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Een goede rosé is moeilijk te vinden, dikwijls zijn deze of te zoet, of te zuur of gewoon niet goed ge-

vinifieerd… Wij maakten een strenge selectie om jullie zomerse glazen heerlijk rosé te kleuren…van 

een eenvoudige landwijn tot een cru classé, steeds Topklasse ! 

La sélection d’un bon rosé n’est pas toujours évident. Trop doux , trop acide, un bon rosé est doté 

de la fraicheur, du gout et d’une belle acidité qui lui donne ce coté désaltérant les beaux jours …. 

Mas Amor  

2017 Barcelona  

95% Grenache, 5% Tempranillo  

Deze rosé is apart. Donker van kleur 

door een lang contact tussen sap en 

schil heeft hij ook meer body dan de 

andere rosés. Deze wijn is ideaal bij een 

barbecue omdat hij zowel bij vis als 

vlees blijft smaken.  

€9,40 

Promo €8,30 

Chateau Miraval  2017 

Côtes de Provence  
Made by Jolie-Pitt & Perrin 

Ongetwijfeld één der mooiste Rosés 

uit de Provence. Manueel en s’nachts 

geoogst om de volledige frisheid te 

behouden.  Korte maceratie ( héél 

lichte kleur) maar enorm fijn en com-

plex. Aperitief, mediterraanse keuken. 

€17,70  per 3 :  50€                  

Vic Delicate Rosé 2017 

Vin du Pays D’oc 

100% grenache 

 

Robert Vic vinifieert in hartje 

Languedoc deze volle, droge en 

frisse rosé ! Elegante wijn met 

een expressieve geur van bloe-

men en grapefruit. Fris en crispy 

van smaak met delicate tonen 

van kersen en bosbessen. 

€  8,45 Vanaf 6 €7.50 

Bronzinelle Rosé2017 

Domaine de Fondreche 
Coteaux du Landuedoc  

70% Cinsault, 30% Grenache 

Streek: Frankrijk, Languedoc 

De kleur is lichtroze. Zeer aro-

matische neus met florale toet-

sen en notie’s van vers rood 

fruit. Volle smaak aangevuld met 

de nodige frisheid en minerali-

teit, begeleid door aroma’s van 

wit fruit€ 8,85 

Promo: 7.95  

Alphonse Rosé 2017 

Côtes de Thongue  
Languedoc 

Cinsault, Grenache 

Lichte delicate roze kleur. Intense 

neus verrijkt met aroma's van 

verse rode besjes. Het palet is 

gedomineerd door citrustoetsen. 

Soepele finish met in de afdronk 

framboos.heerlijk fris als aperitief 

of bij mediterraanse gerechten. 

€7,90 vanaf 6 : €6,90 

Chateau Roubine 2017 

Cru Classé Côtes de Provence 
Dit is één van de mooiste domeinen in 

de Provence en we hebben twee heerlij-

ke rosés uit hun kelders in huis.  

La Vie en Rosé is de tweede wijn van 

dit kateel en is een blend van 60% Ti-

bouren en 40% Cinsault. Licht zalm roze 

van kleur met een reflectie van grijs. In 

de geur ontdek je onmiddellijk rozen, 

vers gemaaid gras en bloemblaadjes : 

Top aan een promoprijs  

€11,70 11+1 gratis 

Chateau Roubine Premium 2017:  

Au nez, des arômes de pêche, de fruits 

rouges et de fleurs dominent. En bou-

che, la cuvée est légèrement acidulée 

avec des saveurs de fruits exotiques 

pêches également.  

 

Chateau Roubine 2017 :  

€18,50 vanaf 6 : € 15.70 

Villa Blanche Rosé 2017 

Vin du Pays D’oc 

70% Grenache Gris, 30% 

Grenache Noir 

De grenache gris geeft de wijn 

zijn lichtroze kleur. In de neus 

herkennen we aroma's van bloe-

men, perzik, abrikoos. In de 

mond: uitbundig, met verrassend 

veel concentratie. Sappig rood 

fruit, zoete amandel en een zijde-

zachte afdronk 

€  8,55 Vanaf 6 €7.70 


