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Domaine Malet, Touraine 
Sauvignon Blanc
Loire, Frankrijk, 2018
De mooiste Sauvignon Blancs 
vind je in de Loire, met 
beroemdheden als Sancerre 
en Pouilly Fumé. Zeker ook de 
moeite is dit familielid afkomstig 
uit Touraine. Met uitzicht op 
de Atlantische kust en aan 
de oevers van de Loire. Een 
stuivend bouquet van limoen, 
grapefruit, appel en buxushaag. 
Sappig in de mond met kruisbes, 
gras en Granny Smith. Een 
minerale wijn met een vet 
fruitbuikje. Ideaal aperitief en bij 
maaltijdsalades en geitenkaas.



Vignobles Paul Mas, Merlot
Pays d’Oc, Frankrijk, 2018

Merlot is een van de grote druiven 
uit Bordeaux, welke daar vooral 

aan de rechteroever is aangeplant. 
Bij Paul Mas wordt deze in 2 gebieden 

met een mediterraans klimaat 
aangeplant. Dit zorgt voor perfecte 

rijpheid van de druiven. Mooi rijp rood 
fruit, pruimen en bessen, met kruidige 

indrukken. Volle smaak, zachte tannines 
en lichte vanilletoets dankzij  de 

houtrijping. Bij kalf, lam en harde kazen. Oropasso 
Biscardo, Bianco 
Veneto, Italië, 2019
Blend van Garganega 
en Chardonnay, 
exotisch van stijl 
met gestoofde appel, 
peer, lindethee, 
abrikozenjam, 
acaciahoning en 
gekonfijte limoen. 
Supervet van smaak. 
Bij aspergerisotto 
en kalfsvlees.

Neropasso
Biscardo, Rosso 
Veneto, Italië, 2018
Van deels ingedroogde 
druiven gemaakt volgens 
een 2000 jaar oude 
methode die ‘appassimento’ 
heet waardoor een 
krachtige, volle wijn 
ontstaat met impressies 
van pruimenjam, cacao, 
cappuccino en bessenjam. 
Bij stoofschotels en 
lamsbout met rozemarijn.

Domaine Paul Mas 
en Pays d'Oc

Vignobles Paul Mas 
Cabernet Sauvignon  
Pays d’Oc, Frankrijk, 2018
Cabernet Sauvignon daarentegen komt 
vooral voor op de linkeroever in Bordeaux 
en brengt daar grote, krachtige wijnen 
voort. Het mediterraanse klimaat 
van Pays d’Oc zorgt voor een optimale 
rijping. Veel donker fruit als cassis en 
bramen, met specerijen en een toets 
ceder. Vol, rond, vanille en zachte tannine 
dankzij de houtrijping. Bij rood vlees, 
barbecuegerechten en rijpe kazen.

Vignobles Paul Mas
Viognier-Sauvignon Blanc
Pays d’Oc, Frankrijk, 2019
Zeer mooie blend van Viognier met 
Sauvignon Blanc. Expressief met 
citrus, limoen, abrikoos en witte 
bloemen. Volle en lekker frisse 
smaak met limoen, abrikoos en 
tropisch fruit. Een levendige en 
fruitige afdronk, die vraagt om 
meer…. Bij vis en zeevruchten, 
ook lekker bij sushi.

Paul Mas is trots op zijn herkomst en maakt fraaie 
wijnen van Zuid-Franse druivenrassen. Maar ook wil hij 
laten zien dat de bekende Franse druiven het hier ook 
uitmuntend doen, zowel als cepage als in een blend! 

La Dolce Vita!
Met 150 jaar als familiebedrijf in de wijnen staan 
de broers Martino en Mauricio Biscardo bekend 
als gedreven en deskundige wijnmakers en hun 
wijnen worden geroemd om hun uitmuntende 

prijs-kwaliteit verhouding. 

NU SLECHTS:

6 halen
5 Betalen

5,99
NU SLECHTS:

8,99

7,99
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6 halen
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5,99
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6 halen
5 Betalen

5,99



GlenAllachie 12YO
De 12YO behoort tot het kernassortiment 
van de distilleerderij en is geselecteerd 
en gebotteld onder het zorgvuldige oog 
van Master Distiller Billy Walker. De 
GlenAllachie 12 Years Old is gebotteld 
op 46%, non-chill gefilterd en van 
natuurlijke kleur.
Kleur: Gepolijst brons.
Neus: Butterscotch en honing spelen 
de hoofdrol, met rozijnen en mokka 
op de achtergrond. 
Smaak: Honing, marsepein en bananen, 
met tonen van butterscotch, rozijnen en 
een delicate hint van mokka.
 www.theglenallachie.com

Sierra Nevada
Sierra Nevada is de
oudste craft bierbrouwerij van 
Amerika en vooral 
bekend om hun 
wereldberoemde 
Pale Ale. Nu zijn 
ze ook klaar om 
Nederland kennis 
te laten maken met 
hun prachtige bieren.

NU SLECHTS:

Fles 0,7 Ltr.

34,99

4 HALEN = 3 BETALEN

NU:

PALE ALE

2,50
NU:

FANTASTIC 
HAZE

3,50

NU:

HAZY LITTLE 
THING IPA 

2,70


