De Wijnkroniek

OPEN OP
ZONDAG
15 - 22 - 29 DEC

Deinze - 11/12/2013

Vermijd de file ...

H

... en doe uw eindejaarsinkopen op zondag
Wij zijn open op zondag
15 - 22 - 29 december
van 10 tot 18 uur

Geen feest zonder bubbels
Champagne de Venoge

Cava (nu)

€ 29.95

€ 8.99

Champagne Lenoble

Crémant d'Alsace

€ 25.95

€ 13.30

Chardonnay Meerdael
(Belgisch)
€ 17.65

Filliers Sloe Gin - Barrel Aged
Filliers heeft twee
nieuwe gins op de
markt gebracht.

Filliers Sloe Gin is een
maceraat van
sleedoornpruimen.
Deze besjes hebben
gedurende 5 maanden
gerijpt op Filliers Dry
Gin 28 'Classic'. Dit sap
werd, mits toevoeging
van wat suiker,
versneden en
gebotteld.

Filliers Dry Gin 28 Barrel
Aged 43,7% is een
houtgerijpte editie van
de Filliers Dry Gin 28
'Classic'. Deze gin heeft
4 maanden gerijpt op
eiken vaten uit de
Limousin streek.

Ook de bijhorende tonics kan u verkrijgen. (Fentimans en Fever Tree).

Een passende wijn bij uw gerecht
PRETTIGE
FEESTDAGEN!

witte wijn

rode wijn

rosé wijn

Chardonnay – Vin de
Cépages - Jaffelin
100% Chardonnay, een
assemblage van druiven
afkomstig uit Bourgogne en
Languedoc. Hierdoor krijg je
een aangename Chardonnay
wijn zonder houtlagering
maar meer geaccentueerd
door zijn frisheid

Domaine Spencer La
Pujade Carignan
100% Carignan, waardoor hij
onder de appelatie ‘vin de
pays’ valt, uit de regio van
de Corbières, iets fruitig, wat
kruidig, niet de donkere
blokbuster, maar eerder fijn,
licht. Deze wijn mag gerust
iets koeler gedronken
worden. Past perfect bij een
stukje vlees of bij harde
kazen die goed afsmaken.
€ 8.15

La Part des Anges
Deze schitterende roséwijn
is gemaakt door Patricia
Domergue, eigenaar van
Clos Centeilles.
Dit is een 'vin de nuit', de
'maceratie' duurt slechts 1
nacht. Gemaakt van 2/3
Carignan (70 jaar oude), 1/3
Picpoul Noir (10 jaar oude).
Past bij fruits de mer, wit
vlees of gewoon onder
vrienden.
€ 9.12

€ 6.20

Château le Payral
"Petite Fuges" Bergerac
Wijn gemaakt van de helft
Sauvignon blanc en
Sauvignon gris. Gerijpt in
eikenhouten vaten. Je kan er
van genieten bij kip, vis en
kaas. Het is een wijn die
door zijn heldere eenvoud
charmeert.
€ 7.95
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Domaine Les Verrières
Les Sept Fontaines 2008
Bestaat uit Syrah, Grenache,
Carignan en Cinsault. De
wijngaarden zijn gelegen op
de hoogste gebieden van het
domein. De druiven krijgen
veel zon, dus er is optimale
rijpheid. Zeer donkere kleur,
intens rood fruit en zeer
kruidig. Past bij een
wildschotel of stoofpotje.
€ 9.00

Cadeautjes onder de kerstboom

