Wijncourant 2019
Mousserende wijn
Prosecco Valdobbiadene Pizzolato , DOCG
Deze fijne biologische Prosecco uit Veneto is al jaren favoriet.
Vrolijke bubbel met veel fruit met tonen van citrusvruchten en groene appels.
€ 9,40 per fles

Witte wijn
Ycaro Chardonnay
Uit Chili komt deze biologische Chardonnay.
Door de ligging van Casablanca Valley dichtbij de Stille Oceaan, heeft
de wijn een zilte smaak. Deze wijn heeft geen houtlagering gehad
waardoor je de pure Chardonnay proeft.
€ 7,00 per fles
O Gewurztraminer
Frisse, licht aromatische wijn uit Chili! Lychee en citrus voeren de
boventoon, gevolgd door een lange afdronk. Deze wijn kan goed bij salades
en Aziatische gerechten.
€ 7,00 per fles
Lunaria Civitas, Abruzzo
De Pecorino druif is in Nederland niet erg bekend, maar je krijgt er zeker
smaakvolle wijn van. De ram op het etiket heet vertaald naar het Italiaans,
Pecora wat weer de link maakt naar de Pecorino druif.
De kleur van de wijn is strogeel. In de geur vind je kruidigheid en wit fruit.
€ 8,95 per fles
Lunaria La Belle, Abruzzo
La Belle wordt gemaakt van de Malvasia druif. Deze wijn past bij zoveel gerechten,
iedere keer past de wijn zich aan en ontdek je weer andere smaken.
De vos op het etiket staat symbool voor de slimheid en het
aanpassingsvermogen van deze wijn.
Een heerlijke wijn met fruit, aangename zuren, zachte en lange afdronk.
€ 8,95 per fles
Zero Puro Pecorino (natuurwijn)
Soepel en toegankelijk. Vleugje citrus, anijs, kaas, Oost-Indische kers.
Bijzondere natuurwijn.
Amandel en een tikje tannine in de afdronk.
Een groentewijn, voor bij artisjokken en asperges.
€ 9,95 per fles
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Volarik Palava
Heerlijke aromatische witte wijn uit Tsjechië! Palava is een lokale druif waar bloemige,
frisse wijn van gemaakt wordt. Twee broers werken hard aan deze biologisch dynamische
wijn in het zuid westen van Tsjechië, tegen de Oostenrijkse grens.
Heerlijk bij een gerookte paprika schotel.
€ 9,95 per fles
Janson Bernhard Riesling Gewürztraminer
Een aangename verrassing uit Duitsland. Deze wijn komt van biologisch dynamische
wijngaarden uit Pfalz. De combinatie van Riesling en Gewürztraminer maakt de wijn
smaakvol waarbij beide druiven nog duidelijk terug te vinden zijn. Voor de liefhebber!
€ 12,60 per fles

Dessertwijn
Heaven on Earth
Uit Zuid Afrika komt deze heerlijke aromatische Muscat. De druiven zijn laat geplukt
waardoor het sap van de druif sterk geconcentreerd is.
Restsuikers blijven over waardoor deze wijn zeer geschikt is voor bij desserts
en blauwschimmel kaas. De druiven zijn gedroogd op rooibostakken en stro.
In de smaak vind je rozijn en abrikoos terug
€ 8,55 per fles (0.35l)
Piedra Luenga PX
Uit het Sherry gebied in zuid Spanje wordt ook een heerlijke dessertwijn gemaakt.
De PX is een donkere, bijna stroperige wijn met geuren als rozijnen en vijgen.
Heerlijke combinatie met chocolade met sinaasappel.
€ 14,25 per fles (0.50L)

