc

ITALIË
Campagnola Pinot Grigio Venezie doc Organic “Morando”
Een biologische wijn die uitblinkt door zijn lekkere fruit: peer en banaan,
aangenaam exotisch. Handmatige oogst!
Druif: Pinot Grigio

ZUID AFRIKA
Chenin Blanc ‘Spier Signature’ Stellenbosch
Een elegante droge witte wijn, aromatisch en droog, rijpe appel,
mooie zuren en frisheid.
Druif: Chenin Blanc

HUISWIJNEN ROOD
FRANKRIJK
Clément Bosquet Cabernet Sauvignon Languedoc
In de geur is deze Cabernet Sauvignon fantastisch. Fruitige tonen van
zwarte en rode bessen en specerijen. De smaak is erg sappig en zacht,
een breed scala aan smaken en krachtig in de mond. Een wijn voor
iedereen met zeer veel souplesse.
Druif: Carbernet Sauvignon

Clément Bosquet Merlot Languedoc
Deze zachte wijn is gemaakt van de Merlot druif. Dat ruik je direct in de geur
van deze Clément Bosquet, aangename open geur, kersen en pruimen,
een vleugje kruidigheid, een aangename hint van drop. De smaak is top,
zacht en rijp!
Druif: Merlot

HUISWIJNEN ROSÉ
Perle du Sud/ Rosé Grenache Syrah Reserve Pays d’Oc

Gratis WIFI: brocante publiek - WW: brocante2020

In de geur veel rood jong fruit zoals aardbeien en frambozen en licht een
hint van anijs. De smaak is fris, zacht en erg toegankelijk. Mooie tonen van
aardbei en frambozen. De afdronk is mild droog en erg aangenaam.
Deze rosé haalt de zon in je glas!
Druif: Grenache / Syrah

ROSÉ WIJNEN
FRANKRIJK PROVENCE

Fles

SPANJE

Fles

BY.OTT Rosé

€36.75

Verdejo Rueda do ‘Jose Pariente’

€34.00

Deze 100% Verdejo varieteit, is de chef-d’oeuvre van het huis José Pariente.
De wijn is gemaakt met druiven van wijngaarden die al 30 jaar in de familie
zijn en van oude wijnstokken die worden verbouwd door kleine telers. De
smaak is fris/fruitig en zeer elegant met een licht vleugje bitterheid, in de
afdronk gekenmerkt door de typiciteit van de Verdejo druif.
Druif: Verdejo

Zoals een rosé hoort te zijn, een heerlijke Provence wijn van het beroemde
huis Ott. Droog, fris, fruitig, met een licht kruidige afdronk , een elegante rosé.
Druif: Grenache/Cinsault/Syrah

WITTE WIJNEN

Garnatxa Blanco do “Benufet

FRANKRIJK BOURGOGNE
Regnard Chablis “Saint Pierre” AOC Chablis

€46.50

Deze wijn komt uit de betere wijngaarden van Chablis. Zeer toegankelijk met
een rijpe neus en aroma’ s van tropisch fruit. De smaak is mondvullend en
zeer verleidelijk.
Druif: Chardonnay

€44.50

Sauvignon Blanc Bernardus Californië
€34.50

Stuivende en krachtige Soave, veel exotisch fruit, met een smaak waarin het
vet mooi in balans is met de goede zuren, die de wijn een levendig en
bijzonder karakter geven. Een elegante fris fruitige wijn.
Druif: Garganega

€34.75

Een elegante biologische Grüner Veltliner. De wijnstokken zijn van west
naar oost geplant, zodat het blad de druiven tegen te veel zon beschermt.
Hierdoor kunnen de druiven zachtjes rijpen. Een lange rijpingstijd is namelijk
van groot belang. Diepe grond boven gesteente, onmiskenbare mineraliteit.
Wijnstokken zijn tot 60 jaar oud.
Druif: Grüner Veltliner

Biologische open, zachte wijn met een lichte zwoele geur met fris fruit van
peer, lychee en perzik. Deze wijn heeft een elegant karakter en veel finesse.
De wijnstokken zijn tot 60 jaar oud.
Druif: Riesling

€44.50

De prachtig rijke smaak vertoont heldere, tropische fruitsmaken met tonen
van limoen en grapefruitschil. Deze wijn is rijk en perfect in balans met een
knapperige verfrissende zuurgraad.
Druif: Sauvignon Blanc / Semillon

Chardonnay Bernardus Californië

OOSTENRIJK

Riesling qba Organic ‘Roschitz’

€34.50

VERENIGDE STATEN

ITALIË

Grüner Veltliner dac Organic ‘Ried Reipersberg’

Ramos Pinto Duas Quintas White
De wijn is mooi verfijnd en elegant. In de neus florale aroma’ s met
citrustonen. De smaak is mooi rond, gestructureerd en elegant, soepel,
maar ook fris met aroma’ s van perzik en citrus.
Druif: Rabigato / Viosinho / Arinto

Tradionele Sauvignon Blanc, fruitig bouquet met een mooie droge en lange
afdronk en een goede balans in zuren. Een echte aanrader! Druiven zijn met
hand geplukt.
Druif: Sauvignon Blanc

Soave doc Classico ‘Capitel Tenda’

Benufet is een van de oudste wijngaarden van Terra Alto, Catalonie. Deze
staan vol met oude wijnstokken, die een gemiddelde leeftijd van 30 tot 60
jaar hebben. De druiven worden met de hand geoogst en vervolgens tot 4
graden gekoeld. Het resultaat is een enorme zuivere en pure expressie van de
garnatxa met tropisch fruit en fijne zuren
Druif: Garnatxa Blanca

