
LA CANASTA Wines

POGGIO DEL SOLE, ITALIE POGGIO DEL SOLE, ITALIE MALVASIA BIANCO, SAUVIGNON MALVASIA BIANCO, SAUVIGNON 
Intense aroma’s van rijpe peren, passievruchten en mandarij-Intense aroma’s van rijpe peren, passievruchten en mandarij-
nen. Een aangename, verfrissende wijn.nen. Een aangename, verfrissende wijn.

5

FAMILLE MAUREL (?), FRANKRIJKFAMILLE MAUREL (?), FRANKRIJK  CHARDONNAYCHARDONNAY
Heerlijk zuivere en open expressie die uitnodigt tot het Heerlijk zuivere en open expressie die uitnodigt tot het 
nemen van een slok. Zacht hout, compleet en vol.nemen van een slok. Zacht hout, compleet en vol.

24.50

5.75 28.50

DOMAINE RAFFIN, FRANKRIJK DOMAINE RAFFIN, FRANKRIJK VIOGNIER, GRENACHEVIOGNIER, GRENACHE
Elegante wijn met een licht gele kleur. In de neus steen-Elegante wijn met een licht gele kleur. In de neus steen-
vruchten, citrus en specerijen. Goed gebalanceerd in de vruchten, citrus en specerijen. Goed gebalanceerd in de 
mond, een zijdezachte maar rijke wijn.mond, een zijdezachte maar rijke wijn.

AZIENDA AGRICOLA ALTÙRIS, ITALIEAZIENDA AGRICOLA ALTÙRIS, ITALIE  PINOT GRIGIO PINOT GRIGIO 
Een verfijnd boeket, breed en complex, met hints van tro-Een verfijnd boeket, breed en complex, met hints van tro-
pisch fruit, citrus, hooi, broodkorst en geroosterde amande-pisch fruit, citrus, hooi, broodkorst en geroosterde amande-
len typisch voor deze druif. len typisch voor deze druif. 

DOMAINE ROIS MAGES, FRANKRIJKDOMAINE ROIS MAGES, FRANKRIJK  CHARDONNAYCHARDONNAY
De wijn kleurt stro geel in het glas. De aroma’s van Wit-De wijn kleurt stro geel in het glas. De aroma’s van Wit-
te bloemen, citrus, en dille vullen het glas. Gebalanceerde te bloemen, citrus, en dille vullen het glas. Gebalanceerde 
lange afdronk.lange afdronk.

6.30

44.00

37.50

31.00

CHEVAL IMPERIAL, FRANKRIJKCHEVAL IMPERIAL, FRANKRIJK GRENACHE GRENACHE
Rood fruit, lichte body, makkelijk doordrinkbaar met een Rood fruit, lichte body, makkelijk doordrinkbaar met een 
zachte afdronk.zachte afdronk.

CHATEAU MIRE L’ETANG, FRANKRIJKCHATEAU MIRE L’ETANG, FRANKRIJK  CINSAULT GRENACHECINSAULT GRENACHE
In de neus aroma’s van perzik en citrus. In perfecte balans In de neus aroma’s van perzik en citrus. In perfecte balans 
met minerale frisheid.met minerale frisheid.

24.50

34.00

5

ROSEROSE
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LA CANASTA Wines

BODEGAS CASA PRIMICIA JOVEN, SPANJEBODEGAS CASA PRIMICIA JOVEN, SPANJE  TEMPRANILLOTEMPRANILLO
Dit is Rioja in optima forma. Subtiel zwoel karakter. Soli-Dit is Rioja in optima forma. Subtiel zwoel karakter. Soli-
de, maar zeker niet strenge tanninestructuur.de, maar zeker niet strenge tanninestructuur.

5

CARE BODEGAS ANADAS, SPANJE CARE BODEGAS ANADAS, SPANJE GRANACHE, SYRAHGRANACHE, SYRAH
Een complexe neus met aroma’s rood en zwart fruit. Fruit Een complexe neus met aroma’s rood en zwart fruit. Fruit 
duidelijk aanwezig. Vol en intens. Een lange afdronk.duidelijk aanwezig. Vol en intens. Een lange afdronk.

24.50

5.50 27.00

DOMAINE LASSERRE, FRANKRIJK DOMAINE LASSERRE, FRANKRIJK MERLOTMERLOT
Aroma’s van rijpe rode bessen en een lange, volle smaak.Aroma’s van rijpe rode bessen en een lange, volle smaak.

PANAMERA, USA PANAMERA, USA CABERNET SAUVIGNONCABERNET SAUVIGNON
In de neus aroma’s van rood fruit en vanille. In de mond In de neus aroma’s van rood fruit en vanille. In de mond 
vol, rijp en krachtig met een lange, zachte afdronk.vol, rijp en krachtig met een lange, zachte afdronk.

LIBRE Y SALVAJE, SPANJELIBRE Y SALVAJE, SPANJE  CARIÑENACARIÑENA
Intense rode kleur met violette hints. Aroma’s van bosbessen Intense rode kleur met violette hints. Aroma’s van bosbessen 
en bramen, struikgewas. Knapperig begin, jeugdig met enkele en bramen, struikgewas. Knapperig begin, jeugdig met enkele 
hints van donkere pruimen op het einde.hints van donkere pruimen op het einde.

6.30

38.00

37.50

31.00

ZETA BRUT RESERVA, SPANJEZETA BRUT RESERVA, SPANJE  PARELLADA, MACABEOPARELLADA, MACABEO
Een aangenaam alternatief voor Champagne! Deze Cava is rijk Een aangenaam alternatief voor Champagne! Deze Cava is rijk 
en romig van smaak met fijne bubbels.en romig van smaak met fijne bubbels.

38.007.75

MOUSSERENDMOUSSEREND

ROODROOD

CASCINA GHERCINA BARBARESCO, ITALIECASCINA GHERCINA BARBARESCO, ITALIE  NEBBIOLONEBBIOLO 45.00
In de neus elegant met balsamico tonen. Een warme, mondvul-In de neus elegant met balsamico tonen. Een warme, mondvul-
lende wijn met een mooie structuur, zijdezachte tannines en lende wijn met een mooie structuur, zijdezachte tannines en 
een lange afdronk. Hints van donkere pruimen op het einde.een lange afdronk. Hints van donkere pruimen op het einde.


