
Casa Lluch VERDIL

Spaanse, biologische wijn met een kruidig
boeket. Gemaakt van vooral Verdil (een
unieke, lokale druivensoort), aangevuld met
een heel klein beetje Sauvignon Blanc,
Chardonnay en Viognier.

Deze witte wijn heeft een warme citroen-
gouden kleur, de wijn is licht rokerig, heerlijk
sappig en verfrissend.

7,50 EUR

AFHAAL WIJNKAART FELIX PAKHUIS



Casa Lluch TEMPRANILLO

Een heerlijk sappige en fruitgedreven wijn
gemaakt van de tempranillo. Een verleidelijk
aroma met veel rood fruit en een licht florale
toon. De smaak is zijdezacht met wederom
veel sappig fruit en voldoende frisheid door
de natuurlijke zuren.

Wijnen gemaakt met de tempranillodruif
hebben over het algemeen een fruitige
smaak en geur, met specerijen en rood fruit.

7,50 EUR



Rosé de la Chevalière

Bij Mas La Chevalière van La Roche, met
twee unieke terroirs van in totaal meer dan
40 ha, is de wijngaard Roqua Blanca gewijd
aan de rode druivensoorten terwijl op Peyroli
de Chardonnay druif heer en meester is.

De grenache, syrah en merlot druiven geven
deze wijn een mooie koraalkleurige schijn.
Een fruitige en heerlijke rosé met geuren van
aardbeien en verse rozen. Perfect als
aperitief.

7,50 EUR



Cava Mas Copa, Brut

Een uiterst frisse en verfijnde cava met zachte
smaak van wit fruit. De afdronk is tintelend en
aangenaam. Een ideaal aperitief !

Deze Mas Copa wordt gemaakt van drie
druivenrassen, 50% macabeo, 30% xarello,
20% parellada, de drie authentieke druiven
van de Cava. Hij rijpt 9 tot 12 maanden en
heeft een elegant en fris karakter.

7,50 EUR



Bosco del Merlo, Prosecco

Een grootse Vintage Brut Prosecco in een
mooie verpakking. Gemaakt van de glera
druif in een micro-klimaat in het noorden van
Treviso (Veneto).

Het is een brut met aroma's van verse
amandelen.

12,50 EUR



BOLDER bier

Een strogeel blond bier van hoge gisting
(7,2°) dat vlot doordrinkt. Een romige
moutige aanzet, een fijne parel, zachte
exotische toetsen met lichte citrustoets en
een crispy hoppige finale.

Een uiterst evenwichtig bier dat in de
experimentele fase reeds een score behaalde
van 37/50 op het Brussels Beer Challenge in
2019.

33 cl 3,50 EUR
75 cl 7,50 EUR

4 x 75 cl 25,00 EURPROMO


