Anneke’s bijzondere wijnen

Wij houden van een goed glas wijn voor een eerlijke prijs. Wij
hanteren daarom een vaste opslagprijs voor onze wijnen ongeacht de
inkoopprijs. Zo blijft Anneke een plek van en voor iedereen en waar
genieten altijd op nummer 1 komt.

Bubbels
Vardon Kennet Cuvee Esplendor - Spanje

30,00

Pol Roger - Brut Reserve – Champagne - Frankrijk

55,00

Maison Louis Latour - Grand Ardèche - Frankrijk

30,00

Esporao Branco 2019 - Portugal

30,00

Battenfeld Spanier - Riesling
Trocken “Eisquell” - Duitsland

35,00

Exclusieve cava uit de Penedès. De druiven komen uit eigen wijngaarden en worden
handgeplukt. Houtlagering in Franse vaten gedurende 12 maanden. Vervolgens
dertig maanden botteling in de fles. Gemaakt volgens de méthode traditionnelle.

Doordat de wijn 4 jaar rijpt in de kelders ontstaat een gebalanceerde en complexe
Champagne met florale en fruitige tonen. Aroma’s van peer en mango worden
aangevuld met tonen van vanille en brioche. Pol Roger is door Drinks International
uitgeroepen tot ‘Most Admired Champagne Brand 2019’.

Wit
Een rijke, volle Chardonnay uit Zuidelijk Frankrijk, gemaakt door een befaamd huis
in Beaune, Louis Latour. Het resultaat is een vlezig witte wijn met vanille en boter
in de smaak maar ondersteund door een mooie minerale toon, niet log maar juist
sierlijk, elegant en verleidelijk vol van smaak.

Strogele kleur, geuren van perzik, mandarijn, citroen en grapefruit. In de mond
specerijen- en toasteffect van het eikenhout. Romig en rond met veel rijp fruit en
accenten van mineraliteit.

In de geur rijkelijke aroma’s van rijp steenfruit, ondersteund door subtiele tonen
van groene kruiden. Het smaakpallet is levendig en in balans met sappige tonen
van gele pruim en een aangename frisheid en mineraliteit. Een uitgesproken maar
verfijnd karakter.

Bernardus – Chardonnay - USA

40,00

Domaine Vacheron - Sancerre Blanc - Frankrijk

45,00

Knoll Grüner Veltliner Smaragd - Oostenrijk

50,00

Domaine Dupont-Fahn – Meursault “Les Clous” - Frankrijk

55,00

Le Rosé Paul Mas - Frankrijk

27,50

Ook te bestellen in Magnum 1,5L

40,00

Hensel Spätburgunder
Hohenflug (licht gekoeld) - Duitsland

35,00

La Nerthe Châteauneuf du Pape - Frankrijk

47,50

Musella – Amarone della Valpolicella - Italië

55,00

Taste a Dream. Dit is wat wijlen Ben Pon voor ogen had. Zeer verleidelijke geur met
vanille, banaan, en exotisch fruit gevolgd door een rijke, romige en volle smaak.
Weelderige en stoere robuuste wijn met een prachtig lange afdronk. Absoluut een
aanrader!

De frisse tonen en mooie mineraliteit complementeren de weelderige witte
bloemen, citrus en het vleugje noten. Een relatief stevige en pure wijn met een
lichte kruidigheid en subtiele honingtonen. Perfect in balans met een lange finale.
De wijn rijpt Sur Lie alvorens de filtering plaatsvindt.

Heel complex, sappig met aangename bitters. Goed verpakte citrus-achtige zuren,
waardoor een zachte mondbeleving ontstaat. De afdronk weet van (bijna) geen
ophouden

Een gulle neus met aroma’s van steenfruit, citrus, honing en gerookte, nootachtige
tonen. Een volle en vettige structuur, maar met een minerale basis. Een mooie
balans tussen rijkdom en frisheid, met een zeer royale afdronk. De houtopvoeding
vindt deels plaats in fusten van nieuw eikenhout.

Rosé
In de geur heerlijk fris met fijne aroma’s van rood fruit zoals aardbeien, frambozen
en een beetje kersen. In de smaak is deze rosé wijn van Paul Mas top! Fijne frisse
nuances van ligt citrus, afgewisseld met subtiele tonen van rood fruit waarbij
frambozen de boventoon voeren.

Rood
Top Spätburgunder! aroma’s van sappige kersen, kruidkoek en tabak, zijdezacht
met kruidige smaak van eikenhout

Diep donkerrood. Qua geur toont het zwarte thee, gedroogde bloemen, zwarte
bessen en cassis. Qua smaak is deze wijn rijk, fruitig, vettig en onwijs vol van smaak.
De wijn is in balans, puur en zeer intens.

De wijn heeft een intense neus met kersenaroma’s en tonen van rood fruit. De
smaak is vol spanning en kracht, met rijpe, mooi geïntegreerde tannines. In de
royale afdronk komen tonen van zoethout naar voren. De wijn rijpt tenminste 8
maanden op fles.

