witte wijn

mousSerende wijn

frankrijk

aantal

Maldini DOC. Veneto Prosecco vino frizzante

8.50 

Frisse licht mouserende Prosecco

Vin de pays des côtes Catalanes
Domaine la Fage Lafabuleuse

9.95 

Tenuta San Giorgio Prosecco Brut

9.95 

Domaine Lafage Cadireta

10.50 

Champagne Monmarthe 1er Cru Brut
“Secret de Famille”

29.95 

Licht zoete witte wijn met een kleine mousse,
lekker als aperitief
Volle witte wijn, lekker bij vette vis en schelpdieren

Bourgogne
Ropiteau Frères AC. Chablis

18.95 

Limoux
Domaine Robert Vic Limoux Blanc

12.25 

Volle witte wijn, lekker bij vis, schaal- en schelpdieren

Mooie chardonnay met geuren van gebakken brood
en een tikje hout, lekker bij volle vis, of wit vlees.

rhône
Maison Bouachon AC. Côtes du Rhône Blanc
Lekker stevige witte wijn met perzik tonen,
lekker bij wit vlees of stevige vissoorten

Droge witte wijn met een heel licht zoetje,
lekker bij schaal- en schelpdieren

8.50 

Mooi rijp fruit in de neus, lekker fris. Mooi als
aperitief en bij een salade

aantal

9.95 

7.95 

aantal

9.50 
aantal

6.45 

Excelsior chardonnay

6.45 

Bloemige droge witte wijn met veel fruit, lekker
bij schaal- en schelpdieren

Languedoc
Domaine Robert vic Rosé Delicate

9.50 

Côtes de Provence
Vignobles Gueissard Cuvée G

12.50 

aantal

Robertson
Excelsior Viognier

Droge witte wijn, licht kruidig. Lekker bij
visgerechten

6.95 

Mooie droge rosé met fruittonen, echte Bandol rosé.
Lekker bij oesters en gegrilde vis

Volle witte wijn, lekker bij vis, schaal en schelpdieren

Zuid Afrika

aantal

Vin de pays des côtes Catalanes
Domaine la Fage Côtes Rosé

Lekker sappig met wat rood fruit. Mooi als apritief

Chili
Maule Valley
aromo Private Reserve D.O. Maule Valley

rosé wijn
Droge rosé, lekker als aperitief

ItaliË
Puglia
12e Mezzo Pinot Grigio

Champagne met een fijne mousse en een lange
afdronk

Frankrijk

Spanje
Rueda
Tamaral Verdejo

Lichte prosecco, redelijk droog met wat fruit
in de afdronk

Italië 
Puglia
12e Mezzo Rosato del Salento

Lichte rose met een klein zoetje en hele lichte
mousse, lekker als aperitief

aantal

8.25 

Speciaal voor de feestdagen heeft Arie een mooi
wijnpakket voor u samengesteld.

6 wijnen in een mooie box voor € 59.00
Z.O.Z >

rode wijn
frankrijk
Vin de pays des côtes Catalanes
Domaine la Fage Lieu dit Narassa

Volle rode wijn, iets zoet, lekker bij rood vlees
en wildgerechten

Limoux
Domaine Robert Vic Limoux rouge

aantal

14.50 

12.25 

Rijke maar elegante wijn met fruit, oosterse kruiden
en een tikje vanille. Lekker bij kaas en rood vlees

Maison Bouachon AC. Gigondas

22.50

Maison Bouachon AC. Chateauneuf du Pape

29.50 

Volle rode wijn met veel donker fruit,
lekker bij een mooie entrecôte

Italië 
Veneto
Cantina di negrar “le preare” DOC.
Valpolicella Classico Superiore Ripasso
Volle rode wijn, licht zoet, lekker bij rood vlees

Cantina di negrar “le preare” DOC. Amarone
della Valpolicella Classico



aantal

11.50 

Volle rode wijn, iets zoet en veel fruit, lekker bij
wildgerechten en rood vlees

Zuid Afrika
Robertson
Excelsior merlot
Lichte fruitige rode wijn, lekker bij kalfsvlees,
varkensvlees, of kipgerechten

Excelsior cabarnet sauvignon
Rode wijn met tonen van kersen en bramen,
lekker bij roodvlees en lam

Excelsior Shiraz
Rode wijn met tonen van koffie en chocolade,
lekker bij lams en kalfsvlees

Rioja
Carlos Serres DOC. Rioja Tempranillo tinto
Lichte rode wijn, lekker bij kalfs en lamsvlees

Carlos Serres DOC. Rioja Reserva
Volle rode wijn met hout en bosfruit, lekker bij wild

Ribera del Duero
Tamaral Crianza
Volle rode wijn met donker fruit en vanille.
Lekker bij rood vlees en wildgerechten

Californië
Buena Vista “The Legendary Badge petite Sirah”
Volle rode wijn met rijp fruit en een beetje kruidig
Lekker bij een goede biefstuk

Buena Vista North Coast Pinot Noir
Het iets koelere klimaat is goed voor deze
knisperende frisse rode wijn. Lekker bij gevogelte
en schaal en schelpdieren

Buena Vista Sonoma County Zinfandel

10.95 

The Sheriff of Buena Vista Sonoma County

aantal

6.45 
6.45 
6.45 

aantal

7.75 
5.95 
7.95 
12.95 
19.95 

Noord Amerika

24.95 

Volle rode wijn, licht zoet, lekker bij rood vlees en wild

Puglia
Passione Primitivo del Salento

Volle rode wijn, bosfruit, lekker bij rood vlees

Volle rode wijn met veel fruit, lekker bij rood vlees

8.50 

Volle rode wijn met pruim en zwarte bes,
lekker bij hert

Navarra
Bodegas Piedemonte Crianza DO. Navarra

Carlos Serres DOC. Rioja Crianza

Rhône
Maison Bouachon AC. Côtes du Rhône rouge
Rode wijn met donker fruit in de afdronk,
lekker bij rood vlees

Spanje

Een rijke en zwoele wijn met donker gerijpt fruit.
Lekker bij kaas, rood vlees en groot wild
De topwijn van dit huis met lekkere hout tonen en
heerlijk gerijpt fruit. Lekker bij groot vlees van
de BBQ bijvoorbeeld een Picanha

aantal

13.50 
18.00 

19.50 
37.50 

Le choix d’Arie
Een speciaal samengesteld wijnpakket voor
smakelijke feestdagen!
Speciaal voor de feestdagen heeft Arie een mooi
wijnpakket voor u samengesteld.

6 wijnen in een mooie box voor € 59.00
Vul hier het aantal boxen in dat u wilt ontvangen

