
www.flavouritewine.nl  |  06 535 295 44  |  marleen@flavouritewine.nl

Rood | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon | Frankrijk (Bordeaux)
Elegante donkerrode wijn met veel zwart fruit en houtrijping in de geur. In de smaak tonen van vanille en rijpe tannines. 
Deze Fronsac is er echt eentje om te bewaren voor een heerlijke diner met wild of hert.

Chateau Tour du Moulin ‘Fronsac’ 2012

€ 12,50€ 14,75

Rood | Tempranillo | Spanje (Rioja)
Subtiele en zachte Rioja met prachtige paarse schakeringen in de kleur. De wijn heeft veel rood fruit in de geur, 
maar iets meer kruidigheid in de smaak. Bedoeld om jong te drinken.

Bodegas Paco García ‘Junior’ 2017

€ 6,95€ 8,25

Rood | Trincadeira, Aragonez, Cabernet Sauvignon | Portugal (Alentejano)
Deze Portugeze blend heeft veel fruit, bloemige aroma’s met een beetje eucalyptus en rijpe tannines.
Dit is - om het zo te zeggen - een mond vol wijn. Hier krijg je het lekker warm van met 14% alcohol.

Herdade do Perdigão ‘Villa Romanu Tinto’ 2017

€ 6,75€ 7,95

Wit Mousserend | Glera | Italië (Valdobbiadene)
Deze frisse prosecco heeft een fijne mousse en is - hoewel de naam anders doet vermoeden - 
juist niet te droog. Een bloemige wijn van de Glera-druif, met ook wat tonen van steenfruit. 

Col Vetoraz ‘Valdobbiadene Prosecco’ 2018 Extra Dry

€ 12,75€ 14,95

Flavourite Wine is continu op zoek naar nieuwe wijnen. Alleen de beste wijnen, die precies in het Flavourite 
plaatje passen, krijgen een plekje in onze virtuele winkel. Soms betekent dit dat we plaats moeten maken, 
bijvoorbeeld voor een nieuw oogstjaar of voor een nieuwe wijn die we nóg leuker, mooier en lekkerder vinden. 
Daarom gaan we afscheid nemen van deze vijf toppers.

Deze toppers gaan ons assortiment verlaten

Wit | Sauvignon Blanc | Frankrijk (Loire)
Zodra de fles opengaat, komt de rasechte Sauvignon Blanc-geur je al tegemoet: stuivend, fris, groene appel, 
gras, kruisbes, alles zit erin. Hele sappige en verfrissende wijn voor echte Sauvignon liefhebbers.

La Renaudie ‘Sauvignon’ 2018

€ 8,50€ 9,95
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