Pinot grigio & Garganega; tonen van wilde bloemen en vers fruit. Wijn met een droge, frisse en zachte smaak.

Castelão, Tinta Miúda, Camarate & Touriga Nacional; zachte rode wijn met veel karakter,
volle geuren van bramen en zwarte bessen. Bevat zachte houttonen.

Garganega; zachte bloemen en vers fruit. Een frisse balans tussen citrus en een lichte amandel-nasmaak.

Chardonnay; subtiele kruidigheid, bloemen, kruisbessen en vuursteen. Smaakvolle zuren,
rijp exotisch fruit en mineraliteit.

Barbera; compacte, sappige wijn met smaak van zwarte kersen.

Canaiolo en Sangiovese; Een lichte aardse toon, een slanke structuur, subtiele rozenbottel en kersen in de geur.
Viognier: een fris boeket met limoen, perzik, abrikoos en acacia bloesem.
Merlot (70%) en Cabernet Sauvignon (30%); tonen van zwarte bessen, lichte aardse tonen en tabak.

Spätburgunder; witte wijn van blauwe druiven. Fris en fruitig met in de smaak witte besjes en
een minerale afdronk.

Grenache Mourvèdre Syrah; donkere, zwoele complexe wijn met veel kruidigheid.

Sauvignon blanc; sappige en aromatische wijn met veel groen fruitexpressie en frisse zuren.

Cabernet Franc; intens met veel donker fruit en kruidigheid, tonen van cederhout en grafiet met fijne tannines.

Riesling trocken; aromas van appel, abrikoos, perzik en citrus. Frisse zuren en een tinteltje.
Blauer spätburgunder sappig, slank, fris, geen hout, rode bessen, lichte kleur.

Airen & Sauvignon blanc; sappige wijn met tropisch zoet fruit, zoals
ananas en guave. Daarnaast wat limoen, anijs en witte bloemen. Ook kruidig en voldoende zuren.

Albariño & loureiro,: aroma’s van tropisch fruit en citrus.

Tempranillio : Kracht, alcohol, zwoelrijp fruit een lik vanille en rokerigheid.

Monastrell; intense geur van rood en zwart fruit en ook een flinke vleug vanille door rijping op eikenhout.
In de smaak veel zongerijpt en ‘jammig’ donker fruit zoals bessen en bramen met zachte tannines.

Cabernet Sauvignon donker fruit zoals zwarte bessen, donkere pruimen en bramen, evenals kaneel en koffiebonen.

Grenache, Carignan & Syrah; lichte knisperende frisse rosé met aroma’s van rode bloemen, kersen en bessen.
Sappig fruit, zoals appel met een mild pepertje.
Domaine des Bleuces, Loire

Blanc des Blancs, Varnier Fanniere

Cuvée Blancs des Noirs, Eric Rodez
Chenin: frisse tonen van grapefruit en exotische van ananas.
In de smaak ook gedroogd fruit zoals abrikozen, vijgen en dadels.
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