WIJNEN NOBLEKITCHEN@HOME CHRISTMAS EXPERIENCE
Champagne:

Laurent Perrier / Champagne / Frankrijk / N.V. / 55

Een mooie frisse champagne gemaakt van meer chardonnay dan gebrui-

kelijk. Het is een blend van chardonnay (minimaal 50%), pinot noir & pinot
meunier. Gemaakt van 55 verschillende cru wijngaarden die voor veel

elegantie en diepgang zorgen. Een mooi aperitief en daarnaast goed te
combineren bij het voorgerecht.
Wit:

Grüner Veltliner / Niederösterreich / Nigl / Oostenrijk / 2018 / 24

Klassiek mooi fris gemaakt, de perfecte wijn om de lichtere smaken te

begeleiden of gewoon lekker als aperitief. De wijn wordt gemaakt door top
wijnmaker Nigl in Niederösterreich, het noordoosten van Oostenrijk.
Limoux / Chardonnay / Jean Paul Mas / Frankrijk / 2019 / 28

In het zuiden van Frankrijk vinden we een wijnmaker die op grote schaal wijn
produceert maar ook een fijne kwaliteit waarborgt. In de Limoux heeft hij

een typerende stijl chardonnay gemaakt. Een wijn die beduidend wat hout
gebruik heeft gehad in het vinifiëren maar alsnog zijn zuiverheid en balans
behoudt. Hierdoor is dit een krachtige wijn met fijne zuren.
Sauvignon Blanc / Griva Vineyard / Bernardus / 2018 / 30

Knisperende zuren samen met ronde tonen van rijp fruit zorgen voor een bijzondere stijl sauvignon. Ergens is het atypisch dat het een rijpere stijl sauvignon is, maar dat maakt deze wijn juist zo smakelijk!

Chardonnay / Monterey County / Bernardus / 2017 / 32

Dit is die heerlijk rijpe, boterige chardonnay met hout lagering. Deze wijn

wordt gemaakt in Californië op een wijngoed dat eigendom is van een Ne-

derlander. “Taste a dream” is wat de founder het allerbelangrijkste vindt als
u geniet van deze wijn.

Meursault / Bourgogne / Chardonnay / Jean Phillipe Fichet / 2017 / 98

Meursault zoals je het wil. Jean Phillipe Fichet is een top wijnmaker in hart

en nieren, hij laat zien hoe je meursault klassiek hebben wil. Hier hebben we
erg fijne zuren in de aanzet, dan de diepgang en rijke complexiteit. Fichet
laat jaar in jaar uit zijn kwaliteit zien!
Rood:

Barbera d’Asti / Piemonte / Italië / Cossetti / 2017 / 24

Heerlijk zacht fruit gedomineerde wijn uit het noorden van Italië. Barbera is

een druif die vaak iets vollere wijnen produceert. Wat steviger dan bourgogne maar ook niet zwaar en dominant. Goed ruim inzetbaar bij verschillende
gerechten, niet te complex maar wel erg lekker.

Marche / Montepulciano / Giacomo Centanni / Italië / 2017 / 28

Een mooie wijn uit midden Italië, in een gebied vol gebergte in de Marche

vinden we Ascoli Piceno. Een klein dorpje waar groots wijnmaker Giacomo

Centanni zijn bekwaamheid laat zien door een fijne verteerbare doch krach-

tige wijn te maken van de montepulciano druif. Rijkdom, kracht en diepgang
zijn kernwoorden die deze wijn goed omschrijven.

Pinot Noir / Santa Lucia Highlands / Bernardus / 2017 / 35

Pinot noir, de druif die bekend staat om zijn lichte, elegante en verfijnde wijnen voornamelijk afkomstig uit de Bourgogne. In Californië merk je dat het
klimaat zorgt voor net iets meer rijkdom in de wijn, iets vriendelijker in de
zuren en hierdoor wat zachter. Wel blijft het verfijnde karakter behouden.
Marinus / Bordeaux blend / Bernardus / 2014 / 88

De top van Bernardus, met fantastische druivensoorten uit de bordeaux. Sa-

men met het warme klimaat van Californië zorgt dit voor een mooie wijn. De

kracht van het kenmerkende bordeaux fruit zorgt samen met de complexiteit
voor een wijn waar je uren van kan genieten. Hier zit kwaliteit in het glas.
La Closerie de Fourtet / Saint-Emillion / Bordeaux / 2010 / 100

De tweede wijn van top wijnhuis en Premier Grand Cru Classe B uit Saint

Emillion, Clos Fourtet. Deze gerijpte wijn komt uit een fantastisch jaar. Hierdoor vinden we de perfecte expressie van merlot van de rechteroever.
Dessert:

Coteaux du Layon / Chenin Blanc / Domaine Cady / 2019 / 28

Dit is een zoete, maar niet te stroperige wijn. Chenin Blanc is een druif met
van zichzelf hoge zuren maar deze wijn wordt geproduceerd als en sau-

ternes. Prettig aan deze wijn is dat hij de rijkdom heeft om het zoete op te
pakken maar ook de frisheid om het verteerbaar te houden.
Alle genoemde prijzen zijn per fles en in euro’s

