Eindejaars
wijngids

Champagne, cava en witte wijn
Champagne André Goutorbe Brut

22,15€

Een klassieke champagne waar volgende druiven in gelijke
verhouding verwerkt worden: Chardonnay, Pinot Noir en Pinot
Meunier. 30 maanden gerijpt op fles op de traditionele manier. Een
lekkere elegante rijpere champagne met volle heerlijke parelende
mondvulling.

7,98€
Cava tentation
(ideaal als aperitief)
Cava uit Pénedes, methode traditionelle.
Mooi aroma van appel, geel fruit , bloesems
wat brood-en gisttonen en limoen. Frisse
afdronk.

6,75€
Ontanon tempranillo blanco

Les Copains Colombard

9,10€

Een unieke wijn met intense geuren van tropisch fruit en
toetsen van banaan, appel en citrus. Deze witte tempranillo
beschikt over een stevige body die een vol gevoel geeft in
de mond, maar verfrissend naar voor komt op het einde.
Zeer lekker bij fijne visgerechten, kip en champignons.

Een semi droog, medium vol en toch zachte huiswijn.
Een voorzichtig tropisch karakter van lychee en
granaatappel,

6,15€
Belle du Sud Chardonnay
Mooi briljant geel. Neus van wit fruit en citrus met
bloemige toetsen. Aroma’s van peer en witte perzik.

FAIR
TRADE

Finca negra torres

8,60€

Oldenburg Chardonnay

Chardonnay 80% van de wijn wordt gefermenteerd in
houten vaten, 20% in roestvrije stalen tanks. Een
evenwichtige wijn met intense aroma’s van rijp fruit,
perzik, ananas, peren en geroosterde hazelnoten.
Smaakt bij gebakken visgerechten of vis met witte
wijnsaus.

Cantina Mabis oropasso

9,65€

Volle en ronde 100% Chardonnay met een vatrijping van
9 maanden. Men vindt aroma’s terug van
citrusvruchten, vanille en boterparfums. Smaakt bij vis
met wijnsaus, gebraden kip.

Shortwood sauvignon blanc

Een strogele wijn met groene tinten en delicate florale
aroma’s met een citrustoets.Deze combinatie van
garganega en chardonnay is afkomstig van Veneto en
heeft er ook alle positieve kenmerken van. Schitterend
bij Italiaanse klassiekers zoals risotto en pasta met vis,
schelpen en wit vlees.

San Felipé Chardonnay

12,15€

5,80€

Een prachtige, goed uitgebalanceerde en fris, fruitige wijn
vanuit de zonnige westelijke kaapprovincie van Zuid-Afrika.
Frisse en levendige wijn met krachtige aroma’s van exotisch
fruit . Opdienen als heerlijk aperitief, of met mosselen of vis.

6,50€

Een chardonnay met rijpe geuren en van rijp, geel fruit.
Een volle wijn met frisse en intense fruitige toetsen.Deze
wijn verkreeg zijn volle karakter zonder houtrijping. Top
als aperitief en bij salades.

Domaine Fournier “Les Belles Vignes”
Subtiele toetsen van kruisbes , pompelmoes en
mineraliteit. Past perfect bij vele visbereidingen en
‘fruits des mer’.

19,70€

Promotie

1 fles kopen = 10% korting
6 flessen van 1 soort kopen =
5+1 gratis
Actie geldig van 15/10 t.e.m. 31/12/20

Ontdek onze rode en rosé wijnen
9,72€

15,25€

Ontanon crianza

Ontanon Antologia crianza

Een bijzonder rijk aroma typeert deze
Rioja met geuren van rijp fruit en
pruimen. Krachtige volle wijn die
aangenaam wegdrinkt.Perfect bij rood
vlees en gegrilde gerechten.

9,35€
Finca negra torres
Carmenere FAIR TRADE

Complexere geuren van rijpe
braambessen, rode bessen en kersen
afgerond met een toets van
zoethout.Een echte Rioja met de
tempranillo druif, afkomstig van
wijnstokken die al meer dan 100 jaar
topdruiven geven. Smaak heerlijk bij een
rosbief met groentenkrans

BIO
WIJN

reserva Elegante kersenrode wijn met
aroma’s van zwarte bessen en een
tikkeltje eucaplyptus. Lekker bij zowel
rood als wit vlees. Ook een voltreffer bij
kip en vis met lichte pittige sauzen.

