De wijnen
van de online wijnproeverij

Leuk dat jullie hebben meegedaan aan
Rayleigh & Ramsay at home. Wij vonden het
heel erg gezellig. Als herinnering ontvangen
jullie in dit bestand de selectie van de wijnen
die jullie gister hebben gedronken. Zo kunnen
jullie nog eens genieten. We hopen jullie snel
weer te kunnen verwelkomen bij ons in het
café.
Proost!

Torresella Pinot Grigio | € 8,85
Italië | Cantine Torresella | Pinot Grigio | 12 %
Droog, fruitig, fris. Citrus, witte peer en zachte perzik. Een lichte kruidigheid
en aangename fruitigheid. Een 'ronde' Pinot Grigio. De wijn focust zich op
fruitigheid en doordrinkbaarheid. Het is een wijn met lage alcohol,
gemiddelde mineraliteit en een beetje restsuiker.
Ook leuk om te weten: De wijngaard van Torresella draait volledig op zonneenergie.

Geil Grüner Silvaner | € 9,95
Duitsland | Weingut Geil | Silvaner | 13 %

Aroma’s waar van rijpe limoen, fijne kruidigheid maar ook florale toetsen. Het
mondgevoel is sappig, harmonisch waarbij de frisse limoentoetsen een
hoofdrol spelen. Fijne, lange afdronk.
Rheinhessen staat vooral bekend om de productie van witte wijnen, dit is niet
anders bij Weingut Geil. Maar waar men nog steeds denkt dat Riesling de
enige druif is die in deze streek verbouwd wordt zien we juist bij Weingut Geil
een grote diversiteit aan fantastische druiven en wijnen.

Maison Centaurée | € 12,25
Frankrijk | Maison Centaurée| Chardonnay | 13,5 %
Een fijne, verfrissende delicate wijn met een volle en lange afdronk van
vanille en peer. De wijn is 9 maanden gerijpt op hout en daarboven op nog
eens “Sur Lie”.
Centaurée betekent 'Korenbloem' welke terugkomt in het etiket van deze
volle Chardonnay.
Rayleigh & Ramsay At Home actie! 5+1: bestel 5 flessen en krijg er een
gratis bijgeleverd.

5+1

Dolcetto d’Alba | € 9,50
Italië | Giovanni Negro | Piëmonte d’Al ba | 13,5 %
Zeer aangename fruitaroma's van frambozen en zwarte bessen. Een zachte
smaak met milde tannines. In de afdronk, voornamelijk pruimen en
bosbessen.
Dolcetto betekent "kleine zoete". De druif is klein van stuk maar geeft een
heerlijke droge rode wijn.

Chocolate Block | € 23,65
Zuid-Afrika | Mark Kent| Syrah, Grenache Noir, Cabernet Sauvignon, Cinsault,
Viognier | 14,5 %
Goede balans tussen geconcentreerd fruit, kruiden en vanille. Zachte afdronk met
afgebouwde tannines. Nuances van bessen, donkerrood fruit, peper en kruiden.
Het gerucht ging dat Boekenhoutskloof feitelijk chocolade door de wijn heen
mengde maar dat is onzin.Dit is de ultieme blendwijn, waarbij maar liefst 5
druivensoorten gebruikt zijn.De percelen waar de druiven vandaan komen liggen
ook nog eens ver van elkaar af.Het idee is dat ze de allerbeste druiven zoeken en
die kunnen van ver komen.Ander voorbeeld van een cultwijn met deze filosofie is
Grange uit Australië, waarvan de druiven uit heel Zuid-Australië kunnen komen.
Rayleigh & Ramsay At Home actie! 5+1: bestel 5 flessen en krijg er een gratis
bijgeleverd.
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