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Special

Dat hij het gelijk aan zijn zijde heeft, bewijst hij al jaren

met z’n niet te evenaren “Chardonnay l’Orangerie”.

Een Vin de Pays d’Oc met ongekende charme,

die binnen de restauratieve wereld een grote

reputatie heeft opgebouwd. Een wijn, gemaakt

van pure chardonnay, zonder houtrijping of andere

toevoeging, met een zachte, zuivere smaak.

2005 Chardonnay l’Orangerie
de Pennautier
Proefnotitie: Een stuivende neus van geel fruit

en bloemen. De smaak is rijk, iets vettig met 

tonen van zuidvruchten, meloen en zachte zuren.

Een schitterende Chardonnay met een prachtige

balans tussen rijpheid en frisheid uit het zeer

geslaagde jaar 2005.

Schenkadvies: als aperitief en als tafelwijn

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,20 per fl es (normaal € 5,95) 

Een Koninklijke ChardonnayEen Koninklijke Chardonnay

EXTRA KORTING
(ook in combinat ie  met de Rosé en Merlot  

L’Oranger ie  op de achterpagina)

Koop samen met vr ienden voor de hoogste kort ing

60 f lessen 5%
96 f lessen 8%
120 f lessen 10%

ORANJE FLESSENTAS
(voor de eerste 200 bestellers)

Koopt u 36 fl essen
L’ Orangerie de
Pennautier (mag in
combinatie met
wijnen achterpagina)
dan krijgt u een zeer
originele oranje
fl essentas cadeau.

Op de heuvels ter hoogte van de Zuid-Franse stad 
Carcassonne plantte Comte Nicolas de Lorgeril, 
eigenaar van het indrukwekkende Château
de Pennautier, vooral chardonnay-druiven aan.

Hij meende dat deze druif, door de relatief hoge 
ligging van de wijngaard, optimaal kon profi teren 
van de koele nachten en van een frisse bries,
die ook overdag voor wat afkoeling zorgt.
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Vroeger dan ooit begon dit jaar de vraag 

naar onze rosés. De jongste, fruitige 

oogstjaren waren nog niet of nauwelijks 

binnen en buiten was het nog fris en kil, 

toen de vraag alweer toenam. Een intens 

verlangen naar hogere temperaturen en 

lengende dagen lijkt de zin in een mooie

rosé dit jaar opnieuw verhevigd te hebben. 

Rosé blijft nog altijd in! En wij begrijpen u 

wel, want de variatie in stijlen en smaken 

neemt steeds meer toe en maakt van rosé 

een boeiende wijnsoort. Wij stelden ook

voor 2006 weer een verrukkelijke

serie roséwijnen voor u samen.

2005 Huerta del Rey Rosado
Tempranillo/Garnacha

Het nieuwe oogstjaar van de witte wijn

van deze bodega, de Colagon, werd door u 

dit jaar al heel goed ontvangen en wij

verwachten dat de nieuwe “Huerta” een al 

even groot succes zal worden. Natuurlijk 

werd de Huerta del Rey door het blad

“Proefschrift” ook dit jaar genomineerd

als beste rosé van Nederland.

Proefnotitie: 2005 heeft in Rueda en

omgeving voortreffelijke wijnen voortgebracht, 

die opvallen door hun prachtige frisheid.

Heerlijk is het rijpe, bijna bessige fruit,

met een sappige structuur, iets citrus en 

een zuivere, frisse afdronk.

Op dronk: tussen nu en zomer 2007

Speciale prijs bij doos van 12: 
€ 5,60 per fl es (normaal € 6,50)

Snakken naar zon, 

2005 Abadal Rosado
Pla de Bages

Abadal is uitgegroeid tot een van de

vlaggenschepen van Catalonië en maakt

een indrukwekkende serie topwijnen.

Alles staat hier in het teken van kwaliteit,

zo ook deze rosado. Men kiest duidelijk

voor een zéér fruitige stijl, met tevens

complexiteit en diepgang.

Proefnotitie: De Abadal Rosado wordt,

zoals altijd, gemaakt van 100% cabernet-

sauvignon, wat hem lekker veel pit geeft.

