Appelparelwijn
Een heerlijke, fruitige wijn van onze eigen appels
met een zeer fris aroma met bubbels.
Lekker als aperitief of bijv. bij panna cotta met appel.
Alcohol 5%. 6,95

Bubbel de Plack
Een frisse witte bubbelwijn van de druiven Johanniter en Helios.
Fantastische wijn met elegante aroma’s van frisse peer en appel.
De heerlijk lange afdronk is vol fruit. Licht- geel/groen van kleur. L
ekker bij salades, witvis, asperges of wit vlees. Alcohol 11,5%.
€ 11,95

Gruusbèks Wit
Een cuvee van de druiven Johanniter en Helios.
Een droge, fruitige, zachte witte wijn.
Lichtgeel van kleur met tonen van tropisch fruit.
Lekker bij salades en vis (bijv. gerookte makreel op roggebrood met appel).
Alcohol 11,5%.
fles € 9,95

Placks Wit
Een cuvee van de Cal 06 en de Cabernet Blanc.
Een frisse, droge wijn met aroma’s van citrus, Granny Smith appelen,
groene paprika en tonen van vers hooi.
Lekker bij salades, witvis en asperges.
Type: Sauvignon Blanc, Riesling.
Alcohol 11,5%.
fles € 10,95

Mistiek
Een “witte wijn” gemaakt van de blauwe druif Cabernet Noir.
Een half droge blanc de noir. Licht oranje gloed.
Lekker als aperitief of bij geitenkaas met dadels en vijgen.
Alcohol 11,5%
fles € 10,95*

Rosé
Een frisse, kruidige, droge rosé. Vol en krachtig van smaak.
Veel voorkomende geur is framboos. Donker roze van kleur.
Lekker bij barbecue, pastagerechten en mozzarella met zongedroogde tomaatjes.
Alcohol 11,5%. fles € 9,95

Regent
Een droge, fruitige, kruidige rode wijn.
Met een geur van kersen. Diep rood van kleur.
Lekker bij kaas en vleesgerechten bijv. gerookte kip met walnoten.
Alcohol 12,5%. fles € 12,95

Regent Barrique
Deze robuuste, vol rode wijn is gemaakt van de Regent druif en heeft een jaar extra op
hout gelegen. Een stevige rode wijn met een volle kruidige smaak en een goede lange
afdronk met tonen van donker fruit. Vol van body.
Lekker bij een goed stuk rood vlees en oude kaas.
Alcohol 12,5%. fles € 13,95