Rode wijn
Ycaro Carmènere
Uit de bekende streek in Chili Casablanca Valley komt deze biologische Carmènere.
Deze wijn is zacht, fruitig en krachtig.
Heerlijk voor bij de winterse maaltijd. Ycaro ontvangt regelmatig prijzen
voor hun continue kwaliteit. Omschreven in de Hamersma 2013 als “stoere” wijn!
€ 7,00 per fles
Vida Organica Malbec
Deze rode Vida Organica Malbec komt uit de Mendoza streek, Argentinië.
Een wijn met veel “zon” in het glas. Bramen, bessen, pruimen maken deze
Malbec een allemansvriend. Heerlijk bij wat oudere kazen of bij een mooi stukje
biologisch vlees.
€ 7,60 per fles
Lunaria Coste Di Moro, Abruzzo
De Coste di Moro wordt gemaakt van de Montepulciano d’Abruzzo druif.
Wijn met de krachtige en robuuste eigenschappen van de stier. Een wijn die op
zichzelf gedronken kan worden en ook uitstekend tot zijn recht komt met de
juiste gerechten. Kersen, tabak, rijp rood fruit met vanille tonen door de houtlagering.
€ 8,95 per fles
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Lunaria Ruminat Primitivo, Abruzzo
Het neefje van de Coste di Moro en de Bucefalo.
Rijke wijn met veel rijp zwart fruit en ook een licht kruidige smaak.
Zwoele smaak met een lekker fruitige afdronk.
Heerlijk bij de zomer of winter barbecue.
€ 8,95 per fles
Lunaria Bucefalo, Abruzzo
De Bucefalo, een ontdekking op zich. Deze wijn wordt op dezelfde wijze gemaakt als de
grote Amarone wijnen uit Veneto. De druiven worden na de pluk eerst gedroogd.
Dit noemt men appassite. De wijn is diep rood.
Geuren van chocolade, rijp rood fruit en iets van tabak.
Mooie volle en lange afdronk.
€ 8,95 per fles
Araucano Carmenere
De grote broer van de Ycaro Carmenere. Wat een smaak heeft deze wijn!
Donkere wijn met geuren zoals pruim, kruiden, zwarte bessen en fijne tannines.
De wijnen rijpen op Frans eiken voordat ze gebotteld worden.
Gegrild biologisch rundvlees of een mooie risotto met paddenstoelen gaan uitstekend
met deze wijn.
€ 9,50 per fles
Zero Puro Primitivo (natuurwijn)
Fruitig met een klein zoetje. Beetje rook in de neus met rozen en wat pure chocolade.
Zacht en vol.
Smaakt heerlijk bij amandelen en geroosterde groenten.
€ 9,95
Plo des Vents, Les Terrasses
Krachtpatser uit het zuiden van Frankrijk. De Grenache en Carignan druiven
komen van stokken meer dan 60 jaar oud. Complexe neus van bramen, zwarte bessen
en pepertje. Intense smaak met fijne tannines. Heerlijk bij charcuterie, gerookte eend
of een groentenschotel.
€ 11,00 per fles
Araucano Shiraz
Mooie paars rode kleur In de neus zwart fruit, drop en kruidige tonen.
In de mond een volle body, zachte tannines maar toch een stevige structuur.
Verder vallen de verfrissende zuren op. Goed te combineren bij oudere kazen.
€ 11,50 per fles
Carussin Asinoi Barbera D’Asti
Wijnproducent Luca runt met broers en een wei vol met gepensioneerde ezels dit wijnhuis.
Barbera D’Asti is een fruitige druif. Deze wijn is lekker makkelijk gemaakt, maar heeft
zijn smaak behouden. Bramen, aardbeien, framboos, alles komt wel in de mond langs.
Pizza, gerechten met paddenstoelen, Bolognese zijn gerechten die er prima bij passen.
€ 11,50 per fles
Clos de Lolol
Deze biologisch dynamische wijn is een blend van Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc, Syrah en Carmènere. Volle, krachtige wijn met vanille, tabak, kersen.
Zachte tannines wat de wijn prachtig in balans brengt.
Heerlijk bij kaas of gegrilde vleesgerechten. Vanaf 2013 Demeter gecertificeerd.
€19,95 per fles
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Parels uit het assortiment (beperkte voorraad)
Aurea, IGT Biodynamic
100% Trebbiano. Verfrissende wijn voor gezellige, warme dagen. Ananas, perzik en
Het bittertje van amandel maken deze wijn makkelijk maar smaakvol!
Doet het goed bij salades of biologische kip gerechten.
€15,00 per fles
Invidia IGT Biodynamic
Een verrassende witte wijn van de Vermentino en de Colombana. Deze laatste druif
wordt ook de bekende Vin Santo wijn van gemaakt. Een mooie goud gele kleur en
In de smaak tropisch fruit! Bananen, ananas en lichte smaak van amandel.
Wijn om bij mooie visgerechten te schenken.
€ 15,00 per fles
Sincere, DOCG Chianti Biodynamic
Rood fruit, romige van boter, drop, vanille. Dit zijn de geuren die je tegemoet komen
in het glas bij de Sincere. Tannines zijn mooi zacht, niet te complex en mooi in balans.
Past goed bij Toscaanse Herdersoep, gerijpte kazen
€ 15,00 per fles
Aliter IGT Toscana Rosso
Deze prachtige wijn is gemaakt van 100% inheemse druivenrassen die typisch
zijn voor de Toscaanse wijnen.
Sangiovese, Canaiolo, Pugnitello en Malvasia Nera maken deze wijn een feest!
Mooie taninnes, rijp rood fruit, zachtige romige tonen.
€ 17,50 per fles
Chianti Colli Fiorentini DOCG Reserva,
Sangiovese, Canaiolo en Malvasia Nera zorgen voor een krachtige wijn waar je stil
van wordt! Tonen van braam, chocolade, balsamico, pruimen.
4 jaar lang heeft deze wijn gerijpt op Frans eiken vaten.
Wijn die om een stevige maaltijd vraagt. Pasta met stevige saus, wild zwijn,
of ragout.
€ 21,50 per fles
Canaiolo IGT Toscana Rosso
100% Canaiolo. Kruidige wijn met de geur van rode bloemen en vers gerijpt fruit.
Mooie gerijpte tannines. Een wijn met een unieke en buitengewone smaak!
€ 23,50 per fles
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