Mas de Janiny "Le Blason" BIO
Excl. BTW: € 5,55Incl. BTW: €

6,72
Productbeschrijving

Mas de Janiny ligt ten midden van de garrigue in St Baurille de la Sylve ( Languedoc ). Julien Frères is
in 1980 van start gegaan met debiologische wijngaard. De wijnen van Janiny zijn een sterke
ambassadeur van dit magnifieke terroir, met steeds prachtige en betaalbare wijnen!
Warm en sappig boeket waarin het zwart fruit en de zuiderse kruidendomineren. De mond vertoont massa's rijp
fruit, met een vleugje dropen terugkerende kruiden. Een ware plezierwijn.

Extra informatie

Wijndomein

Mas de Janiny

Jaartal

2011

Druivensoort

Grenache, Mourvèdre, Syrah

Past goed bij

BBQ, Toespijs, Mediteraanse keuken

Wijnstijl

Volfruitige en kruidige rode wijn

Land

Frankrijk

Regio

Languedoc



Château Brandeau Côtes de Castillon rouge BIO
Excl. BTW: € 8,23Incl. BTW: €

9,96
Productbeschrijving

Château Brandeau ligt in het hartje van de "Côtes de Castillon" (A.O.C) in de regio Bordeaux. Het domein is 10
hectare groot, met voornamelijk kleigrond. De wijnen worden gekenmerkt door hun mooie kleurextractie, sensuele
fruitigheid, en rijke structuur. Oogsten gebeurt telkens
manueel.
Klassieke Bordeaux neus met toetsen van klein rood en zwart fruit en een subtiele kruidigheid. In het glas
vinden we een zowel dezachteheid van de Merlot, de aromatische kant van de Cabernet Franc als de fijne
kruidigheid van de Cabernet Sauvignon. De wijn is mooi in balans met elegante rijpe tannine en fijne zuren.

Extra informatie

Wijndomein

Château Brandeau

Jaartal

2009

Druivensoort

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon,
Merlot

Past goed bij

BBQ, Groot wild, Kaas: Parmezan,
Rood vlees

Wijnstijl

Volfruitige en kruidige rode wijn

Land

Frankrijk

Regio

Bordeaux

Costeplane - Chardonnay BIO
Excl. BTW: € 6,39Incl. BTW: €

7,73
Productbeschrijving

Het domein ligt in het zuiden van Frankrijk op zo’n 30 km ten westen van Nimes. De wijngaard nestelt zich tussen
de Middellandse zee en het gebergte van de Cevenole, het klimaat is er zéér zonnig. Het landgoed ligt temidden
van begroeide heuvels waar dennen, eiken en aromatische planten, zoals tijm en rozemarijn, kriskras door elkaar
groeien. De eigenaars willen graag blijven werken in een kleine structuur om zo rechtstreeks contact te kunnen
houden met de wijnranken en de wijn.
Mooie accenten van witte bloemen, citrusvruchten, rijpe appel enexotische vruchten. Karaktervol en
levendig in de mond met sappig middenstuk en fruitige finale.

Extra informatie

Wijndomein

Costeplane

Jaartal

2012

Druivensoort

Chardonnay

Past goed bij

Aperitief, Gevogelte, Quiche, Slaatje,
Schaaldieren, Vis in roomsaus, Wit
vlees

Wijnstijl

Volfruitige witte wijn

Land

Frankrijk

Regio

Languedoc

Pax Vinum - Cava Misolfa Brut Reserva BIO
Excl. BTW: € 8,22Incl. BTW: €

9,95
Productbeschrijving

Oorspronkelijk dateert Pax Vinum vanuit de XVIIIe eeuw, de wijngaarden die de kelder omringen werden er in
1790 aangeplant. Vandaag wordt het domein beheerd door de kleinkinderen Joan en Josep Cusiné Carol. Hun
doelstelling is om kwalitatieve wijnen te produceren die de bezieling van het land vertonen.
Lekkere bio bubbels aan een zéér scherpe prijs !!
Een fijne en volle cava die zich perfect schikt voor tal van gelegenheden... .

Extra informatie

Wijndomein

Pax Vinum

Druivensoort

Macabeo, Parellada, Xarel-Lo

Past goed bij

Aperitief, Slaatje

Wijnstijl

Champagne & Schuimwijn

Land

Spanje

Regio

Penedes

