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Mokka 



Witte wijnen                                            April 2017 
 
 
Huiswijn 
Dopff &Irion                                                                             € 13,= 
Cuvée René Dopff  
Pinot Blanc  
Is een druivenvariëteit die lijkt op de Chardonnay.  
De geoogste druiven worden onmiddellijk geperst en dan in kuipen ondergebracht, waar de 
bezinking plaats vindt.  
Men laat de most gisten in roestvrijstalentanks welke temperatuur gecontroleerd zijn.  
Door deze temperatuurscontrole behoudt de wijn zijn frisse karakter. 
       
 

Maand wijnen 
 Cesari Cento Filari                                                              € 14,-- 
 D.O.C. Lugana, Italie 
Lugana is een wijngebied net ten zuiden van het Gardameer in Veneto, waar kwalitatief zeer 
goede wijn gemaakt wordt. De wijn is voor het grootste gedeelte gemaakt van de Trebbiano di 
Lugana en slechts een tiende deel is Chardonnay. Zowel fruit, bloemen en kruiden zijn te 
ontdekken in het bouquet. Mede dankzij de rijping op een stalen cuve, is het een hele frisse 
wijn met een evenwichtige structuur. 
 

Peter Zemmer Cortinie                          € 16,-- 
Cortinie Bianco 
 De druiven van deze karaktervolle wijn zijn afkomstig van speciaal geselecteerde 
wijngaarden in de omgeving van het stadje Cortina, gelegen in Alto Adige / Süd Tirol Italië. 
De  langzaam groeiende druivenstokken worden op draden of  pergola’s geleid. Hierdoor 
ontstaat in de wijngaarden een perfecte conditie voor wat betreft zonne-uren en ventilatie. 
Deze bijzondere blend van Chardonnay, Pinot Grigio, Sauvignon Blanc en Gewürztraminer 
heeft een strogele kleur en een sterk bouquet van rijp fruit en een grote variëteit aan aroma’s 
zoals abrikoos, tropisch fruit en vanille. Smaak technisch is deze wijn mooi uitgebalanceerd, 
met een interessante zuurtoets, vol en sappig. 

 
Framingham Riesling                                               € 18,-- 
Saksen Duitsland 
Delicate aromaten denken aan framboos, Mandarijn, vlierbloesem, room en bijenwas, met een 
aantal zachte steen-achtige minerale tonen. VERHEMELTE Elegant, zijdezachte smaak met 
lage alcohol en grote spanningen tussen suiker en zuren. Pure smaken van licht rode zomer 
fruit samen met citrus sinaasappel, citroen meringue en room erdoor in een lange, 
steenachtige, bijna knapperig, Droogrek minerale afwerking. Ingehouden koolzuurgas uit de 
gisting voegt levendigheid. 
  
 

https://www.buyyourwine.com/glossary/view/letter/P%23Pinot%20Blanc
https://www.buyyourwine.com/glossary/view/letter/C%23Chardonnay
https://www.buyyourwine.com/glossary/view/letter/K%23Kuipen
https://www.buyyourwine.com/glossary/view/letter/M%23Most


 
 
 

 
Rode wijnen                       Maart en April  2017 
 
Huiswijn: 
 
Mc Carmenere                                                         € 12   
 MG Carménère Reserva 
Deze wijn, gemaakt van de Chilleense druivenspecialiteit Carménère, heeft aroma’s van rijp 
zwart fruit, ceder, toast en vanille en een ronde, romige textuur met zachte en rijpe tannines. 
Een charmante en lange afdronk. Past bij: steak, stoofschotels, paté en zelfs bij zoetzure 
gerechten 
 

Maand wijnen 
  
Ch. St. Roch Chimeres       € 14,-- 
Chateau St. Roch “Chimeres” 
Wijnmaker Jean Marc Lafage maakt op zijn chateau in de Roussillon een krachtige rode wijn, 
het is een mix van 60% Grenache, 30% Syrah en 10% Carignan die 8-12 maanden in 500-liter 
vaten doorgebracht, de wijn bezit een diep paarse kleur met indrukken van kirsch en donker 
rood fruit, peper, truffel en vochtige aarde. Full-bodied, met een complexe  textuur en een 
ongelooflijke zuiverheid van fruit, blijft deze wijn  levendig en elegant, met fijne tannine, 
overweldigende lengte en geen harde randen in de afdronk 
 
 

El Meson Rioja Reserva               € 15,--     
El Mesón Rioja Reserva  
Is tenminste 36 maanden gerijpt, waarvan tenminste 12 maanden op eikenhout en de rest op 
fles. El Mesón Rioja Reserva is gemaakt van de druiven Tempranillo 90%, Cabernet 
Sauvignon 10%. De wijn heeft vanilletonen, tannines en bessenaroma`s.   
El Mesón Rioja Reserva eindigt met een krachtige afdronk die niet te zwaar overkomt. 
  

 
Zin Zinfandel         € 16,= 
Een heerlijke blend van dornfelder en pinot noir, fruitig met tonen van kersen en zwarte 
bessen. Door de rijping op houten vaten ontstaan lichte toast, mokka en toffee aroma’s. 
 

 
  
 

https://www.wijnbroeders.nl/wijnshop/?filter_land=42&query_type_land=and&filter_soort=45&query_type_soort=and&filter_streek=230&query_type_streek=and&filter_seo=0
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