FOODHALL 88
WIJNEN

MOUSSERENDE WIJN
MOUSSEUX DE BARON
Domaine Drouet, Frankrijk
Prestigieuze cuvée. Heldere goudgele kleur, zacht mousserend, met veel frisheid en lustopwekkend.
Kan als aperitief of als begeleider van lichte maaltijden
gedronken worden.

GRÜNER VELTLINER
Grenzhof-Fiedler, Mörbisch, Oostenrijk
Frisse wijn met een verleidelijk aroma met nuances van
groene appel, citrus aangevuld met een milde kruidige
ondertoon. Frisse, sappige smaak met accent op fris fruit.
Verkwikkende afdronk.

Zeer geschikt als aperitief of bij fruits de mer,
zoetwatervissen en wit gevogelte.

Veelzijdig inzetbaar als aperitief, bij gegrilde, lichte visgerechten en diverse soorten salades.

gl € 4,50 / fl € 24,50

gl € 5,00 / fl € 29,00

WITTE WIJN
VERDEJO

VIOGNIER ‘1884’ EST. GROWN

Dominia de San Vega, La Mancha, Spanje

Bodegas Escorihuela, Mendoza, Argentinië

Frisse wijn met exotisch fruit van perzik, maracuja en ananas.
In de smaak komt zacht fruit naar voren met een sappige
indruk. Knisperende zuren, aangename bitters en verweven
alcohol geven deze wijn een mooie slanke afdronk.

Rijpe aroma’s van abrikoos en perzik. Onderliggende
aroma’s van kruiden en specerijen. Midden-palet rijp en
fruitig ondersteunt met een zeer goede balans tussen
tannines en zuren.

Geschikt als aperitief of bij schaal- en schelpdieren of
gepocheerde witvis.

Aan te bevelen bij gebraden witvis, zeebaars, kreeft, gamba’s,
wit gevogelte en de Oosterse keuken.

gl € 3,80 / fl € 22,00

gl € 6,50 / fl € 35,00

CHARDONNAY
Domaine Ramier, Loire, Frankrijk
Romig aroma met rijpe perzik en karakteristiek botertje.
Mediumvolle, ronde smaak met als ruggengraat een fris
zuurtje van limoentjes en de wijn lengte geeft.
Lekker bij wit vlees, salades, zeefruit, waaronder gamba’s en
mediumvolle romige kaassoorten.
gl € 3,80 / fl € 22,00

CHARDONNAY
Anne de Joyeuse, Limoux, Frankrijk
The AOC Limoux is helder goud van kleur met aroma’s van
hooi, acacia, citrus, perzik en brioche. Geweldig als aperitief,
maar ook top als klassieke maaltijdbegeleider. Veel smaak en
complexiteit vanwege de houtlagering.
Kreeft, langoustine, bisque, gemarineerde, gebakken
zoet-zoutwatervis, wit vlees en roodbacterie kazen.
gl € 6,50 / fl € 35,00
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ROSÉ WIJN
GRENACHE ROSÉ

PINOTAGE

Vinnova, Languedoc & Roussillion, Fr.

Babylon’s Peak, Swartland, Zuid-Afrika

Mediterraanse stijl rosé. Aantrekkelijke zalmroze kleur.
Sappige neus met herkenbaar fruit van Grenache-druif.
Accent op kers en nuances van framboos. Speels mondgevoel met een stevige body.

Dieprood, complexe aroma’s van rijpe pruimen, gecomplementeerd met mooi geïntegreerde tannines en een zachte
afdronk.

Mediterrraanse keuken, frisse salades, lichtere vis vlees
combinaties. Lichte kaassoorten en rauwe schaal en
schelpdieren.

Gevogelte, wild en gegrild rood vlees.
gl € 6,50 / fl € 35,00

gl € 3,80 / fl € 22,00

RODE WIJN
MERLOT
Domaine Ramier, Midi, Frankrijk
Rijk gevuld aroma met accent op bramen en laurier. Sappige
aanzet met krachtig maar soepel mondgevoel. Mooie balans
tussen fruit en zuren met accent op zwart fruit. Een echte
eetwijn.
BBQ, spareribs, pasta's, mediumvolle, pittige
kaassoorten.
gl € 3,80 / fl € 22,00

CORVINA VERONESE
Azienda Clivus, Verona, Italië
De Valpolicella wijnen behoren tot de selectie van krachtigste
wijnen uit Italië. Deze wijn is elegant op fruit gemaakt en
bezit een verfijnde smaak en diepgang.
Rijke vleesgerechten, orgaanvlees, Parmezaanse kaas.
Pastagerechten, vol vette kazen en een verrassend goede
begeleider van Oriëntaalse gerechten.
gl € 5,00 / fl € 28,00

LA CLOCHE PARTY CATERING & EVENTS

