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Château Camplong, Corbières, Frankrijk 2019
DRUIF: GRENACHE, SYRAH, CINSAULT

Frisse, fruitige rosé uit Corbières met aroma’s van aardbei, abrikoos en een florale toets.
Ideaal als aperitief of voor bij een zomerse barbeque. Mondvullend!

Chichoulet, Côté Plage IGP, Frankrijk 2019
DRUIF: SYRAH, MERLOT

Dit is een heel frisse aperitiefwijn. Subtiel fruitig met aroma’s van rood fruit, cassis en rode
besjes. Zeer toegankelijke rosé met hoog “beach bar” gehalte!

LePlan-Vermeersch, RS Rosé, Côtes du Rhône, Frankrijk 2019
DRUIF: GRENACHE, SYRAH

Pure zomer in het glas met aroma’s van rijpe bosaardbei en frambozen. Dit is een smaakvolle rosé, ideaal voor bij de aperitief, maar is zeker ook lekker bij zomerse salades en bbq’s.

Kaapzicht, Pinotage Rosé, Stellenbosch, Zuid-Afrika 2020
DRUIF: PINOTAGE

Licht zalmroze van kleur. De mooie fruitaroma’s (aardbeien) zijn vergezeld van een subtiele
geur van rozenblaadjes en een lichte kruidigheid. Perfecte terraswijn, in het zonnetje, bij de
heerlijke geur van een “vars voorbereide braai”!

Estérelle Rosé, Ch. du Rouët, Côtes de Provence, Frankrijk 2019
DRUIF: GRENACHE, TIBOURENC, CINSAULT, CARIGNAN

Een echte Côtes de Provence met een rijk aroma in de neus (klein rood fruit:
kersen, cassis, vijgen, aardbeien,...) en een aangename fruitigheid in de mond.
Leuke aperitief en stevig genoeg om bij mediterraanse gerechten te serveren.

Belle Poule Rosé, Ch. du Rouët, Côtes de Provence, Frankrijk 2020
DRUIF: GRENACHE, SYRAH

De betere cuvée van Château du Rouët. Klassieke Côtes de Provence: volle stijl met een fris
karakter en een subtiele vettigheid. Heel mooi in evenwicht met een zachte en lang nazinderende afdronk!

Op de achterkant van deze bestelbon kan u uw gegevens nalaten.
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Bedankt voor uw steun!
In samenwerking met Wijnen De Clerck, Heule.
www.wijnendeclerck.be

