BBQkket
pa

2 WITTE WIJNEN, 2 ROSE WIJNEN EN 2 RODE WIJNEN
VERPAKT IN EEN LUXE HOUTEN KISTJE VAN 6 FLESSEN
DEZE WIJNEN MAKEN VAN UW BARBECUE EEN WAAR FESTIJN!!!
1 fles CHATEAU D’ANGLES ‘Classique’ La Clape Côteaux du Languedoc 2017 wit

10,90

De perfecte witte wijn bij uw barbecue! Gulle sappige witte wijn op basis van Bourboulenc, Grenache en Roussanne
druif met veel rijp wit fruit in de neus en in de mond maar ook met een fijne kruidigheid. Zeer lekker bij gegrilde
schaaldieren, gegrilde kip en warme visgerechten.
1 fles DOMAINE DE VALENSAC ‘Chardonnay’ IGP Pays d’Oc 2017 wit

8,90

Volmondige gulle 100% Chardonnay uit het zuiden van Frankrijk. Drink deze wijn als aperitief, bij een frisse salade, bij
koude en warme visgerechten en natuurlijk bij de barbecue.
1 fles L’INSTANT ‘Gourmand’ Grignan-Lès-Adhémar – Domaine Bour 2018 rosé

10,90

Kruidige rosé wijn uit de zuidelijke Rhône op basis van Syrah, Grenache en Cinsault. Aangenaam parfum van bosaardbeien
en bramen gevolgd door een rijke smaak met opnieuw veel rijp rood en zwart fruit en een vinnig pepertje in de afdronk. Te
drinken als aperitief of bij koude en warme visgerechten, charcuterie en gegrild vlees.
1 fles CHATEAU DE VALCOMBE ‘Pastel’ Costières de Nîmes 2018 rosé

10,90

Stralend licht roze en briljant van kleur gevolgd door een rijp fruitparfum van rijpe kersen, aardbeien en klein rood fruit.
Heel fluwelig en rijp van textuur met lange afdronk. Een ware ontdekking en puur genot bij uw barbecue.
1 fles DOMAINE DU COLOMBIER ‘Syrah’ Côteaux de l’Ardèche 2015

11,90

Paarsglanzende donkere kleur met dikke tranen tegen de glaswand. Deze 100% Syrah uit de zuidelijke Rhône heeft een
intens kruidig boeket van woudvruchten, cederhout en witte peper. In de mond heel vlezig met intense smaken van rijp
zwart en rood fruit, cassis en lange kruidige afdronk. Een delicatesse bij uw barbecue!
1 fles CHATEAU FONTARECHE ‘Vieilles Vignes’ Corbières 2017

8,90

Vlezige rode wijn op basis van Grenache, Syrah, Alicante en Carignan druif. Olijfolievette tranen bij het inschenken en een
robijnrode, stevige kleur. Zoethout, zwart fruit, pruimen, kaneel, peper, jeneverbes en zelfs laurier in de neus. In de mond
heel vlezig, evoluerend richting frambozen, aardbei en zwarte/rode steenvruchten met in de afdronk een vleugje van het
kruidenrek. Verbluffend lekker!

€ 60,00
ipv € 69,40
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