
PROEFBOX  6 flessen  59€
2 WITTE WIJNEN
FRANCOIS LURTON, “TERRES FUMEES” 
Druif: Sauvignon
Frankrijk, Languedoc
Lichtgeel met groene reflexen, een dartelende neus van citrus vormt de ouverture gevolgd door impressies van bukshout, 
menthol en mango die zich voortzet in de levendige smaak die zacht inzet en vervolgt met een frisse, knisperende finale.

MABIS, UVAM 
Druif: Pinot Grigio
Italië, Veneto
IUit het kloppend hart van het wijngebied van Venetië komt deze modern gemaakte, smaakvolle witte droge wijn. Van-
wege zijn brede inzetbaarheid heeft Pinot Grigio de afgelopen jaren enorm aan populariteit gewonnen, en als je deze 
charmeur proeft, weet je waarom.

   
2 RODE WIJNEN
CONTE DI CAMPIANO, “RUBICONE”
Druif: Sangiovese
Italië, Emilia Romagna
Sangiovese is het nationaal Italiaanse druivenras dat van noord tot zuid staat aangeplant. Hier in Emilia Romagna, in het 
noorden, geeft het hele frisse, sappige eetwijnen waar het fruit het glas uit swingt. Paarsrood, glanzend. Rode kersen en 
pruimen, rijp en sappig, domineren niet alleen de geur maar ook de smaak. Fruitgedreven maar ook uitgerust met frisse 
zuurtjes die voor een spannende balans zorgen. Fluwelen tannine.

PAPA LUNA
Druif: Grenache, Syrah, Mazuelo
Spanje, Calatayud
De wijn heeft fijne aroma’s van bosbessen en kruiden. In de mond ondersteunen karamel en peper het fruitige karakter van 
de wijn. Heel evenwichtig met zachte tannines.
‘Papa Luna’, gemaakt door Norrel Robertson MW, was een tijd de huiswijn van het restaurant El Bulli.

2 ROSE WIJNEN
AMOR
Druif: Grenache, Cinsault, Syrah
Frankrijk, Languedoc
De Amor van Domaine Cantarelle is een typische ‘Provence-stijl-rosé’ uit de buurt van de Verdon. Hij heeft een lichte perzik-
kleur en geurt naar aardbeien en rode aalbessen  Dit is een elegante, ronde passe-partout rosé die een zomerse avond kan 
begeleiden van apertief tot en met fruitdessert.

MABIS, “BLUSH”
Druif: Grenache, Cinsault, Syrah
Italië, Veneto
Deze “blozende wijn” is heel licht van kleur, een heldere rosé met een heldere smaak. Van de Pinot Grigio druif wordt nor-
maliter alleen witte wijn gemaakt Rijpe pinot gris druiven hebben een lichtroze schil.


