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Domaine Lafage Miraflors : Onze topper die 91 punten krijgt van Parker en recent
van Decanter tot beste in de klas werd bekroond…heerlijk zachte en fijne aroma’s van
klein rood fruit, mooi fris en prachtige fles.

Domaine Des Carteresses Tavel: Briljante rosé kleur met lichte oranje nuances.
Aroma’s van bosvruchten en kersen. Heel volle smaak. Krachtige en kruidige afdronk.
Een Tavel moet u toch eens geproefd hebben…

Puech Haut Argali : Verleidelijke aroma's in de neus van perzik, agrum en exotisch
fruit. In de mond toont deze rosé een opvallende frisheid, dankzij prachtige zuren die
het geheel perfect in balans houden.

Ott By Ott In het glas is dit een mooie bleke rosé, kristalhelder van kleur. In de neus
vinden we delicate aroma's van witte perzik, abrikoos en een beetje passievrucht en
mango. Mooi rond van smaak, sappig, droog maar vooral zeer levendig in de mond.
Fruitige rosé met een zeer aangename afdronk. Een rosé die je ongetwijfeld doet
wegdromen naar de Côte d'Azur.

Miraval : Heerlijke Rosé wijn gemaakt door de familie Perrin in opdracht van
Angelina Jolie & Brad Pitt. De Miraval Côtes de Provence is een heerlijke frisse roséwijn met duidelijke aroma's van rood fruit, perzik en bloemen. Heerlijk fris en sappig
met een verleidelijke en vooral zachte afdronk. Bovendien is deze rosé gemaakt van
biologisch geteelde druiven.

Chateau De Selle Domaine Ott : Chateau de Selle is een prachtige roséwijn van de
wereldberoemde wijnproducent Domaines Ott. Deze rosé heeft een heldere bleek roze
kleur met gouden reflecties.In de neus aroma's van perzik, limoen en accenten van
kaneel en vanille. De cabernet-sauvignons zorgt voor complexiteit, elegantie en kracht,
de grenache voegt warmte toe aan de wijn, de Cinsault zorgt voor finesse en body en
de syrah rond de wijn af en geeft kleur. Prachtige rosé, niet voor niets een Cru Classé
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