PORTUGAL

FRANKRIJK LOIRE
Sancerre Blanc Hubert Brochard

€36.50

€46.50

Zeer kenmerkende aromatische, kruidige en mollige wijn. Weelderig en
robuuste wijn met een prachtig lange afdronk.
Druif: Chardonnay

NIEUW ZEELAND
Insight Sauvignon Blanc Marlborough
Stuivend fris aroma van citrus, lychee en voorjaarsbloemen! Een smaakvolle
droge witte wijn met zomerse frisheid.
Druif: Sauvignon blanc
€34.50

€38.50

RODE WIJNEN

C H A M PAG N E & MO U S S E R E N D E W I J N E N

FRANKRIJK

Fles

Chateau Laubès Bordeaux

€33.75

Chateau Laubès is gelegen in Gironde, Bordeaux. Een klassieke neus met aroma’ s
van cassis, aardbeienlikeur, leer, ceder en sigarenrook. Deze wijn zit boordevol
fruit: aroma’s van bramen die door de zuurgraad een enorme lift krijgen.
Druif: Merlot / Cabernet sauvignon

Regnard Bourgogne Pinot Noir

Champagne Deutz Brut Classic

€38.50

€65.00

Bottega il Vino dei Poeti Spumante

PROSECCO

€7.00

€49.50

€7.00

€49.50

Frisse en fruitige Spumante met een mooie en fijne mousse.
Druif: Glera

Bottega Il Vino dei Poeti Spumante rosé

PROSECCO

Delicate Spumante met aroma’ s van rood fruit.
Druif: Glera / Pinot Nero

SPANJE
€39.50

Topwijn uit de Rioja, gemaakt van fruit afkomstig van oude wijnstokken. Zacht,
sappige aanzet met een rijpe tanninestructuur. Een frisse, fruitige, delicate
sensatie van vers rood fruit.
Druif: Tempranillo / Garnacha / Graciano

ITALIË
Chianti Classico docg ‘Brolio’

DESSERTWIJNEN
€35.50

Banyuls La Cave de l’Abbé Rous Rimage Cornet & Cie

Heerlijke geur, met het accent op het fruit, kersen, frambozen, rozen, met een
lichte vanilletoon op de achtergrond, de smaak is elegant, gekenmerkt door
de nodige levendigheid en frisheid, met kersen en aangename zuren, In de
afdronk een lichte stevigheid van wat tannines.
Druif: Sangiovese / Merlot / Cabernet Sauvignon

Chianti Classico docg Riserva ‘Brolio’

€41.50

€39.50

Recioto della Valpolicella ‘Fiorato’ Tommasi

€9.00

€34.00

€9.00

Intens robijn rode, volle fluweelachtige wijn, met tonen van pruimen, kersen,
rozijnen en een plezierige frisse zoete graad. Uitstekende begeleider van
kazen, zacht fruit en diverse desserts.
Druif: Corvina/Rondinella

Delas Muscat de Beaumes de Venise “La Pastourelle “ AOC

PORTUGAL
Duas Quintas staat voor de twee wijngaarden waar deze wijn vandaan komt,
namelijk Quinta de Ervamoira en Quinta dos Bons Ares. Intense granaatrode
kleur. Levendige aroma’ s met kaneel, witte peper, wilde bessen en pruimen.
Fris in de mond met zijdeachtige tannines.
Druif: Touriga Nacional / Touriga Franca / Tinto Roriz

Petalo Moscato “Il Vino del Amore” Bottega
Mousserende zoete Muskaatwijn. In de afdronk subtiele tonen van rozen.
Gaat zeer goed samen bij vers fruit en chocolade desserts. Maar ook een
uitstekende aperitiefwijn in verband met zijn lage alcoholpercentage.
Druif: Moscato

Intens robijnrode kleur. Rijke neus met zwarte peper en tonen van rozijnen.
Volle smaak, mooi uitgebalanceerd, heel intens, kruidig met een
tikje zoete kersen.
Druif: Corvina / Rondinella / Corvinone

Ramos Pinto Duas Quintas Red

€8.50

Banyuls is de naam van een versterkte Franse wijn afkomstig uit de Roussillon.
Deze dessertwijn is bijzonder goed te combineren bij chocolade, zoetigheden,
fruit en diverse kaassoorten.
Druif: Grenache Noir

Prachtige Chianti Classico van druiven afkomstig van de eigen wijngaarden
rond het oude familiekasteel. Fraai klassiek glas, met een combinatie van
fruit en specerijen en een fijne toasting van het hout. Weelderig en soepel,
warm, met cassis, tabak, vleugje kruidnagel, veel spanning.
Complexe en krachtige rode wijn.
Druif: Sangiovese / Merlot / Cabernet Sauvignon

Tommasi Ripasso Valpolicella Classico Superiore DOC

Fles

Exclusieve Champagne van deze kleine kwaliteitsproducent. Elegant, fijne
mousse, zuiver en strakdroog.
Druif: Chardonnay / pinot noir / pinot meunier

Levendig en helder van kleur met blauwachtige tinten. Een wijn met
fruitige aroma’ s als framboos, zwarte bes en kers die worden versterkt door
de licht kruidige tonen. In de mond presenteren aangename tannines met
een mooie frisheid. Fruitig en kruidig in de afdronk.
Druif: Pinot noir

Bodegas Roda Sela DOC Rioja

Glas

Deze dessertwijn is heerlijk bij nagerechten met fruit en vruchtengebak.
Delicate frisheid en volle body zonder overmaat. Fruitige aroma’ s,
die lang blijven hangen.
Druif: Muscat

€9.50