De aroma’s van frambozen en bessen stuiven 

het glas uit en komen ook in de smaak

prachtig door. De structuur is breed en

krachtig, de afdronk lang en fris.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,15 per fl es (normaal € 8,25)

2005 Guilhem rosé
Moulin de Gassac

Aimé Guibert van Mas de Daumas Gassac

is de bedenker en de maker van de

Guilhem-wijnen. Koos hij bij de rode

variant voor een serieuze wijn met veel

concentratie en structuur, bij zijn rosé draait 

het om ongecompliceerd drinkplezier. 

Proefnotitie: De rosé van Guilhem is een gulle, 

fruitrijke wijn, vol frambozen en aardbeien.

Een aantrekkelijke kruidigheid geeft de wijn 

zijn mediterrane karakter. Hij heeft een goede 

sappige structuur, met mooie frisse zuren en 

een klein zoetje in de afdronk.

Gevaarlijk lekker!

Op dronk: tussen nu en 2007

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 4,60 per fl es (normaal € 5,40)
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Proefpakket Rosé

U kunt deze zes wijnen ook als 

proefpakket bestellen. U ontvangt 

dan van iedere wijn twee fl essen.

Speciale prijs:

€ 74,50 (normaal € 82,50)

(slechts één pakket per bestelling mogelijk)

2005 Collovray & Terrier rosé
Vin de Pays d’Oc

Jean-Luc Terrier en Thierry Collovray

begonnen in de jaren tachtig als jonge 

talenten in de Bourgogne. Hun project in de 

Mâconnais is sindsdien uitgegroeid tot een 

groot en goedlopend bedrijf. Enkele jaren 

geleden breidden zij hun activiteiten uit naar 

de Languedoc. In de omgeving van Limoux 

maken zij nu topwijnen voor een

uitstekende prijs.

Proefnotitie: Deze rosé is gemaakt van de

druiven cinsault en syrah, die direct na de oogst 

werden geperst. Dit resulteerde in een wijn met 

een lichtroze kleur, een subtiel rood fruit,

een uitstekende structuur en opvallend frisse 

zuren in de afdronk. 

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 4,65 per fl es (normaal € 5,50)

2005 Saint-Chinian rosé
Domaine des Jougla

Al vele jaren verkopen wij de verrukkelijke 

wijnen van de familie Jougla. Vader Alain 

doet het tegenwoordig wat rustiger aan en 

wordt op zéér kundige wijze bijgestaan door 

zijn dochter, die met haar oenologische

kennis al meteen wat moderniseringen op 

het domein heeft doorgevoerd. 

Proefnotitie: Deze rosé werd gemaakt van 

de druiven syrah, mourvèdre, grenache en 

cinsault, die vóór het persen eerst een koude 

weking ondergingen. De kleur van de wijn is 

donkerroze naar rood toe. Het parfum is

zéér explosief, de smaak rijp en zwoel en

lekker kruidig.

Op dronk: tussen nu en 2007

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 7,15 per fl es (normaal € 8,25)

2005 Bordeaux rosé
Château Turcaud

Turcaud is vooral beroemd om zijn rode

en witte wijnen, die prijken op wijnkaarten 

van beroemde restaurants als Taillevent

in Parijs en Cordeillan-Bages in Pauillac.

Wat minder bekend is dat zij ook een rosé 

maken, die in 2005 zo spectaculair goed

was, dat wij hem met hart en ziel aan ons 

assortiment toevoegden.

Proefnotitie: De kleur is vrij donker, richting 

lichtrood. De geur is een explosie van rood en 

zwart fruit als bramen, zwarte bessen en

framboos. De smaak is intens en krachtig,

met mooi rijp fruit en zalig frisse zuren.

Op dronk: tussen nu en 2006

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,75 per fl es (normaal € 6,75)

zee en rosé
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Witte wijnen zijn er van zeer
uiteenlopende aard. Wie kent niet
die vlakke, zurige witte wijnen die

“droog” worden genoemd, omdat ze
naar niets smaken, of die wijnen waar

de suikerpot een belangrijke rol bij
heeft gespeeld? Wij prefereren

witte wijnen met spanning, frisse zuren
en een stuivende neus, waarbij de rijpe,

sappige druif een hoofdrol vervult.
Proef dit verleidelijke zestal en geniet

van al die verrukkelijke smaken.