15,20€

Resalte de penafiel vendimia
Een heldere rode wijn met een
lichtblauwe schijn. Geurt scherp intens
en fris met een fruitig karakter met
eiktoetsen op de achtergrond. Ideaal bij
lamsvlees en gegrild varkensribstuk.

15,55€
Chat Doumesche
Robijnrode wijn met mooie schittering,
aangename en intense neus met veel
kruiden, rond in de mond, soepelen
elegant met noties van pruimen, met
een lange afdronk. Kan tot 5jaar in de
kelder. Past bij rood vlees.

9,65€
Cantina Mabis neropasso
Deze Neropasso is een robijnrode wijn
met kruidige toetsen en aroma’s van
kersen en gedroogde vijgen.Dit is een
heel veelzijdige wijn die samengaat met
een hele reeks pasta’s met groenten,
vlees en kip. Bovendien is het de
ultieme metgezel van kaasschotels.

17,70€
Fabre Montmayou Malbec
reservado

8,70€

Een krachtige wijn met een juiste dosis
ronding en stevigheid. Rijke aroma’s van
rood fruit en toetsen van verse bloemen
zorgen voor het perfecte
evenwicht.Doet het zeer goed bij gegrild
vlees, konijn, kazen en chocolade.

San Felipé Malbec Barrel
select

5,85€

Belle du Sud Merlot
De smaak is zacht met mooie rode
fruittoetsen. De soepele tannines in de
afdronk zorgen voor fluwelen textuur op
de tong.

Promotie

Een intense dynamiek tussen rood en
donker, rijp fruit met een vol
karakter.Perfect bij gegrild rood vlees.

17,70€
Antinori Peppoli Chianti
Classico
Een combinatie van Sangiovese
aangevuld met Merlot en Syrah die
werd vergist op houten vaten en daarna
eenrijping onderging van 9 maanden op
eikenhouten vaten. Lekker bij pasta met
vlees en/ of paddenstoelen.

6,75€
Les Copains GSM
Een mooi gebalanceerde en vlotte wijn.
Zacht en smaakvol.

15,45€
Oldenburg Syrah
Een zeer aromatische syrah met kracht
en complexe geuren van witte peper,
zwarte bes en toetsen van cederhouten
tabak. Deze wijn heeft 15 maanden
gerust op eikenhout en ontwikkelde zo
zijn kracht en karakter. Zeer lekker bij
rood vlees en gegrilde vleesgerechten.

5,80€
Shortwood cabernet & merlot
de beste wijngaarden van CabernetSauvignon en van Merlot uit Zuid-Afrika
ligt aan de basis van deze wijn
.Opdienen met charcuterie, kruidige
gerechten, gevogelte en kaas

15,80€
Lalande Pomerol Chat Des
Moines
De smaak is vol met zachtere tannines
en een licht gerookt karakter. Ideaal bij
klassieke vleesgerechten zoals
lamsbout, entrecote en hazerug.

7,85€
Bon Courage Lady of the
House
Zo als aperitief. Past ook bij
visgerechten, sushi, gerookte zalm of
koud vlees en kaas plateau. Kan ook bij
salades, pizza en lichte pastagerechten
gedronken worden.

1 FLES KOPEN = 10% KORTING
6 FLESSEN VAN 1 SOORT KOPEN = 5+1 GRATIS
Actie geldig van 15/10 t.e.m. 31/12/20

Onze promoties!
Actie geldig van 15/10 t.e.m. 31/12/20

1 fles kopen

10%
KORTING

6 flessen kopen

*van 1 soort

5+1
GRATIS

Beste wijnliefhebber,
Het einde van het jaar komt er aan en in normale tijden doen we dan een
wijnproeverij. Maar door de hele Covid-19 situatie hebben we besloten om dit jaar
geen proeverij te laten doorgaan. De gezondheid van de medewerkers en klanten is
te belangrijk. Maar dit jaar gaan we de wijnen op een andere manier voorstellen.
Vandaar deze virtuele degustatie.

Bestel nu online

of contacteer ons op 052 399 299 of mail
info@brouwerijvercauteren.be

