Naam : …………………………………………………………………………… Mobiel: 06-……………………………….
Ophaallocatie:

Gouda

Waarder

Apeldoorn

“De MAF doos” á € 35,Aantal

6x Don Leo Blanco

Citroengele kleur met een groene glinstering. Intense fruitige
aroma en fris in de neus, met minerale tonen. Hinten van gras en
kruiden en een vleugje venkel. Volle smaak en een lange afdronk.

Aantal

6x Don Leo Tinto

Helder rode wijn met een lichtpaarse rand. In de neus
overheersende fijne, fruitige aroma’s van rijp rood fruit (bramen,
bosbessen) met een vleugje balsamico. In de mond een volle
smaak van zacht fruit en een fijne afdronk.

“Box Superieur” á € 52,50
Aantal

6x Rouquet’s Chardonnay

Kent een citroengele kleur. Aroma’s van rijp fruit en appel die, met
de leeftijd, evolueren naar boter en walnoot. In de mond is hij vol
en rond met een lichte zu urgraad die hem een aangename
frisheid geeft.

Aantal

6x Rouquet’s Merlot

Heeft Een intense karmozijnrode kleur met een hint van robijn. Het
bouquet is complex en krachtig. In de mond is hij rond en soepel.
Hij kan jong gedronken worden, maar ook bewaard.

Aantal

6x Las Ninas Sauvignon Blanc

Heeft een zachte, heldergele kleur met groene reflecties. De wijn is
zeer expressief in de neus en onthult aroma’s van grapefruit,
mango, kruisbes en citrusfruit. Vol van smaak met wat kruidige
tonen van gele peper en chili. De afdronk geeft fruitige aroma’s en
heeft een mooie lengte.

Aantal

6x Las Ninas Carménère

Is helder karmijnrood van kleur. De neus is intens, de aroma’s van
zoethout, bramen en gedroogd fruit zijn ongelooflijk. De smaak is
rond, zijdeachtig, warm en aanhoudend. In de Apalta Vallei heeft
Carménère een plek gevonden waar hij zich volledig kan
uitdrukken en wijnen van grote finesse en persoonlijkheid kan
voortbrengen.

Kaars Koffie
Bonen - 750 gram €14,- 1 doos van 10 zakken €120,Aantal (zak)
Aantal (doos)
Aantal (zak)
Aantal (doos)

Estelí
Deze hoogwaardige en zeer unieke melange kenmerkt zich door de krachtige, volle smaak van
Nicaragua, de frisheid van Brazilië en fijne schakeringen van noten uit Java.
Land van herkomst: Brazilië, Java, Nicaragua.
Fairtrade en UTZ Certified, koffiesterkte 4

Jalapa
Deze hoogwaardige en unieke melange kenmerkt zich door zijn donkere, volle ondertonen, te
danken aan de rijke bodem van Nicaragua. Puur genieten voor de echte koffieliefhebber!
Landen van herkomst zijn: Brazilië, Guatemala, Nicaragua.
Fairtrade en UTZ Certified, koffie voor een eerlijke prijs), koffiesterkte 4

Gemalen - 500 gram €11,- 1 doos van 6 zakken €60,Aantal (zak)
Aantal (doos)

Jinotega Fairtrade
Een pareltje van onze koffiemeesters! De selectie Nicaraguaanse bonen geven de melange
karakter en een bijzonder rijke smaak. Koffie met een aangenaam milde afdronk.
Land van herkomst: Kameroen, Nicaragua, Togo.
Fairtrade en UTZ Certified, koffiesterkte 4