Tijdens een uitgebreide

voorjaarsproeverij passeerden er

zoveel schitterende witte wijnen 

onze tong, dat het moeilijk was

een keuze te maken. Frankrijk scoorde

hoog met originele wijnen uit het zuiden

en langs de Loire met een frisse

Sauvignon en een al even boeiende 

Saumur. Ook Spanje overweldigde onze 

smaakpapillen met de nieuwste Abadal

en knisperend wit van Can Feixes.

Knisperend wit

2005 Vin de Pays d’Oc Chardonnay
Collovray & Terrier

De witte wijnen van Domaine des Deux 

Roches worden door liefhebbers van

Bourgogne zeer hoog gewaardeerd.

De eigenaren Collovray en Terrier startten 

een paar jaar geleden met een tweede

domein, het Domaine d’Antugnac, dat 

gelegen is in de Limoux-streek. Heel bewust 

kozen zij voor dit gebied omdat het klimaat 

hier ideaal is voor het maken van witte wijn. 

In de kalkrijke bodem voelt de chardonnay 

zich als een vis in het water.

Proefnotitie: Mooie, lichtgele kleur.

Het parfum is heerlijk fris met tonen van rijp 

fruit en bezit precies voldoende vettigheid.

De smaak is elegant, met goede zuren en

een mooie fraîcheur in de fi nale. 

Schenkadvies: als aperitief, bij visje en salade

Op dronk: tussen nu en voorjaar 2007

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,75 per fl es (normaal € 6,75)

2005 Abadal blanc
Pla de Bages

In het kleine DO-gebied Pla de Bages is de 

belangrijkste producent Bodegas Masies 

d’Avinyó, die zijn rode en witte topwijnen 

verkoopt onder de naam Abadal. Bekend 

van met name hun chardonnay, besloot men 

met de oogst van 2005 een witte wijn te 

maken van 70% chardonnay, 20% sauvignon 

en 10% picapoll. Onlangs proefden wij het 

resultaat: een schoonheid van een wijn!

Proefnotitie: Een explosief parfum van rijp

fruit met een verrukkelijke frisheid. In de

smaak keert het fruit terug en harmonieert 

schitterend met de verrassend frisse zuren.

Een rijke, stijlvolle witte wijn met spanning

en een prachtig zuivere afdronk.

Schenkadvies: ideale lunchwijn en een

heerlijk aperitief

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,75 per fl es (normaal € 7,90 )

2005 Sauvignon Touraine
Domaine Jacky Marteau

Jacky Marteau wordt beschouwd als een van 

de beste wijnmakers van Touraine. Hij heeft 

zijn wijngaarden op de kalkrijke coteaux bij 

het dorpje Pouillé, waar met name de

sauvignon-druif zich uitstekend thuisvoelt. 

Van de druiven ondergaat 25% een koude 

weking alvorens pneumatisch geperst te 

worden. Na de gisting rijpt de wijn op lage 

temperatuur en “sur lie” op inox. In 2005 

was het resultaat verbluffend.

Proefnotitie: Een prachtig geurende neus

met citrusfruit en licht grassige tonen. 

De wijn  proeft knisperend en heeft heerlijk 

sappige zuren en opnieuw dat frisse fruit in

de fi nale. Een verrassend glas.

Schenkadvies: als aperitief, bij asperges,

vissalade en schelpdiertjes

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,85 per fl es (normaal € 6,90)
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Proefpakket wit
U kunt deze zes wijnen ook als 

proefpakket bestellen. U ontvangt 

dan van iedere wijn twee fl essen 

Speciale prijs:

€ 71,50 (normaal € 83,75)

(slechts één pakket per bestelling mogelijk)

2005 Viognier/Chardonnay
de Pélaquié  Vin de Pays d’Oc

Jean-Marie Guffens noemde Luc Pélaquié 

eens de beste witte-wijnmaker van de Rhône 

en het huis Guigal probeert jaarlijks op de 

gehele oogst te bieden. Gelukkig krijgen wij 

van Luc altijd voorrang en zo kochten wij van 

hem deze unieke Vin de Pays d’Oc,  gemaakt 

van 50% viognier en 50% chardonnay. 

