7de wijnverkoop Relegem
Schuimwijnen
1. Cava Flor De Raim, Vinicola Sarral, Spanje
Lichte stro-kleur met groene hints. Fruitige noten van groene appel &
citrusvruchten. Evenwichtig in de mond, verfrissend aperitief.

2. Don Juan Espumosa , Spanje
Lichte, frisse schuimwijn met weinig alcohol. Als aperitief , eventueel te
serveren in combinatie met bvb. een likeur de cassis.

3. Polloni, spumante Brut (It.)
Blend: garganega/chardonnay/pinot blanc | Vinificatie: méthode charmat
Gemaakt zoals een Prosecco maar met andere druiven. Ideaal als aperitief of
gewoon om te genieten op een terrasje.

Witte Wijnen
4. Kaapse Leeuw,Chenin Blanc, Zuid-Afrika
Tropische geuren van appel en ananas die men terugvind in de smaak en
afgewerkt met een mooie evenwichtige zuurtegraad.
aperitief, zeevruchten, lichte voorgerechten, gerookte kip
Goede prijs/ kwaliteit.

5. Bellingham Pear Tree, Zuid-Afrika
Blend van 80% chenin blanc ne 20 % viognier
Aroma's van peer, perzik en citrus, met een lichte honingtoets.
In de smaak is deze wijn expressief, stevig en harmonieus, met fijne frisse
zuren.

6. Montgras Chardonnay Varietal, Chili
Deze wijn heeft een aantrekkelijke heldere goudkleur. Tropische aroma's in
de neus, evenals wat gekonfijte noten. In de mond is deze wijn aangenaam
romig, met een fijn gehalte aan frisse zuren

7. Sin Fin, Sauvignon Blanc, Argentinië
Groene tinten met gouden schitteringen. De neus heeft tonen van erwten,
asperges en citrusvruchten. Het benadrukt zijn concentratie op het
gehemelte met vers fruit en levendige zuren. Een knapperige wijn,
gemakkelijk te drinken en elegant.

8. The Fishwives Club, Chardonnay, Zuid Afrika
Heerlijk zachte wijn in de mond met een vleugje butterscotch en subtiele
tropische noten.
Ananas en meloenfruit flirten in de mond met een lichte boterachtige
afwerking en evenwichtige zuurtegraad.

9. Chateau Castigno Grace des Anges, Frankrijk
Belgische eigenaar in de Languedoc
Assemblage van Grenache Blanc, Roussanne en Clairette.
Intrigerende witte wijn met neus van mediterrane kruiden en bloemen.
Sappige aanzet, mooi rijp fruit, warm en mond vullend.

10.

Kovacs Nimrod, Dixie,Chardonnay Pinot Gris, Hongarije

Het wijnhuis Kovacs Nimrod maakte de Chardonnay battonage met de
klassieke bordeaux technologie.
Het is een minerale wijn met een frisse elegantie dankzij het koelere
microklimaat.
Peren- en appelgeur, een beetje boter, een milde rokerigheid en een lange
afdronk weerspiegelen de unieke kwaliteiten van de Gran Cru terroirs in de
buurt van Noszvaj.
De goudgele pinot Gris werd korte tijd geweekt en acht maanden in een
stalen tank gerijpt.
Bloemen van vlier-, perzik- en tropisch fruit vind je terug in zowel de geur
als de smaak.

11.

Bellingham Old Vine Chenin Blanc, Zuid Afrika

Afkomstig uit vier top-terroirs in de Coastal Region. Geurt innemend naar rijp
tropisch fruit, honing, meloen en zoetige vanille van het hout. De smaak is
sappig en rijk, met heerlijk frisse zuren.

12.

Carlomagno Grillo/Chardonnay – Terre Siciliane IGT (It)

Blend: Grillo/chardonnay | Vinificatie: inox
Droge, verfrissende wijn voor alle gelegenheden. Aperitief, slaatjes en koude
voorgerechtjes.

13.

La Cour des Dames Chardonnay – Pays d’Oc IGP (Fr.)

Blend: 100% chardonnay | Vinificatie: inox en een gedeelte op vat
Mooie romige chardonnay. Ideaal bij gebakken vis en salades met kip of
spekjes.

14.

Domini del Leone Pinot Grigio – Venezia DOC – BIO (It.)

Blend: 100% pinot grigio | Vinificatie: inox
Fijne, aromatische witte wijn. Leuk bij salades en gerechten met oosterse
invloed.

15.

Domaine des Aspes Chardonnay/Viognier – Pays d’Oc IGP (Fr.)

Blend: chardonnay/viognier | Vinificatie: inox
Karakter van de chardonnay en het florale van de viognier. Rijke wijn.

16.

Domaine du Portail Blanc – Cheverny DOC (Fr.)

Blend: Sauvignon/chardonnay | Vinificatie: inox met temperatuurcontrole
Frisse en aromatische witte met fijne zuren en zachte afdronk

Rosé en zoete Wijnen
17.

Kaapse Leeuw Rosé Pinotage, Zuid Afrika

Mooie aardbei kleur toont al aan hoe heerlijk deze wijn is.
In de neus geuren van aardbeien en rode bessen, met een lichte kruidigheid
op het gehemelte.
Een verfrissende rosé voor de zomer.

18.

Douglas Green Sunkissed Lichtzoet, Zuid Afrika

Een zomerse wijn met weelderige aroma's van citrus en met zoetheid van
de druif, ananas en honing, en met een laag alcoholpercentage van
ongeveer 7,5% maakt deze wijn zeer toegankelijk en makkelijk te drinken.

19.

