Limburgse wijnen

glas

fles

Wijndomein St. Martinus Vijlen
Wit

Gris de Villare 100 % Souvignier gris bij min 2 gl

€ 7,60

€ 38,00

Wit
2017 Muller Thurgau

€ 5,00

€ 24,00

Rood
2016 Pinot noir (barrique)
Cabernet Sauvignon (barrique)
2017 Dornfelder

€ 6,00
€ 7,00
€ 5,00

€ 29,00
€ 34,00
€ 24,00

€ 5,50

€ 26,50

€ 5,50

€ 26,50

Volle kruidige smaak met een fruitige en bloemige
afdronk. Steenfruit, frisse zuren en een krachtige structuur.

Landgoed Overst Voerendaal

Wijndomein Stokhem
Rosé

2017 Pinot Noir
Verfijnde Rosé met een typische Pinot Noir kleur. Ragfijne
zuurtjes, iets bloemig, een zweem van rood fruit tonen.
Wit

2017 Blanc de Noir
Karaktervolle witte wijn van blauwe druiven, aroma's
van citrus en steenfruit met een vleug van vanille en kamille.
mooi droog en elegante houttoets en een lange afdronk.
1

Limburgse wijnen

glas

fles

Wijndomein Stokhem
Rood

2017 Pinot noir

€ 6,00

€ 29,00

€ 6,50

€ 31,50

€ 4,00

€ 19,00

Mooie rode kleur, verfijnde Pinot Noir met kenmerkende
kersen en bessen aroma's. Een fijne taninne structuur door
het gebruik van de rosé schillen en goed geïntegreerd
dienend houtgebruik.
Wijndomein van Paridon
Rood

2011 Limburgse Heuvel Cuvee Saint Pierre
- Pinot noir
Het wijndomein is gelegen aan de voet van de St. Pietersberg.
Een verfijnde Pinot Noir wijn met bijzondere aroma's van
kersen en bosframbozen en licht aardse en kruidige geur.
Door het goed geïntegreerde houtgebruik en lagering heeft de
wijn een fijne tannine structuur en een fluweelachtige smaak.
De wijnstokken komen oorspronkelijk van het Grand Cru domein
Romanee-Conti.
Wijndomein Salamander Eys
Rosé

2012 Rosé Salamander
Mooie zalmkleurige, evenwichtige wijn. Hij heeft
perfecte geuren van frambozen, steenvruchten, zoete
specerijen, rood fruit met grenadine toets.
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Wit

2011 Chardonnay Salamander

€ 5,00

€ 24,00

€ 4,90

€ 23,50

€ 4,90

€ 23,50

Een robuuste wijn die goed in balans is. Hij heeft de
geur van witte bloemen en wit fruit en is een beetje
kruidig o.a. nootmuskaat.

2013 Pinot gris Salamander
Een zeer expressieve aromatische wijn. Deze wijn is mooi
in balansen heeft geuren van wit fruit, honing en gist.

2013 Auxerrois Salamander
Een verfrissende wijn met zachte zuren en mooi
evenwicht. Hij heeft geuren van peer en appel.
Wijndomein de Planck Slenaken
Rood

2016 Rouge De Planck

€ 27,00

Druif: Regent
Krachtige en soepele wijn. Heeft een aangename kruidigheid met stevig
zwart fruit. 12 maanden op eiken gerijpt.
Hoeve Nekum Maastricht
Wit

2018 Mergelland Rivaner

€ 23,00

Wijn is licht van kleur. Heeft een bloemig bouquet. Fruitige smaak met een
fijn muskaat aroma. Frisse zuren en een droge zachte afdronk.
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Domein Steenberg Epen Limburg
Wit

2016 Limburgse landwijn Gewürztraminer

€ 28,00

Geel met gouden reflexen. Rijk en overvloedig met minerale tonen van
vuursteen. De neus is krachtig. Een explosie van exotisch fruit, citrusvruchten
en specerijen. Vol van smaak met discrete zuren.
Herenhuys d'r Pley Noorbeek
Wit

2018 Noordal

€ 31,50

Droge witte wijn. 6 maanden gevinifieerd op nieuwe eikenhouten vaten.
Wijdomein Holset
Wit

2015 Brut Dame van Holset

€ 47,00

Druif Chardonnay.
Deels vergist op eiken vaten. Wijn heeft een volle stevige touch.

2015 Brut (kleine) Prins van Holset (375 ml)
Druif Sauvignon Gris en Johanniter.
Stijlvol elegante bubbel. Prinselijk blauw biedt royale aroma's van appel
en perzik. Een fruitige geurbeleving met in de mond een volle en fijne en
droge afdronk

4

€ 24,00