Deze combinatie is volgens de appellation 

verboden, vandaar dat de wijn zich slechts 

landwijn mag noemen.

Proefnotitie: Een heel complexe neus met het 

verfi jnde fruit van de viognier en de rijke tonen 

van de chardonnay. De smaak biedt eveneens 

dat heerlijke fruit, dat uitstekend harmonieert 

met de frisse zuren. Een prachtwijn!

Schenkadvies: een echte lunchwijn bij

salades en ook een heerlijk aperitief

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,50 per fl es (normaal € 6,50)

2005 Guilhem blanc
Moulin de Gassac

Aimé Guibert startte begin jaren negentig 

met het vinifi ëren van druiven die groeien 

op de arme, moeilijk te bewerken coteaux. 

Aanvankelijk vooral rood, de laatste twee jaar 

begon hij ook met wit, met een hoofdrol voor 

de sauvignon. Het eerste jaar hadden wij 

twijfels over het niveau, maar het oogstjaar 

2005 bekoorde ons zeer. De druiven sauvig-

non en grenache blanc zijn afkomstig van de 

heuvels bij het stadje Paulhan.

Proefnotitie: Een frisse witte wijn met een iets 

Provençaals karakter. De sauvignon domineert 

en biedt lekker fris fruit. De grenache zorgt 

voor een lichte kruidigheid en geeft de wijn

een zachte rondeur.

Schenkadvies: bij een visje, vissoep en

vissalades

Op dronk: tussen nu en voorjaar 2007

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 4,60 per fl es (normaal € 5,40)

2005 Can Feixes Blanc Selecció
Penedès

De wijnstreek Penedès brengt behalve Cava 

ook stijlvolle stille witte wijnen voort.

Een meesterlijk wijndomein hier is

Can Feixes, die een “Blanc Selecció” maakt 

van de druiven parellada (50%), macabeo 

(25%), chardonnay (18%) en het witte 

sap van de pinot noir (7%). De parellada 

ontvangt een koude weking en alle druiven 

worden op lage temperatuur vergist.

Proefnotitie: De kleur is mooi lichtbleek.

Het parfum is heel expressief en knalt het

glas uit. De smaakaanzet is vol fris fruit en licht 

minerale tonen zorgen voor een buitengewone 

wijn met sappige zuren in de fi nale. Topwijn!

Schenkadvies: super viswijn, heerlijk als 

aperitief en bij vis- en vleessalades

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,75 per fl es (normaal € 7,90)
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Witte wijnen zijn er van zeer
uiteenlopende aard. Wie kent niet
die vlakke, zurige witte wijnen die

“droog” worden genoemd, omdat ze
naar niets smaken, of die wijnen waar

de suikerpot een belangrijke rol bij
heeft gespeeld? Wij prefereren

witte wijnen met spanning, frisse zuren
en een stuivende neus, waarbij de rijpe,

sappige druif een hoofdrol vervult.
Proef dit verleidelijke zestal en geniet

van al die verrukkelijke smaken.

Zomers rood
De komende maanden wordt er

natuurlijk weer extra veel rosé en witte

wijn geschonken en gedronken.

Maar omdat wij ook zelf deze zomer weer 

regelmatig een lekkere fl es rood op tafel 

zullen zetten, gaan wij ervan uit dat voor 

u hetzelfde geldt. We gingen op zoek naar 

wijnen waar u de zon in terugproeft,

zonder dat zij zwaar en krachtig zijn.

Wijnen met een zekere elegantie,

souplesse en frisheid, die u bovendien iets 

gekoeld kunt serveren, wat het frisse

karakter van de wijn extra zal onderstrepen.

2004 Côtes du Rhône P’tit Martin
Domaine de l’Oratoire Saint-Martin

Deze “kleine Martin” is de basiswijn van 

dit vermaarde domein, gemaakt van jonge 

aanplant en van kuipen die de “grote” wijnen 

net niet halen. Als u deze wijn proeft, zult u 

dat laatste trouwens maar moeilijk begrijpen, 

want hij is werkelijk zalig. Het zegt dan ook 

veel over l’Oratoire Saint-Martin, dat tot de 

top van de Rhône behoort!

