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FRIS,
LICHT

Expressieve witte wij n 
met grapefruit en perzik 
in het aroma. In de zeer 
frisse smaak veel fruit; 
meloen, appel en citrus.

Donker fruit en kruidig in 
de neus, in de afronk rij p 
donker fruit, koffi  e en 
kruiden.

Een krachtige, volle wij n 
met de smaak van vanille 
en rij p, zoet exotisch fruit. 
Met een zacht mondgevoel, 
maar ook frisheid met een 
prettige afdronk.

Verfrissend met een kraak-
heldere lichtroze kleur. Met 
veel zomerfruit zoals fram-
bozen en aardbeien. De af-
dronk is fris met een elegant 
zoetje van al dat rode fruit.

Mousserende wij n met 
een fi jn en licht fruitig 
aroma. De zachte mousse 
zorgt voor een milde en 
fruitige smaak. 

Deze rosé heeft een 
geur van zuurstokje’s en 
frambozen. De smaak is 
verrassend fris. Lichte 
kruidigheid, gecombineerd 
met rij p, lichtzoet fruit.

Een frisse Cava. La Brava 
brut geurt naar rij p steen-
fruit, citrus en bloesem en 
iets toast en brioche van 
de 9 maanden rij ping in 
de wij nkelders.

Expressieve witte wij n met 
bloemen, wit fruit en citrus 
in het aroma. De smaak is 
levendig met een lekkere 
melange van citrusvruchten 
en tropisch fruit.

Licht en sappig, doordrink-
baar met een smaak van 
rood fruit en kruiden. Een 
echte allemansvriend! 

Zoetige lichte witte wij n.

Verfi jnde en evenwichtige 
droge rosé met in het fruitige 
aroma nuances van bessen 
en frambozen. De smaak zet 
rond en geurig in en blij ft 
fris en fruitig hangen.

Mousserende wij n met 
een fi jn en licht fruitig 
aroma. De zachte mousse 
zorgt voor een milde en 
fruitige smaak. 

Een frisse Cava. La Brava 
brut geurt naar rij p steen-
fruit, citrus en bloesem en 
iets toast en brioche van 
de 9 maanden rij ping in 
de wij nkelders.

Paparuda
Pinot Grigio

Pour Le Vin
Syrah

Paparuda
Chardonnay

Grape Valley
Pinot Grigio Blush

Caravelle | Prosecco 
Frizzante 200 ML

Paparuda
Rosé 

La Brava
Cava Brut 187 ML

Croix d’Argent
Sauvignon Blanc

Paparuda
Merlot

Freude Niersteiner 
Gutes Domtal

Pasquiers
Grenache | Cinsault

Caravelle | Prosecco 
Frizzante 75 CL

La Brava
Cava Brut 75 CL

WITTE WIJNEN

ROSÉ WIJNEN MOUSSERENDE WIJNEN

RODE WIJNEN


