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WITTE WIJNEN 

                         Promotieprijs 

• Passerina – Agricosimo – Abruzzo 2017                                € 9.95       € 8.95     

Het lokale druivenras Passerina wordt eind september, hier in Villamagna - Abruzzo, manueel geplukt. Gisting en 

rijping enkel in inox om zo het frisse karakter te behouden. Aroma's van citrus en vleugje passievrucht. 

 

• Bojador Branco White – Alentejo – Portugal 2017                € 8.95       € 8.06 

Lokale druivenrassen spelen hier de hoofdrol : Antao Vaz, Arinto en Alvarinho allen op natuurlijke wijze verbouwd. 

Knapperige fris met heerlijk zuivere afdronk!    

 

• Blanc d’Enguera – Valencia – Spanje 2017                            € 9.80        € 9.32 

Samenstelling van het lokale druivenras Verdil samen met Sauvignon Blanc, Viognier en Chardonnay. Fijne 

citrusaroma's met ronde subtiele afdronk. De druivenmost werd deels gefermenteerd op inox cuves en deels op 

eikenhouten vaten wat zorgt voor een mooie gebalanceerde wijn. 

 

ROSE WIJN          Promotieprijs 

• Rosalia – Michele Biancardi – Puglia – Italië 2018               € 10.60                  € 9.75 
                                                                                                                                                                                     

Een karaktervolle, maar elegante rosé uit Puglia. 100% Uva di Troia  een synoniem voor Nero di Troia.  Geen banaal 

wijntje, heerlijk dankzij de combinatie van frisse fruitigheid en mineraliteit.              

Een gebalanceerde wijn, perfect als aperitief én die gerust een lichte maaltijd kan begeleiden. 

  

RODE WIJNEN 

         Promotieprijs 

• Zweigelt – Nittnaus – Burgenland – Oostenrijk 2017            € 10.90         € 9.81                           

Stralend robijnrood, fruitig-pittige kers, levendig in de mond met veel fruit, goed uitgebalanceerd. Kan ook licht 

gekoeld gedronken worden. 

 

• Valpolicella “Allegretto” – Cescon – Veneto – Italië 2017      € 11.95         € 10.76     
 

Héérlijke, fijne Valpolicella met een focus op fraîcheur. Corvina, Rondinella en Corvinone verbouwd op een kalkrijke 

ondergrond. Ideale begeleider bij koude vleeswaren, kalfsvlees en vis.  Kan ook fris gedronken worden. 

 

• Ciliegiolo – San Ferdinando – Toscane – Italië 2017                € 9.95          € 9.15     

              Ideaal om uw zomerse gerechten te begeleiden, carpaccio, barbecues en eventueel licht gekoeld in combinatie met vis !                   

             Sappig & lekker ! 

 

• Ceraso Aglianico – Salvatore – Campania – Italië 2016            € 14.95           € 12.72 

 

Pittige, krachtige wijn uit Zuid-Italië. 100% Aglianico.   Ideaal bij gegrild rood vlees ! 

  

Promoties geldig tem 31/08/2019 of zolang de voorraad strekt. 
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