Proefnotitie: Gemaakt van de druiven

grenache, syrah en een beetje mourvèdre.

Het parfum biedt een donker fruit van bessen, 

zwarte kersen en rijpe bramen. De smaak 

is smeuïg, met fi jne tanninen en een mooie, 

kruidige afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,80 per fl es (normaal € 6,80)

2004 “Mon petit Pétrus”,
Domaine du Pesquier
Vin de Pays de Vaucluse

Van onze selectie “zomers rood” is dit

waarschijnlijk de meest stevige wijn die er 

bij zit, maar o wat is hij lekker! Hij wordt 

gemaakt van 50% syrah en 50% merlot.

Het is juist deze merlot die hem een zachter 

karakter geeft, maar omdat deze druif in de 

Zuidelijke Rhône niet is toegestaan, is de 

wijn gedeclasseerd tot landwijn.

Proefnotitie: De neus biedt een zacht fruit 

van aardbeien en zwarte bessen en een lichte 

kruidigheid. Ook in de smaak is de wijn heerlijk 

kruidig, met een mooi zondoorstoofd fruit en 

rijpe, zachte tanninen. 

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,25 per fl es (normaal € 6,25)

2004 Cornole, Selezione Gillardi
Vino da Tavola del Piemonte

Giacolino Gillardi zien wij een beetje als 

de “consiglieri” van het fameuze Italiaanse 

domein Ceretto uit Piemonte, waar hij de 

nieuwe generatie opleidt om het oude

familiebedrijf over te nemen. Daarnaast bezit 

hij ook nog een eigen domein in het dorpje 

Farigliano, waar de meest verrukkelijke

wijnen door hem worden gemaakt.

Proefnotitie: Deze wijn wordt gemaakt

van de dolcetto-druif, aangevuld met iets 

cabernet-sauvignon en merlot. In de neus

bezit hij een heerlijk rijp en bessig fruit, dat

het glas uit stuift. Ook in de smaak vinden

we een rijk en sappig fruit, gevolgd door 

een fl uweelzachte afdronk. 

Op dronk: tussen nu en zomer 2007

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,65 per fl es (normaal € 7,75)
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2003 Clos du Bécassier,
Domaine du Deffends
Coteaux Varois

Net achter de Côtes d’Azur ligt het

wijngebied van de Varois. De grond is hier 

arm en droog en de dagtemperaturen lopen 

er in de zomer hoog op. De nachten zijn

echter fris en bieden de wijnranken de

nodige verkoeling. Domaine du Deffends 

is hier een klein topdomein voor de echte 

kenners. De wijn wordt geschonken in enkele 

van de beste restaurants van Frankrijk.

Proefnotitie: Deze cuvée is een assemblage

van de druiven grenache, syrah, cabernet-

sauvignon en cinsault. De neus biedt een 

intense geur van fi jne kruiden en een zoetig

rijp fruit. De smaakaanzet is elegant en licht 

kruidig, met een fl uwelig zacht fruit en

heerlijk frisse tanninen. 

Op dronk: tussen nu en 2008 

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,20 per fl es (normaal € 9,50)

2005 Saumur rouge Les Silices
Domaine du Vieux Pressoir

Rode wijnen gemaakt van de cabernet-

franc-druif uit de Loire zijn zomerwijnen bij 

uitstek. Het zijn wijnen die ook uitstekend 

licht gekoeld (12-14 °C) geserveerd kunnen 

worden. 2005 was hier bovendien een jaar 

waarin de druiven perfect rijp werden

geoogst, wat deze “Les Silices” tot een 

superbe wijn maakt.

Proefnotitie: De neus biedt een fris, donker 

fruit, met iets peper en tonen van veldbloemen. 

De smaak is mooi zuiver, met een puur fruit 

van zwarte kersen en bramen. De wijn heeft 

een fi jne structuur, met zachte tanninen en 

heerlijk frisse zuren in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,95 per fl es (normaal € 6,95)

Proefpakket rood 
U kunt deze zes wijnen ook als 

proefpakket bestellen. U ontvangt 

dan van iedere wijn twee fl essen. 

