Bestelformulier Wijn- en bierproeverij Esbac 2018
Rode wijnen
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totaal
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totaal

prijs/fles
10,50

aantal
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prijs/fles
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totaal

2017 - Arte Noble - Viña Requingua - Malbec Reserva
Donkere, bijna zwarte kleur. Intense neus van braambessen, zwarte bessen, chocolade, kruiden en een vleugje 'sauvage'.
Stevige maar vlotte stijl met een uitgesproken karakter. De afdronk is uitgesproken en vrij lang voor zijn prijsklasse.

7,50

2016 - Masseria Trajone - Montepulciano d'Abruzzo (Screwcap)
Deze Montepulciano d’Abruzzo heeft een mooie robijnrode kleur met intense aroma’s van kersen en kruiden.
De smaak is zacht en rond met sappig fruit en een zwoele, typisch Italiaanse afdronk.

7,50

2016 - Les Sensibles - Vin de Pays d'Oc - Merlot
Mooi helder rode kleur. Milde neus met veel aardbei, zwarte kers en een vleugje pruim. Ronde en zachte smaak.
De afdronk is medium lang en blijft droog maar zonnig nazinderen.

7,00

2017 - Cortijo Trifillas - CT - Tempranillo Merlot
Dieprode kleur met paarse reflecties. In de neus, aroma's van rood fruit zoals zwarte bessen en kersen.
Geuren van aardbei en karamel. Rond met romig einde.

Witte wijnen

7,50
prijs/fles

2016 - Arte Noble - Viña Requingua - Viognier
Lichte, gouden kleur. Heerlijke neus van gele bloesem, nectarine, ananas en rijpe peer. Rijkelijk en weelderig mondgevoel.
Zachte, droge wijn met veel zon en rijp fruit. De afdronk is intens en verfrissend.

7,50

2016 - Masseria Trajone - Pinot Grigio
Strogele kleur met groenige tinten. Intens en evenwichtig, met aroma's van appel, perzik en ananas en met een vleugje meidoorn.
Fris en harmonieus in de mond. Minerale aroma's.

7,50

2017 - Les Sensibles - Vin de Pays d'Oc - Chardonnay
Licht, bleekgele kleur. Zachte neus van perzik, nectarine, ananas en gele bloesem.
Volle, frisse en romige smaak. De afdronk is licht gefruit, droog maar mild.

7,00

2017 - Cortijo Trifillas - CT - Verdejo - Sauvignon Blanc
Helder stro geel. Notities van vers tropisch fruit en passievrucht.
Zeer fruitig en intens gehemelte, elegant en langdurend. Best geserveerd op 8-10°C.

Rosé

7,20

prijs/fles

2016 - Beau Chêne - Rosé - Vin de France - Grenache
100% grenache. Milde en zachte rosé. Smaken van aardbei en framboos met een fijn vleugje anijs.
Fruitig en fijn met een zachte frisse afdronk. Ideaal als aperitief.

Bubbels

6,50
prijs/fles

Cava Eximius - Brut - 90% Macabeo y 10% Chardonnay
Eximius Brut is gemaakt met een selectie van de beste witte druiven van Requena.
Lekker aangenaam parelend en fris van smaak.

Porto
Porto Martha's - Port Wine - Tawny - 0.75 Ltr. - Tinto

9,00

Een amberkleurige porto met geroosterde aroma's en hints van gedroogde vruchten in de mond

Bier
Zilveren Swa
Amberkleurig bier met rijke smaak en een unieke kruidigheid. Meest specifieke ingrediënten zijn caramelmouten in combinatie
met een kruidige gist. Smaak is licht gehopt, zacht caramel, rood fruit en porto.

1,70

Gouwe Swa
Goudkleurige ongefilterde tripel. Bier met een zachte bitterheid en een frisse fruitige smaak.
Amerikaanse hopsoorten geven een citrustoets en een krachtige gist voor de droge afdronk
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