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KSA Sint-Niklaas wijnactie 
 
 

Witte wijnen 

Tarani Sauvignon Blanc (VdP Frankrijk) .................................................................. € 6,95 
Lekkere ‘huiswijn’. Vooral voor zijn uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Witte wijn uit 
het zuiden van Frankrijk. Veel fruit in de neus (citrus, appel, peer en toetsen van ananas). 
In de mond wat kruidig en fris in de afdronk. 

 
 
 

Feudo Croce ‘Alea’ Malvasia(Salento Puglia Italië) ............................................... € 9,00 
Heerlijk tropisch fruit in de neus. In de mond een lichte toets van citrus en geel steenfruit. 
Fantastisch om ‘zo’ te drinken. 

 
 
 
 

Chateau des Tourtes Blanc Classique (Côtes de Blaye, Bordeaux, Frankrijk) ..... € 10,00 
Sauvignon Blanc en Semillon.  Aromatische neus van wit fruit en abrikoos.  In de mond frisse  
toetsen van citrus en rijp fruit. Mooi in balans. Probeer bij een verfijnd visgerecht. 

 
 
 

Vistamar Chardonnay Reserva (Casablanca Chili) …………………………………€ 11,95 
Toast in de neus, wat gerookt in de mond. Deze houtgerijpte chardonnay heeft het 
allemaal. Combineer met een gerookte visschotel. TOP! 

 
 
 

Cava 

 

Prosecco 

Bedin Pinot Grigio Brut (Prosecco Italië) ..................................................................... € 11,90 
De nieuwe trend zijn bubbels uit Italië, meer bepaald de Prosecco. Over het algemeen is 
deze aperitiefwijn iets fruitiger dan de cava, wat maakt dat hij zich zeer vlot laat drinken. 
Fruitig in de aanzet, maar lekker fris in de mond. De mooie fles is mooi meegenomen. 

 
 

Een frisse feestelijke cava kan niet ontbreken in deze lijst. Fijn versmolten smaken en 
geuren en fijne belletjes duiden op een uitstekende kwaliteit. Het ideale aperitief. 
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Rosé 

Tarani Rosé (VdP Frankrijk) …………………………………………………………….€ 6,95 
De cijfers bewijzen het: de tijd dat rosé enkel in de zomer werd gedronken is definitief 
voorbij! Deze Tarani is zeer vlot en aangenaam in de mond en fris in de afdronk. Past niet 
alleen bij de Oosterse keuken, maar zeker ook bij éénpansgerechten (paella, risotto). 

 
 

Rode wijnen 

Bagordi Tinto Joven (Rioja Spanje) BIO wijn ....................................................... € 8,75 
Prijs/kwaliteit een echte topper! Deze wijn kan meerdere wijnliefhebber bekoren. 90% 
Tempranillo en 10% Garnacha met een lichte houtrijping (3 à 4 maanden). Hierdoor krijgt 
hij in de neus een hint van vanille. Mondvullend met wat toetsen van bosvruchten. In de 
finale is hij rijk. Past goed bij een stukje gegrild vlees. Bagordi werkt al jaren volgens het 
BIO principe. 

 
 

Feudo Croce ‘Megale’ Negroamaro (Salento Puglia Italië) ................................ € 9,00 
Provençaalse kruiden in de neus (tijm, laurier…) in de neus. Rijk in de mond met een lichte 
een lichte kruidige toets. Heerlijk bij stoverijen of bij de BBQ. 

 
 
 
 

Château des Tourtes Classique Rouge (Côtes de Blaye, Bordeaux, Frankrijk) ... € 10,00 
Typische (Bordeaux) blend van Merlot en Cabernet Sauvignon. Een herkenbare neus. 
Zacht en uitnodigend. Fluweel in de mond met rijpe fruittoetsen. Goed gestructureerde 
afdronk. Meer finesse dan de rijke wijnen van de Nieuwe Wereld. Geniet ervan bij een 
stukje rood vlees. 

 
Tarani Malbec (VdP Süd Ouest Frankrijk) ............................................................  
Wijn afkomstig uit de streek van de Cahors. Zacht in de mond en mooi kruidig in de 
afdronk. De ideale wijn om dagelijkse te drinken en toch een prima kwaliteit! 


