CAVA FRANCESC RICART BRUT
Francesc Ricart Brut is gemaakt volgens de traditionele methode
met de typische cava-druiven Xarel-lo, Macabeo en Parellada.
Deze cava heeft 14 maanden gerijpt op fles, maar behoudt toch
nog de frisheid die er voor zorgt dat deze cava een zeer
genietbare aperitief is.
Serveertemperatuur: 6°C - 8°C
Druivenvariëteiten: Macabeo, Xarel-lo en Parellada

GASTRO
FISH
breng de zee op uw bord

de bardos ars romantica
Deze wijn heeft een diepe kersrode kleur met paarse rand en
een aantrekkelijke neus met veel fruit en zoethout,
gecombineerd met tonen van het 14 maanden rijpen in Franse
eiken vaten. Hij heeft veel body met afgeronde tannines en een
aangename afdronk van zwart fruit en kreupelhout.
Serveertemperatuur: 16 - 18°C
Druivenvariëteiten: 100% Tinta del pais

GASTRO
FISH
breng de zee op uw bord

de bardos ars mitica
Een donkere kersenrode kleur met paarse tinten. Aroma’s van
bosvruchten, balsamico, met een vleugje kruiden en chocolade..
Een rijping van 16 maanden in nieuwe Franse eiken vaten.
Gestructureerd en volwassen in de mond is de wijn fris en
persistent.
Serveertemperatuur: 16 - 18°C
Druivenvariëteiten: 100% Tinta del Pais

GASTRO
FISH
breng de zee op uw bord

garnaches de espana

La Garnacha Salvaje de
Moncayo

La Garnacha Olvidada de
Aragón

Garnatxca Fosca Del
Priorat

Een heldere bordeaux kleur met
aroma’s van tabak en wilde bessen.
De smaak is verrassend fris en
fruitig, met zachte tannines en een
ronde, zachte afdronk door de
5 maanden rijping op Franse eiken
vaten.

Deze wijn heeft een heldere
kersenkleur met aroma’s van toast,
cacao en bosvruchten. Door de
10 maanden rijping in Franse eiken
vaten en het lage rendement van de
oude wijnstokken heeft men rijpe
en zachte tannines die een volle en
smaakvolle wijn geven.

Complexe, zeer rijke wijn de
toch vlot drinkt.
Gecultiveerd in wijngaarden van
meer dan 60 jaar oud op 400 meter
boven de zeespiegel.

Serveertemperatuur:
15 à 18°C
Druivenvariëteit:
100% oude Garnacha van Moncayo

Serveertemperatuur:
15 à 18°C
Druivenvariëteit:
100% oude Garnacha van Aragón

Serveertemperatuur:
15à 18°C
Druivenvariëteit:
100% Garnacha

GASTRO
FISH
breng de zee op uw bord

monastir s. xxi revolutio
Is een donkere wijn met violet tonen. Verrassend op het eerste
zicht met een aroma van vers fruit, balsamico en geroosterde
tonen. Heeft een rijping van 4 maanden op nieuwe Franse en
Amerikaanse eiken vaten. Het heeft een volle smaak in de mond
met volwassen tannines en een excellente aciditeit.
Serveertemperatuur: 16°C - 18°C
Druivenvariëteiten: Graciano, Tempranillo

GASTRO
FISH
breng de zee op uw bord

monastir s. xxi cister
Heeft een intense kersenrode kleur met subtiele aroma’s die
gedomineerd worden door rode vruchten, kruiden en balsamico
toetsen. Heeft een rijping van 14 maanden op nieuwe Franse en
Amerikaanse eiken vaten. In de mond is het aangenaam, krachtig
en heeft een lange nasmaak.
Serveertemperatuur: 16°C - 18°C
Druivenvariëteiten: Merlot, Tempranillo, Cabernet Sauvignon

GASTRO
FISH
breng de zee op uw bord

monastir s. x cluny
Deze wijn heeft een kersenrode kleur met aroma’s van rijp
zwart fruit, kruiden en tonen van gerookt hout door 16
maanden te rijpen in nieuwe Franse eiken vaten.
In de nadronk smaakt men de mineralen en verschijnen de
zoete tonen en de balsamico.
Serveertemperatuur: 16°C - 18°C
Druivenvariëteiten: Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot

GASTRO
FISH
breng de zee op uw bord

libalis
De Libalis geschenkdoos bestaat uit 2 witte en 1 rosé
wijn die in een feestelijk kleedje gehuld zijn.
Libalis rosé

Libalis

Dry Libalis

Aantrekkelijke, intense roze kleur.
Een verleidelijke geur waarin de mix
van tropische vruchten en rode
bessen naar voren komen, in
combinatie met bloemige noten. In
de mond zijdezacht, een
combinatie van een aangename
zoetheid met frisse citrus. Heerlijke
fruitige afdronk.

Een verrassende aromatische witte
wijn met een heldere strogele kleur
met een explosie aan fruit in de
neus zoals perzik, druif, ananas en
passievrucht. De smaak blijft fruitig
en gebalanceerd en heeft een lange
afdronk die een spoor van tropisch
fruit nalaat. (Zilveren Medaille
Concours Mondial de Bruxelles
2011/Gouden Medaille Concours
Mondial de Bruxelles 2012)

Heeft een bleke stro kleur met
groene tinten met een diep en
complex aroma dat tropisch fruit
combineert met witte bloemen en
patisserie. In de mond is het een
volle wijn die u verrast met
zachtheid en rondeur.

Serveertemperatuur: 9 à 12°C
Druivenvariëteit:
Muscat en Viura

Serveertemperatuur: 9 à 12°C
Druivenvariëteit:
Muscat, Viura en Malvasia

Serveertemperatuur: 9 à 12°C
Druivenvariëteit:
Muscat, Viura en Chardonnay

GASTRO
FISH
breng de zee op uw bord

matsu
Een knappe geschenkdoos met onze 3 Toro toppers:

El PÌcaro

El Recio

El Viejo

Een jonge, rode wijn die op
biodynamische wijze gemaakt werd
met abslouut respect voor de
natuur.
(Robert Parker: 90/100 - Laureaat
“De 300 beste wijnen onder de 10
euro” van Frank Van der Auwera
(editie 2012)

Een wijn met zeer beperkte oplage
wordt volgens biodynamische
technieken gemaakt met druiven
van 60 tot 100 jaar oude wijnstokken. Het is een volle, rode wijn
met veel finesse en een intens
aroma van chocolade, zwart fruit en
vanille. Het heeft een volle,
zijdezachte smaak met minerale
tonen en een aangename, lange
nadronk.

Deze wijn heeft een dieprode
kleur met violet gekleurde tinten.
Een zeer intense en krachtige geur
met aroma’s van rijp rood fruit dat
goed samengaat met de gerookte,
kruidige tonen dat verkregen werd
door 16 maanden te rijpen in
Franse eiken vaten. Het is vol in de
mond met rijpe en ronde tannines
met zoete tonen. De nadronk keert
terug naar het geroosterd karakter
van de houten vaten dat perfect
verenigd wordt met het rijpe fruit...
een absolute topper!

Serveertemperatuur: 15 à 17°C
Druivenvariëteit: 100% Tinta de Toro

Serveertemperatuur: 16 à 18°C
Druivenvariëteit: 100% Tinta de Toro

Serveertemperatuur: 16 à 18°C
Druivenvariëteit: 100% Tinta de Toro

GASTRO
FISH
breng de zee op uw bord

