La Cuvée Brut

chardonnay, pinot noir, pinot meunier
Fijne mousse met citrus, witte bloemen,
perzik, wit fruit en een frisse afdronk

Brut Millésimé 2008

pinot noir, chardonnay
Delicate champagne met aroma’s van citrus,
wit fruit en een mooie diepte

10 Year Old Tawny Port

touriga francesa, tinta roriz, touriga nacional
Zacht roodbruin met licht oranje schittering en ontwikkelde
maar frisse aroma’s van verse noten, rijp fruit en vijgen.
De smaak is elegant en vriendelijk met zoethout, mokka,
koffie, chutney en cacao.

touriga francesa, tinta roriz, touriga nacional
Licht baksteenrood met amber reflecties. Rijke geur met rood fruit,
karamel, rozijnen en kruidnagel. De smaak is rond en soepel met
rijpe aardbeien, rode bessen, kardemom en andere specerijen,
butterscotch en noten. De afdronk is lang en zijdezacht.

Cuvée Rosé Brut

pinot noir
Zachtromig, lichtvoetig, rood fruit en een lange afdronk

Laurent-Perrier Grand Siècle Itération N°22

chardonnay, pinot noir
Blend van wijnen uit 2004, 2002 et 1999, afkomstig van 9 van
de 17 Grands Crus. De jaargangen vullen elkaar perfect aan en
zijn door Laurent-Perrier zorgvuldig samengesteld.

Veneto, Italië
glera, chardonnay
Zacht mousserend met appel, peer en perzik

Stellenbosch, Zuid-Afrika
pinot noir, chardonnay, pinot meunier
Fris en zacht met een romige mousse, wit fruit, citrus, noten en biscuit

Gales Blanc de Blancs Brut

Moselle, Luxemburg
chardonnay, riesling, pinot blanc
Superdroog maar sappig en opwekkend met groene appel en citroen
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La Tordera Prosecco Spumante Extra Dry ‘Alnè’

Simonsig Kaapse Vonkel Brut + etui

G
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Reserve Tawny 4,5 liter fles in Houten Kist

Champagne Brut

chardonnay, pinot noir, pinot meunier
Rijp wit fruit, peer en gember met een fijne mineraliteit

Champagne Blanc de Blancs

chardonnay
Verfijnd en mineralig met brioche, krijt, fris wit fruit en citrus

BEPERKT BESCHIKBAAR
wees snel want OP=OP!
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KELDERSCHATTEN UIT DE

Bordeaux
Topwijnen voor de echte liefhebber

BORDEAUX - Frankrijk

Château Carignan 2016

merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc
Zacht maar karaktervol met rijp rood fruit, specerijen, cederhout en vanille

Château Puygueraud 2016

LOIRE - Frankrijk

Domaine Paul Prieur Sancerre Blanc

sauvignon blanc
Stuivend en fris met groene appel en buxus verrijkt met bloemengeuren, een
vleugje specerijen en een sappig frisse smaak.

RHÔNE - Frankrijk

Château Godeau Saint-Emilion Grand Cru 2016
merlot, cabernet franc
Krachtig en complex met zwart fruit en zoete specerijen

Château Fleur Cardinale Grand Cru 2016

merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon
Rijk en weelderig met een lichte rokerigheid en elegant rood en zwart fruit

Château Pontet Canet 2011
cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, petit verdot
Complex met rijpe pruimen, cassis en elegant
verweven aroma’s van tabak en grafiet

BEPERKT BESCHIKBAAR
wees snel want OP=OP!

BOURGOGNE - Frankrijk

Louis Jadot
Couvent des Jacobins Chardonnay

chardonnay
Citrus, peer en perzik, cederhout en een botertje

Louis Jadot
Couvent des Jacobins Pinot Noir

pinot noir
Rijpe kersen, zwarte bessen en een elegante kruidigheid

VENETO - Italië

Scaia Bianca

garganega, chardonnay
Delicaat en aromatisch met appel, peer, mango, ananas en jasmijn

BEPERKT BESCHIKBAAR - wees snel want OP=OP!
Tenuta Sant’Antonio
Valpolicella Ripasso Monti Garbi

Domaine de Grangeneuve Vieilles Vignes
merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon
Weelderig met zwart fruit, bessen, munt en chocolade

bobal, merlot
Vol en aromatisch met specerijen, vanille, rijpe bramen,
gedroogde vijgen en cranberry jam

merlot, cabernet franc, malbec
Krachtig met bramen, zoethout en stevige, maar ronde tannines

Nog maar enkele flessen beschikbaar!
Château Villars 2016

VALENCIA - Spanje

De Moya Maria Bobal + etui

syrah, grenache
Van oude stokken, elegant, kruidig met verse bloemen, drop en rood fruit

DÃO - Portugal

Cabriz Tinto

corvina, rondinella, croatina, oseleta
Vol en complex met rijp rood fruit, wat hout en kruidigheid en veel lengte

alfrocheiro, tinta roriz, touriga nacional
Levendig en elegant met rode en zwarte bessen, hout en zwoele kruiden

PIEMONTE - Italië

Villa Giada Barbera d’Asti Surì

RIOJA - Spanje

Barón de Ley Reserva

tempranillo, graciano, maturana
Krachtig met rijp rood fruit, kruiden, kokos, mocca en vanille

Barón de Ley Finca Monasterio + etui

tempranillo, cabernet sauvignon, garnacha, graciano, mazuelo
Vol, zacht en geconcentreerd met zwart fruit, koffie,
cacao, zoethout en kruiden

LISBOA - Portugal

Casa Santos Lima Colossal Reserva

syrah, touriga nacional, tinta roriz, alicante bouschet
Geconcentreerd met rijp rood fruit, pruimen en specerijen

barbera
Vol en sappig met frisse kersen, aardbeien en een serieuze structuur
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Wijnen bestellen?
Mail ons: info@joostwijn.nl
Bel ons: 035 621 20 88
WhatsApp ons: 0624750378
Bezoek de website: www.joostwijn.nl

