Wijn uitwerking
Warwick The First Lady Sauvignon Blanc 2020
Warwick Estate in Zuid Afrika was al bekend met de Sauvignon Blanc maar wilde met deze
The First Lady Sauvignon Blanc en nieuwe weg inzetten voor deze geweldige druif. Warwick
koopt de Sauvignon druiven bij een bevriende wijnmaker, want daar staan de beste
wijngaarden gevuld met de Sauvignon Blanc druif. Het is een feest van het open maken van
de dop tot de laatste slok! Het begint al bij het opendraaien van de dop, een levendige geur
komt je tegemoet met nuances van exotisch fruit, kruisbessen en wat venkel. Laat hem goed
walsen in je glas en je merkt nog meer geur aroma's van onder andere verse munt blaadjes,
selderij en asperges. De smaak is erg levendig met rijke indrukken van tropisch fruit, guave,
perzik en kruisbessen. Op de tong een lichte tinteling van de smaak indrukken zoals groene
appels, kruisbes en grapefruit. In de afdronk is deze Warwick The First Lady Sauvignon
Blanc zeer krachtig.
Serveertemperatuur 8-10 graden

La Doncella de las Vinas Tempranillo 2019
Dit geweldige wijnhuis behoort tot de familie Conesa, die al jaren lang de mooiste wijnen
maakt in het wijngebied Tomelloso. Het is een uniek stukje Spanje want de
herkomstaanduiding Pago (D.O. Pago) is de meest exclusieve en moeilijkste te verkrijgen
aanduiding van Spanje. De kwaliteitscontroles zijn ontzettend hoog, en daarmee is deze
rode La Doncella de las Vinas een exclusieve wijn die garant staat voor zuiverheid en
kracht.In de kelder van La Doncella de las Vinas liggen de eiken houten fusten al klaar,
hierop rijpt deze rode wijn maar liefst drie maanden. Een korte maar heftige periode want de
wijn bouwd in deze tijd heel veel smaak op. In de geur heeft deze La Doncella de las Vinas
indrukken van zwart fruit, beetje zwarte peper, vanille en eiken hout. In de smaak is hij
krachtig maar ook soepel en makkelijk drinkbaar, veel zwart fruit zoals bramen, bessen en
kersen. Maar ook nuances van kruiden, cassis fruit en peper.
serveertemperatuur 12-14 graden

Hain Goldtropfchen Spatlese Feinherb 2017
Uit het gebied Mosel komt deze rijke wijn. Gemaakt van de late oogst sylvaner druiven.
Een elegante wijn met ﬁjn restzoet. Vaak zijn ook enkele druiven aangetast door edele
rotting. Hierdoor is bijna al het vocht verdampt en kan er wijn worden verkregen die
intens zoet en geconcentreerd van smaak is.
serveertemperatuur 8-10 graden

