ROSÉ & RODE WIJNEN
Mas des Lauriers
In 2007 namen de tweelingzussen Audrey, de wijnmaakster en Camille Lalaurie, die
de commercie verzorgt, het roer van hun ouders over. Zij vormen de 10e generatie
van deze familie die dit 52 hectare grote eeuwenoude wijndomein leidt. Het
domaine ligt 15 km ten noorden van Narbonne. De zeer verschillende bodemtypes
en oriëntaties bieden heel veel mogelijkheden. Hellingen of plateaus, westelijk of
zuidelijk georiënteerd, kalkrijk of rotsachtig, het is er allemaal op dit domein. In het
verleden is er zeer zorgvuldig beplant met het meest geschikte druivenras per
situatie. Zo plantte men de rassen merlot, cabernet-sauvignon, syrah, grenache noir,
cinsault, marselan, chardonnay, sauvignon blanc en colombard.

Rosé, Mas des Lauriers, Languedoc, Frankrijk

12,5

Fruitige blend van cinsault 40%, grenache 40%, syrah 20%. Zachtroze van kleur,
lichtgeurig naar fris rood fruit. Smaakvol met zachte zuren.

Rood, Mas des Lauriers, Languedoc, Frankrijk

12,5

40% marselan, 20% merlot, 20% cabernet franc, 20% cabernet sauvignon. Aroma’s
van rood fruit zoals braambessen en kersen en wat viooltjes. Een aangename wijn
met zachte tannines.

Rosé, Domaine d’Hondrat, Elle & Lui, Languedoc, Frankrijk

22,5

Zoals het hoort, strak droge, bleekroze rosé met veel fraîcheur. Blend van Grenache
Gris en Mourvedre. Soepel en fris met een kruidige ondertoon.

Rood, Priorat, ‘Vi de Vila’, Cims de Porrera, Cataluña, Spanje
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of UberEats.com
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FoodTown.nl

25

100 jaar oude stokken, een hoog en droog bergklimaat en leisteen zijn de
ingrediënten voor deze topwijn. Carineña en Garnacha zijn de druiven die kracht en
elegantie combineren.

Rood, Château Maro de St. Amant, St. Emilion
Grand Cru, Frankrijk

27,5

100% Merlot. Gemaakt op een moderne manier maar in klassieke stijl. De wijn is
fluweelzacht, rond, een echt charmeur. Zwart fruit, koffie bonen, vleugje vanille...
complex en aangenaam om te drinken.

Rood, Pinot Noir, Maison Chanzy, Bourgogne, Frankrijk

27,5

Een sappige, ronde Pinot. Een beetje boers, rood fruit, wat grassig. Toegankelijk.
Eventueel ook lekker om te koelen.
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LIMONCELLO
MOOD LIMONCELLO (50 cl)

WITTE WIJNEN
27,5

Naar een oud familierecept van onze sommelier. Uit Massafra, Taranto, Puglia.
Pittig en fris, lekker bij de koffie of een friszoet dessert. Ook in een spicy variant
verkrijgbaar. Home made happiness!
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12,5

Fruitige licht stuivende neus, sappig in geur en smaaktonen van banaan, appel, wat
citrus en ananas. Een populaire wijn in het restaurant, een allemansvriend.

22,5

Droog en fris. Royale geur, in de mond zuiver, sappig en harmonieus met
opwekkende zuren. Tonen van groene appel, peer en iets abrikoos. Support our
Dutch winemakers!

Chardonnay, ‘Cuvée Limité’, Toques et Clochers,
Limoux, Frankrijk

25

Een Chardonnay die er staat! Stevig en vol door rijpheid en hout. Elegant door de
verfijnde mineralen. Vergelijkbaar met menig top Bourgogne. Chardonnay in optima
forma.

17,5
17,5

Het wijngebied Penedès in Catalonië/Catalunya ligt ten zuidwesten van
Barcelona. Het is een heuvelachtig gebied dat zich uitstrekt vanaf de kust
tot ongeveer 35 km in het binnenland. Zo’n 55.000 hectare zijn beplant met
de wijnstok, waarmee Penedès het grootste mousserende wijngebied ter
wereld is. Drie druivenrassen worden voor de productie van cava gebruikt, de
smaakvolle lokale xarel.lo, de wat neutrale macabeo (elders in Spanje wel viura
genoemd), en de heerlijk frisse parellada. De trepat druif en in toenemende
mate de pinot noir staan aan de basis van de cava rosé.
Onze Cava Brut heeft een verfijnde bubbels en is fris/droog. Heel lekker als
aperitief maar ook om door te drinken.
Onze Cava Rosé is sappig en toegankelijk, soepel en rond. Wel met een
heerlijke frisse afdronk. Meestal is één fles niet genoeg!

Verdejo, Torcanto, Castilla y León, Spanje
Riesling, Apostelhoeve, Maastricht, Limburg, 2018

MOUSSERENDE WIJNEN
MOOD Cava Brut
MOOD Cava Rosé

12,5

Strokleurig met gouden schijn, helder en schitterend. In de neus aroma’s van
amandel, witte perzik en citrusvruchten. Evenwichtig en fris in de mond.

FRISDRANKEN
S. Pellegrino Aranciata 0,33l
S. Pellegrino Limonata 0,33l
S. Pellegrino Aranciata Rossa 0,33l
S. Pellegrino Pesca tea 0,25l
S. Pellegrino Limone tea 0,25l

12,5

Le Dopt is een riviertje wat uitmondt in de Garonne, net iets zuidelijker van
Bordeaux. Deze mooie terroir en een ambitieuze coöperatie zorgen voor een
loepzuivere Sauvignon.

Chardonnay, Le Pinada, Pays d’Oc, Frankrijk

WATER
S. Pellegrino 0,5l
Acqua Panna 0,5l

Sauvignon Blanc “Le Dropt” IGP Atlantique, Frankrijk

Wij zijn ambassadeur van het evenement “Toques et Clochers”, de op één na
grootste wijnveiling van Frankrijk, waarmee de kerkklokken (Clochers) in de streek
Limoux onderhouden worden. Dat gaat natuurlijk niet zonder mooi eten. Een Chefkok (Toques = Koksmuts) met 3 Michelin sterren verzorgt een geweldig gala. Helaas
is het evenement dit jaar om voor de hand liggende redenen afgezegd en kunnen
we niet bieden op onze eigen Cuvee Limité Jean-Luc. Gelukkig is er nog voldoende
voorraad en kunt u ook thuis van deze wijn genieten.

