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WITTE WIJN
€ 8,50

VINA LISONJA
VERDEJO 2020
RUEDA, SPANJE
Het vrolijke etiket op de fles verklapt de inhoud al: wat een heerlijke tropische
en fruitige wijn!
Deze droge witte wijn is volledig gemaakt van de verdejo druif. De druif staat
bekend om haar frisheid. Je ruikt krachtige aroma's van tropisch fruit en gras.
Daarnaast proef je citrusvruchten. Bodegas de Alberto is een mooi voorbeeld
van de traditionele wijnproductie. De bodega bestaat al 350 jaar. De 5de
generatie van de familie produceert veelal kwalitatieve frisse wijnen van de
verdejo, viura en sauvignon blanc.
Door de uitstekende zuurgraad is de wijn lekker bij vis, gevogelte en
schelpdieren.

€ 9,50

DOMERVAL
VIOGNIER 2021
PAYS D'OC, FRANKRIJK
Terug in onze winkels: de Zuid-Franse viognier van Domerval. Net als de
chardonnay van Domerval, is dit al jaren een populaire keus bij onze vaste
klanten. De wijn heeft de eigenschappen die je van een goede viognier mag
verwachten: een volle wijn met een rijke geur. De wijn heeft veel Franse zon
gehad en je proeft tonen van perzik, abrikoos, peer, acacia en geroosterde
hazelnoot.
Een wijn die het beste kan worden gecombineerd met delicaat vlees of sintjakobsschelpen. En daarnaast uitstekend past bij amandelen, citrusvruchten of
aromatische kruiden (zoals basilicum of dragon).

€ 10,00

KLOOVENBURG - THE GATEKEEPERS WHITE
CHENIN BLANC, ROUSANNE, GRENACHE BLANC 2021
SWARTLAND, ZUID AFRIKA
Een spannende wijn van chenin blanc, roussanne en grenache blanc. Aroma’s
van bloemen, peer en witte perzik. De wijn is mineraal, met goede textuur en
met een uitgebalanceerde zuurgraad. De naam van de Gatekeepers serie is een
eerbetoon aan de uilen die altijd op de sierlijke poort van het landgoed zitten.
Deze witte wijn is los al lekker om te drinken, bijvoorbeeld bij een borrel. Maar
ook zeker in combinatie met in boter gebakken kabeljauw, zalm van de grill, kip
of met romige pastagerechten.
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€ 10,00

DOMAINE LA PROVENQUIERE
MUSCAT SEC 2020
PAYS D'OC, FRANKRIJK
Wat een mooie ontdekking, deze droge muscat uit het zuiden van Frankrijk.
We kennen de muscat vaak als een zoete wijn. Maar wat een aangename
verrassing is dit. Een uitbundige en frisse wijn met aroma's van lychee, mango
en passievrucht. De smaak is fris met tonen van citrusvruchten, abrikoos en
perzik. Unaniem gekozen voor deze najaarseditie. Laat je verrassen.
Uitstekend als aperitief of bij het dessert.

€ 11,00

CASA DE PACOS
LOUREIRO VINHO VERDE 2020
BARCELOS, PORTUGAL
Bij MEER zijn we fan van Portugal en dat komt ook zeker door de heerlijke wijn
die daar wordt gemaakt.
Neem deze mooie vinho verde, deze populaire stijl is een fruitige wijn met een
lichte prikkeling. Je ruikt frisse en fruitige aroma's van citrus, appel, citroen en
limoen. Je proeft onder meer gele appel, limoenrasp en witte bloesem. Drink
deze wijn lekker koud.
De wijn is vanzelfsprekend heerlijk bij Portugese gerechten zoals vistaco's,
mangosalsa en ceviche. Maar eigenlijk is alles waar koriander en limoenen bij
horen een uitstekende match. Tot slot, probeer de wijn ook eens in combinatie
met sushi.

€ 12,50

LEENDERS
BAVIAAN WHITE BLEND 2020
SOUTHERN CAPE, ZUID AFRIKA
Een absolute topper! Complex, rijk en vol finesse.
Wat een fantastische Zuid-Afrikaanse blend. De wijn krijgt niet voor niks een
beoordeling van 4.1 op Vivino.
De chenin blanc geeft een frisse zuurgraad, roussanne zorgt voor de structuur
en grenache blanc voor de finesse. Je ruikt aroma´s van perzik, abrikoos en
steenfruit. Nu al geweldig, maar kan zeker nog 5 jaar of langer rijpen.
Lekker bij visgerechten en gevogelte.
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RODE WIJN
€ 8,00

SNOWMOUNTAIN - KLEIN SNEEUBERG
CABERNET SAUVIGNON 2020
WESTERN CAPE, ZUID AFRIKA
Zuid Afrika op zijn best met deze elegante cabernet sauvignon.
James Mckenzie zit aan het roer bij SnowMountain (vernoemd naar de 2 hoog
gelegen wijngaarden, uitkijkend op de berg ‘Sneeuwkop’). Hij produceert
verschillende spannende wijnen. Deze cabernet sauvignon is elegant en fris
met tegelijk een goede stevigheid. Je proeft zwarte bessen, vanille, rood fruit
en een vleugje laurier.
Uitstekend bij gerechten met gevogelte of stoofvlees, maar kan ook prima
geschonken worden bij een borrel.