Floralba Pinot Grigio Rosé Blush – Delle Venezie IGT (It)

Blend: 100% pinot grigio | Vinificatie: inox
Lichte rosé bij slaatjes of als aperitie.

20.

La Cour des Dames Grenache Rosé – Pays d’Oc IGP (Fr.)

Blend: 100% grenache noir | Vinificatie: inox
Fijne rosé voor de zomerse maaltijden.

Rode Wijnen
21.

Kaapse Leeuw Cabernet Merlot, Zuid Afrika

Rijke aroma’s van aardbei en zwarte bessen met een lichte mokkatoets.
Zachte fluweelachtige afdronk. Lekker bij een mooi stukje rood vlees eof een
gebraad. Mooie wijn voor deze prijs.

22.

Montgras Carmenere Shiraz,Chili

Soepele wijn met de smaak van cacao en rood fruit en een volle afdronk.
Kruidige aroma’s met framboos en zwart fruit. Kruidige blend van Carmenere
en Shiraz wat zorgt voor een unieke smaakcombinatie. Ideaal bij alledaagse
gerechten en vleesgerechten.

23.

Douglas Green, blend van Cinsaut en Pinotage, Zuid Afrika

Een gemakkelijk drinkbare lichte rode wijn met sappig fruit en een
aangename complexiteit. Geuren van zomerbessen en rijpe pruim aroma's
met een delicate vanille toets en minerale ondertonen. Een stevige explosie
van rode bessen met een kruidige afdronk en zachtrijpe tannines. Gerechten:
Pasta, pizza, eend en rood vleesgerechten.

24.

Susana Balbo Anubis Malbec, Argentinië

Soepele, fruitige wijn met aroma's van rijpe braambes en framboos in de
afdronk. Fijne zuren en aangename tannines. Sappige, mediumlange finish
met hints van blauwe pruim en kers. Mooie wijn bij alle vleesgerechten.

25.

Fishwives Merlot, Zuid Afrika

Een puur, Stellenbosch bushvine Merlot.
Geuren en smaak van pruimen en sappige kers, zachte kruiden en lichtje
gerookte toets.
Gerijpt in Franse eik.

26.

Ridgeback Vansha Red Blend, Zuid Afrika.

Shiraz , Cabernet Sauvignon , Merlot , Petit Verdot
Aroma's van moerbei en donkere kersen evolueren naar hints van munt en
leder, ondersteund door de elegante eiken tannine en lange hartige afdronk.

27.

Montgras Quatro, Chili

Blend van Cabernet Sauvignon , Syrah , Carmenere en Malbec .
Geuren van rode en zwarte bes, pruim, vijg, zwarte peper, eik, vanille,
specerijen. Diep paarsrood. Rijp rood fruit aroma's, gecombineerd met wat
bloemen en kruidige noten maken deze wijn uniek en speciaal op de neus.
Sappig, rond en met een charmante textuur.

Aan te raden bij gegrild en gebraden rood vlees, wild, lamsvlees,
schapenvlees, eendeborst, harde kazen.

28.

Kovacs Nimrod Cool Noir, Pinot Noir Syrah, Hongarije

De unieke blend van Pinot Noir en Syrah is een goed geïntegreerde wijn
die rijke smaken en aroma's van rode bessen, kersenlikeur en gerookte
blauwe pruimen heeft. Laat de wijn een beetje verluchten en u herkent ook
hints van tabak. Kan ook licht gekoeld geserveerd worden.
Aanrader bij licht gekruide eendenborst en lamsvlees.

29.
De Toren Délicate Red Blend Cabernet Sauvignon, Merlot,
Malbec, Cabernet Franc
Stelt u zich het sensuele genot van verse, rijpe, rode aardbeien in combinatie
met rozenblaadjes, marshmallows en het mystieke aroma van kaneel
voor. De zachte tannines en het delicate evenwicht van de zuurgraad geven
deze wijn zijn unieke karakter van fris, jeugdig en licht. De smaken zijn
speels en ondeugend in de mond met een slepende, lange afdronk.
Ideaal bij een BBQ , fris geserveerd.

30.

Preciso Nero d’Avola – Terre Siciliane IGT (It.)

Blend: 100% nero d'avola | Vinificatie: inox
Zachte toegankelijke wijn voor vele gelegenheden. Mooie kleur en rijpe
tannine.

31.

La Cour des Dames Merlot - Pays d'Oc IGP (Fr.)

Blend: 100% merlot | Vinificatie: inox met temperatuurcontrole
Fluwelige en tegelijk licht kruidige merlot. Wit vlees en gevogelte.

32.

Vigneti del Salento I Muri – Primitivo – Puglia IGT (It.)

Blend: 100% primitivo | Vinificatie: inox
Robijnrode wijn uit het tipje van de Laars. Zachte, fluwelige smaak . Ideaal
bij mediterrane bereidingen.

33.

Château Nardou Cuvée Bois Meney - Côtes de Francs (Fr.)

Blend: 70% merlot/cab fr/cab sauv/malbec| Vinificatie: inox
Gemaakt van de jonge wijnstokken. Plezierige wijn voor alle gelegenheden.

34.

Cutturi 1881 Negroamaro - Puglia IGT - BIO (It.)

Blend: 100% negroamaro | Vinificatie: Betonnen cuves
Mediterrane wijn met kruidige en vlezige aroma's en smaken. Ideaal bij
stoofpotten en grillades.

35.

Poggio San Polo Rubio Montalcino - Toscana IGT (It.)

Blend: 97% sangiovese/3% merlot | Vinificatie: 12 maanden opvoeding op
gebruikte barriques van Franse eik.

Topper met goede tannine en zachte smaak. Lekker bij rood vlees, osso buco
en lam.

