
Kaas

Saint-Marcellin

Herkomst: Dauphiné, Isère

Type: Zachte kaas

Melk: Koemelk

Camembert Calvados

Herkomst: Frankrijk

Type: Halfharde kaas

Melk: Koemelk

Rosse Jeanette

Herkomst: België

Type: Halfharde kaas

Melk: Koemelk

Epoisses

Herkomst: Frankrijk

Type: Zachte kaas

Melk: Koemelk

Shropshire (blauw) // Comte

Herkomst: Engeland // Frankrijk

Type: Blauwe kaas // Harde kaas

Melk: Koemelk // Koemelk

Zaterdag 25 februari 2023

Citrus en exotisch fruit in de neus en 

een halfdroge afdronk geven deze 

wijn, zonder vatlagering, een zonnig 

en speels karakter.

Dit is een zeer goed gestructureerde 

wijn gemaakt met 95% Sangiovese en 

5% Canaiolo. Een wijn met rijp rood 

fruit, een zachte kruidigheid en een 

lange afdronk. De druiven zijn met de 

hand geplukt en de wijn verbleef 10 

maanden op grote eiken vaten.

Domaine Les Hautes Cances 

Carainne 2021

Witte wijn

Ventisquero Grey Sauvignon Blanc 

2019

Josef Ehmoser Grüner Veltliner 

Höhenberg  2021

Mc Manis Viognier 

2021

Tenuta di Nozzole Chardonnay 

Le Bruniche  2021

Rode wijn

Château D’Aqueria Lirac 

2020

Ventisquero Grey Pinot Noir 

2020

Josef Ehmoser Sankt Laurent 

2019

Mc Manis Petite Sirah 

2021

Chianti Classico Borgo Salcetino 

2019

Met 40% clairette, 20% roussane, 20% 

grenache blanc, 15% viognier en 5% 

bourboulenc, biedt deze wijn een 

verrukkelijke smaaksymfonie. 

Kruidigheid en florale toetsen keren 

uitbundig terug in de mond.

Een mooie diepe kleur en een neus 

met veel zwart en rood fruit. Hij heeft 

een mooie mondvulling, is kruidig en 

vol, beschikt over heel wat kracht en 

robuustheid en heeft een knappe, 

lange afdronk die lang nablijft.

De wijn heeft een meer bloemig en 

zesty karakter, een matig 

alcoholpercentage en een 

evenwichtige smaak met mooi 

geïntegreerde zuren

Een robijnrode kleur met paarse 

toetsen verraadt een volle en 

complexe wijn die onze neus met 

zowel rood als zwart fruit verwent. 

Intens strogeel herkennen we meteen 

de typische fruittonen: limoen, perzik, 

abrikoos en mango. Het rijke boeket 

komt terug bij een volle aanzet en 

verwent ons palet verder tot we in 

een gevulde afdronk nog een mineraal 

toetsje als toetje krijgen.

Het is een persoonlijkheid die bodyrijk, 

vol,  complex en krachtig is en bij dit 

alles toch de fijnheid niet verliest.

Wijn die rijpte op houten foeders. 

Aroma van blauwe bes en zwarte kers 

met na walsen een fijn kruidig 

karakter. Elegant op de tong met 

fijngerasterde tannine. Matig 

alcoholpercentage.

De druif is een kruising van Syrah met 

de zeldzame en bijna uitgestorven 

druif Peloursin die je bijna alleen nog 

kan vinden in de Franse Alpen. Haar 

populariteit dankt ze aan haar volle 

aroma's van blauwe bes, pruimen, 

chocolade en zwarte peper die we hier 

ook overvloedig terugvinden.
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