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CARE ‘Care Solidarity Rosado’
2019 – Spanje

7.5€

50% Tempranillo en 50% Cabernet
Sauvignon. De neus is fris en elegant met
intense fruitaroma’s, verfrissend en mooi
in balans.
Een wijn met een verhaal; 10% van de
verkoop deze wijn gaat naar een
steunprogramma voor vrouwen met
borstkanker!!

7.5€

Het domein Einig-Zenzen is al meer dan
380 jaar op vele manieren toegewijd aan
de wijnhandel. Met deze ervaring maakten
ze ook deze alcoholvrije Riesling.

7€

Delbeaux, Réserve Merlot-Cabernet

9€

2016 – Languedoc (Frankrijk)

Een intense neus met een diversiteit aan
aroma's. De wijn heeft een goede
structuur, is zacht en evenwichtig en
heeft een sappige afdronk. Een goede
begeleider bij diverse voorgerechten,
vleesgerechten, wild en rijpe kazen

De neus geurt naar kersen en zwarte
bessen. De smaak is zacht, finesse en
soepel. Een echt plezier om te drinken.
Past goed bij pasta, gegrild gevogelte en
gewokte groenten.

CARE ‘ Tinto Sobre Lias -Roble’,
Bodegas Anadas, Carinena DO

Pegos Claros Reserva, Palmela DOP

2019 – Spanje

8€

50% Garnacha en 50% Syrah. Deze wijn
heeft een intense kleur van zwarte kersen.
Een complexe neus met aroma's van rijp
rood en zwart fruit. In de mond is het
fruit duidelijk aanwezig met een vleugje
vanille.. De smaken zijn perfect in
evenwicht, vol en intens. Lekker bij pasta,
wit en rood vlees of groenten.

Gran Trio Rosso, San Marzano,

DR. Zenzen, Riesling Alkoholvrij
Duitsland

2018 – Puglia (Italië)

2018 – Puglia (Italië)

9€

In de neus aroma's van rijpe kersen en
pruimen, chocolade en specerijen. De
aanzet is vol en rijk, gevolgd door een
sappige, zachte en lange afdronk. Past
goed bij rood vlees, gegrilde
vleesgerechten en rijpe kazen

2014 – Zuid-Portugal

12€

Complexe aroma's van rood fruit met
tonen van vanille en specerijen in de neus.
De aanzet is vol en romig, gevolgd door een
lange, verfrissende afdronk met zachte,
goed geïntegreerde tannines. Deze wijn
past uitstekend bij gegrilde
vleesgerechten en geroosterde vlees- of
visgerechten

Talò ‘Primitivo di Manduria’, San
Marzano
2017 – Puglia (Italië)

12.5€

Een erg aangenaam bouquet met aroma's
van kersen, pruimen, chocolade en vanille.
De wijn heeft een fluweelzachte en zwoele
structuur. De afdronk is intens, rijk en
licht zoetig

Brandvlei, Worchester, Chenin Blanc

Gabarda garnacha blanca

2019 - Zuid-Afrika

2019 - Spanje

7€

De enorm populaire chenin druif geeft een
zachte, milde en fruitige wijn. Een zeer
verfrissend glas wijn, lichtdroog met
aangename zuren.

8.5€

Intense, fijne en elegante aroma's met
bloemige hints van fruit met wit vlees.
Ideaal bij alle soorten vis en schaaldieren

Panamera, California Chardonnay
Les Bories, Pays d'Oc IGP Sauvignon
2019 - Frankrijk

7€

100% Sauvignon blanc.
Heerlijk als aperitief of met zeevruchten,
vis of salade.

2019 – Californië (VS)

11.50€

De Chardonnay wordt gekenmerkt door
intense aroma's van appel, abrikozen,
vanille en kaneel. De aanzet is rond en
romig met levendige zuren en de afdronk is
zacht en fruitig.
Lekker bij: Een goede combinatie met
gegrilde zalm, gevogelte en kazen.

CARE ‘Blanco Sobre Lias’, Bodegas
Anadas, Catalunya DO,
2019 – Espana

8€

40% Chardonnay en 60% Grenache
Blanc. Heldere lichtgele kleur met groene
tinten. In de neus verfrissend en zuiver
met intense aroma's van fruit (groene
appel, ananas en citrusvruchten). Lekker
bij slaatjes, koude visgerechten en wit
vlees.

Talò Verdeca, San Marzano
2018 – Puglia

11€

Strogele kleur met gouden tinten. De neus
onthult verrassende aroma's van witte
bloemen en vanille. Fris en mineraal in de
mond met een aangename persistentie.
Lekker bij: Lekker met zeevruchten,
schelpdieren en gekookte vis met lichte
sauzen.

Cava Portium

11€

Spanje
Brut (75cl)

Een perfect alternatief voor champagne!
De fijne bubbels en de volle smaak,
gecombineerd met frisse zuren, maken van
deze cava een heerlijke aperitief

Marsuret, Prosecco di Treviso
Italië

11.5€

In de neus aroma's van bloemen en fruit
(appeltjes), verder delicaat.
De Prosecco heeft een droge en frisse
smaak, en is goed in balans.
Ideaal als aperitief en goed te combineren
met lichte visgerechten.

Bestellen via

www.hz93.com