€ 10,50

HACIENDA ALBAE
MALBEC 2020
AQUIFER 23, SPANJE
Een populaire wijn in onze winkels en daarom uiteraard terug te vinden op onze
najaarslijst.
Een wijn met een intens rode kleur, met aroma's van rood en zwart fruit die
zich zacht vermengen met de aroma's van geroosterd eiken. De smaak is
verrassend fris en fruitig. De hoge fruitconcentratie geeft het een zoete en
vriendelijke smaak en de balans tussen hout en fruit is zeer elegant. Deze
heerlijke malbec heeft meerdere prijzen gewonnen, waaronder de gouden
medaille van Gilbert & Gaillard.
Past goed bij pasta en wit vlees.

€ 10,50

SNOWMOUNTAIN 'THE MISTRESS'
PINOT NOIR 2019
WESTERN CAPE, ZUID AFRIKA
Favoriet van Milou en een uitstekende rode wijn om licht gekoeld te drinken bij
een gezellige winter BBQ.
Een heerlijke lichte rode wijn met een fijne geur van wilde bessen, kersen,
steenvruchten, een vleugje rokerigheid en vanille. Deze pinot noir heeft
daarnaast fijne rijpe tannines en smaakt elegant en soepel.
Een veelzijdige rode wijn voor bij het eten, gezien de hogere zuurgraad en het
lagere tanninegehalte. Past onder meer goed bij eend, kip, varkensvlees en
paddenstoelen.
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€ 11,50

AGOSTINO PAVIA & FIGLI 'CASAREGGIO'
BARBERA D'ASTI 2020
PIEMONTE, ITALIË
Na de nebbiolo is de barbera de tweede gevierde druif in Piemonte. Deze druif
zorgt voor mooie paarse uitgesproken wijnen die vaak direct al uitstekend te
drinken zijn. Deze 100% barbera is fruitig en soepel, maar ook licht kruidig met
aroma's van rood fruit. De wijn heeft 4 maanden op eikenhout gerijpt.
Drink barbera bij geroosterde en door groenten gedomineerde gerechten. Ook
heerlijk in combinatie met kaneel, anijs, witte peper of sumak.

€ 12,50

AMS TRAM GRAM 'L'EPICURIUS'
PETIT VERDOT & MALBEC 2020
LANGUEDOC, FRANKRIJK
Eeny, meeny, miny, moe, whatever you choose, it will taste good! Dit is de
slogan van deze wijn en ze hebben gelijk bij Calmel & Joseph.
Een ongewone mix van malbec en petit verdot die diep roodpaars van kleur is
en barst van de aroma's van klein rood fruit en kruiden zoals witte peper,
kaneel en tijm. De wijn is soepel, rond en fruitig met een prachtig
uitgebalanceerde afdronk. Je proeft onder meer granaatappel, zoethout,
viooltjes en gegrilde tonen. De wijn heeft 3 maanden gerijpt in houten vaten.
Kortom, een heel aangename verrassing en nieuw in onze winkels.
Heerlijk bij braadvlees of bij hamburgers met blauwe kaas.

€ 14,50

PRIOS MAXIMUS ROBLE
TEMPRANILLO 2020
RIBERA DEL DUERO, SPANJE
Tranen in je ogen van geluk, wat een smaaksensatie!
Voor deze uitstekende wijn is alleen de tempranillo druif gebruikt. De
combinatie van de oude wijngaarden (gemiddeld 25 jaar oud), het handmatig
oogsten en het exclusieve microklimaat van het gebied zorgt voor een perfecte
balans. Rijping heeft plaats gevonden gedurende 6 maanden in Amerikaanse
eiken vaten. Je ruikt krachtige aroma's van kersen, bramen en aalbessen. De
smaak is vol en tegelijk fris en zacht in de mond met zoete tannines.
Lekker bij alle soorten vlees maar zeker bij paté en Spaanse worstjes.
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BUBBELS
€ 9,00

L'ANAE
CAVA BRUT
PENEDÈS, SPANJE
Cava is de beste mousserende wijn van Spanje. De wijn kent eenzelfde
kwaliteitssysteem als champagne, maar bevat andere Spaanse
druivenvariëteiten. De bubbel van deze cava is levendig, verfijnd en blijft lekker
natintelen. De smaak is lekker fris, droog en lichtvoetig met onder andere
citrus en witte bloesem.
Vanzelfsprekend kan deze wijn geschonken worden bij een feestje of als
aperitief bij een diner. Daarnaast ook heerlijk bij tapas en paella.
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BESTELLEN KAN IN DE WINKEL OF VIA MAIL & TELEFOON
Milou: 06-21417662
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