
 

proeflijst 
Wijnactie 

 
 Schuimwijnen 
 

Dignitat, Brut - DO Cava (Spanje) 
 
 Druif: Macabeo - Xarel.lo - Parellada 

Beschrijving: De flesrijping van 10 tot 12 maanden zorgt bij deze cava voor een fijne 
schuimlaag en geeft een kwalitatief zeer correcte cava. Deze cava is wat strakker en minder 
fruitig over wat hem ook meer geschikt maakt als maaltijdcava. 
Wijn en spijs: Als aperitief, bij schaal- en schelpdieren en gewoon, voor bij elke gelegenheid. 

jaartal inhoud prijs (incl. btw) 

nvt 0,75 l € 8,95 

 
Win, Sparkling 0% - Alcoholvrije cava (Spanje) 
 
 Druif: Verdejo 

Beschrijving: De eerste alcoholvrije schuimwijn in België op basis van een echte witte wijn! 
Het wijnhuis Emina maakte deze schuimwijn zodat u met al uw gasten en bij elke 
gelegenheid kan genieten van een licht zoete, fruitige schuimwijn, zonder dat u zich zorgen 
hoeft te maken over het alcoholgehalte. 
Wijn en spijs: Voor elke gelegenheid, koud serveren (4 tot 7°C). 
 

jaartal inhoud prijs (incl. btw) 

nvt 0,75 l € 9,95 

  
 
 

  

 Witte wijnen 
 

Tussock Jumper, Chardonnay -  Vin de France (Frankrijk) 
 
 Druif: Chardonnay 

Beschrijving: Deze Chardonnay komt van hoger gelegen wijngaarden in Zuid-Frankrijk. De 
kleur is goudgeel door de 9 maanden houtrijping en hij geurt naar witte bloemen en fruit. In 
de mond veel fris fruit, abrikoos, peer en groene appel. 
Wijn en spijs: Volle passe-partout die het bijzonder goed doet bij rijke visgerechten, pasta, 
charcuterie,... 
 

jaartal inhoud prijs (incl. btw) 

2020 0,75 l € 6,90 
 

 
 

 

  



 Rosé wijnen 
 
Tussock Jumper, Grenache Rosé-  Vin de France (Frankrijk) 
 
 Druif: Grenache 

Beschrijving: Deze rosé groeit op in het zonnige Zuid-Frankrijk. Hij wordt gemaakt van 100% 
Grenache die onmiddellijk geperst wordt om een lichte, Provence-stijl-rosé te maken. Hij is 
frisfruitig met een rond mondgevoel. 
Wijn en spijs: Als aperitief, bij bqq, pasta of salades. 

jaartal inhoud prijs (incl. btw) 

2020 0,75 l € 6,90 

 
 Rode wijnen 
 

Tussock Jumper, Pinot Noir – Vin de France (Frankrijk) 
 
 Druif: 100% Pinot Noir 

Beschrijving: Deze Pinot Noir heeft in tegenstelling tot de “strengere” broertjes uit de 
Bourgogne wat meer zon gezien. Daardoor is hij een stuk zachter en fluweliger. De neus 
heeftt een licht rokerige toets met veel kersenfruit en bloemetjes.  Je proeft zachte tannine, 
cassis, kersen en frambozen met elegante zuren. 
Wijn en spijs: Allrounder, lekker bij charcuterie, zomerse vleesgerechten,… 
 

jaartal inhoud prijs (incl. btw) 

2020 0,75 l € 6,90 
  

 