Speciale prijs:

€ 77,00 (normaal € 85,00)

(slechts één pakket per bestelling mogelijk)

2004 Domaine La Bouderry
Côtes de Provence

Een van de beste producenten uit de

Provence is Guy Meulnard van Domaine

La Bernarde. Al zijn wijnen bezitten een 

enorm raffi nement, maar ook een

uitstekende verhouding prijs-kwaliteit.

Dat geldt ook voor zijn wijnen van

La Bouderry. Hoewel iets simpeler van stijl, 

is de prijs meer dan voorbeeldig.

Proefnotitie: De rode wijn van La Bouderry 

wordt ondanks zijn zonnige karakter

gekenmerkt door elegantie en frisheid.

Het fruit is prachtig rijp, met licht kruidige 

tonen en zachte tanninen. De wijn is

evenwichtig, met een vriendelijke structuur

en een mooie frisse afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,65 per fl es (normaal € 7,75)
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Winkel/kelders en proeverijen
Gierstraat 34, 2011 ge  Haarlem

Openingstijden winkel
Dinsdag t/m vrijdag tussen 9.30 en 18.00 uur
Zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur

Ophalen wijn
Dit kan uitsluitend op de Küppersweg.
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur
Zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Belangrijk!!
Gelieve uw bestelling zo mogelijk 24 uur
van tevoren aan ons door te geven.

colofonUnieke wijngaarden van 
l’Orangerie de Pennautier
Château de Pennautier bestaat al sinds 1620 en de huidige eigenaars, 

Nicolas en Miren de Lorgeril, zijn de tiende generatie wijnmakers

gedurende bijna vier eeuwen.

De wijngaarden bezitten een unieke terroir van kalk, grint met klei en zand en reiken

in veel gevallen tot 300 meter hoogte. Ook klimatologisch is dit deel van de Languedoc 

interessant. Er wordt namelijk niet alleen geprofi teerd van het warme mediterrane klimaat, 

maar ook de Atlantische invloeden zijn groot. De verscheidenheid van “cépages”

is hier dan ook indrukwekkend.

2005 Rosé l’Orangerie de Pennautier
Vin de Pays Cité de Carcassonne

Voor het maken van een goede rosé in de omgeving van het warme Carcassonne is

de aanplant van mediterrane druiven noodzakelijk. Terecht koos men op Château

de Pennautier voor 70% cinsault, 20% grenache en 10% syrah. Na een korte weking

gistte het sap op lage temperatuur. De wijn biedt daarom een heerlijke frisheid.

Proefnotitie: Mooie lichtroze kleur. Het parfum is heel fi jn, iets bloemig met tonen

van klein rood fruit. Goede aanzet van de smaak, frisse spanning en een verrukkelijke

fi nale van kruisbes en framboos.

Schenkadvies: echte terraswijn, fris aperitief en begeleider van salades en visjes

Op dronk: tussen nu en zomer 2007

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 4,50 per fl es (normaal € 5,40)

2004 Merlot l’Orangerie
de Pennautier
Vin de Pays d’Oc

Het buitengewone klimaat ter hoogte van

Carcassonne is ideaal voor een Bordelaise

druif als merlot, die voor 100%  voor deze

wijn werd gebruikt. De kalkrijke kleigrond 

is namelijk ideaal voor de aanplant van 

merlot. Voor de vinifi catie bezigt men

de “méthode bordelaise traditionnelle”.

Na ontsteling volgt een weking

van bijna 14 dagen en rijpt de wijn 

enkele maanden op cuve.            

Proefnotitie: Mooie, dieprode kleur.

De geur is heel rijk met aroma’s van rode 

vruchtjes en confi ture van kersen.

De smaak is heel soepel, tegelijk ook rijk 

met zeer fi jne, rijpe tanninen en een 

elegante, fruitrijke fi nale.

Schenkadvies: rijke tafelwijn, avondwijn

en licht gekoeld bij een lunch

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 4,75 per fl es (normaal € 5,70)


