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Mooie BEGELEIDERS bij uw WILDgerechten:
RODE WIJNEN
DOMAINE DU COLOMBIER ‘Syrah’ IGP Côteaux de L’Ardèche, MD 2015

€ 11,90

Na een donkerrode, paarsglanzende kleurenspiegel met lange tranenspaghetti glijdt een heerlijk puur extravert en bessenrijk boeket in de
glazen vol frambozen, zwarte kersen en een vleugje witte peper. Net zoals in de smaak met zijn impressies van gekonfijt zwart fruit,
cederhout, zwarte peper en wat cacao. Lange volle afdronk met perfect rijpe tannines en veel fruitcharme. Schenk deze wijn bij rood vlees,
grillades, pittige pasta, stoverij en kazen.

LES 2 VACHES ROUGES Vin de France, MC Château d’Aydie 2016

€ 10,90

Donkergekleurde, krachtige rode wijn op basis van 100% Tannat. Intens bloedrood, enthousiast tranend met attractief boeket van rode en
zwarte vruchten, cederhout en fijn leder. Qua smaak veel gekonfijt zwart fruit, gedroogde pruimen en opnieuw een toets sigarenkistje die
voor een genereuze vlezige textuur zorgt. Zeer lekker bij rood vlees, grillades, zuiders getinte gerechten en wild.

MALBEC MARCEL Vin de France, MC Château du Cèdre 2017

€ 7,90

Na de intense granaatrode kleur met veel spiegeling en plakkerige tranen tegen de glaswand volgt een boeket van kersenconfituur, rijpe
blauwe pruimen en zoete tabak. Sensueel lekker in de mond met opnieuw veel gekonfijt zwart fruit, sigarenkistje en fluweelzachte textuur
met levendige zuren. Deze wijn op basis van 100% Malbec druif is de perfecte begeleider bij wild, rood vlees en Provencaals getinte
gerechten.

COTES DU RHONE, MD Famille Perrin (Château de Beaucastel) 2016

€ 10,90

Deze wijn is eigendom van de familie Perrin, tevens eigenaar van het prestigieuze Château de Beaucastel. De wijngaarden strekken zich uit
op de heuvels van Cairanne en Jonquières tussen de rivieren Ouvèze en Aigues. Vlezige rode wijn op basis van Grenache, Mourvèdre en
Syrah. Briljant, transparante kersenkleur. Zuivere fruitgeuren: gestoofde rode bes, framboos en zwarte kers met subtiele specerijentoets.
Schenk deze wijn bij vederwild, pasta, rood vlees en kazen.

DOMAINE FONTARECHE ‘Grenache noir’ IGP Pays d’Oc, MD 2016

€ 7,90

Olijfolievette tranen bij het inschenken en een schitterende robijnrode kleur. In de neus veel rijp zwart fruit, cederhout, zoethout, peper,
jeneverbes en zelfs laurier aan de neus, maar de smaak is reeds veel toegankelijker en vleziger, evoluerend richting frambozen, aardbei en
zwarte/rode steenvruchten, fluwelig rijp, met een behoorlijke draai peper in de afdronk. Voortreffelijke fraîcheur die het rijpe, suave fruit
opkrikt. De perfecte begeleider bij patrijs en fazant!

ALBARAN IGP Pays de l’Hérault, MD 2016

€ 9,90

Krachtige, rode wijn op basis van Syrah en Cabernet sauvignon, eigendom van en gevinifieerd door het prestigieuze Domaine Mas de
Daumas Gassac. Dit wijnhuis wordt 'de grand cru uit de Languedoc' en ‘de Lafite uit de Languedoc' genoemd. De kleur oogt jeugdig
robijnrood en traant als bezeten. En dan dat verrukkelijk boeket, sensueel, met impressies van chocoladetruffels, zoete vanille, hazelnoten,
rode pruimen en zwarte kersen, allemaal rijp maar toch elegant. Elegantie is ook de sleutel in de smaak: vlezig, zachtrijp en rond, met een
gedoseerde dosis gerookte eik, maar vooral impressies van chocoladepudding, zwarte en rode pitvruchten, een prima aciditeit en opnieuw
een door praliné gedomineerde afdronk. Te drinken bij ree, haas, grillades en kazen.

PRIJS PAKKET VAN 6 FLESSEN ‘WILDWIJNEN’: € 59,00
Bovenstaande wijnen zijn ook afzonderlijk per fles te verkrijgen.

