Geniet van jullie proefpalet LePlan Vermeersch en hopelijk tot héél gauw in Dito!
Linde, Peter, Senne en Sofie
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Druif : Grenache, Syrah, Mourvèdre

Druif: Syrah

Druif: blend van 10 beste vaten

Dieprood en helder van kleur. In de neus
bramenconfiture. Licht zoet en rijp fruit. Garrigue, iets
zuivel, jong en fris. Zwarte peper, laurier, rijk aan kruiden
en specerijen. Geconcentreerd donker fruit van pruimen
en bramen. Stevige, ronde tannines. Warm, zuidelijk
zonnig en romig. Talmend in de afdronk. Zon in je glas.

Granaatrood met een paarse tint, geurend naar
gegrilde en gerookte aroma’s, gevolgd door een
melkachtige toets van clafoutis met blauwe
bosbessen. Ook enkele kruiden en specerijen merken
we op, waaronder peper, wilde tijm, komijn en salie.
De smaak is prettig van in het begin, door zijn frisheid,
zijn fijne maar goed aanwezige tannine en zijn florale
accenten. Mooi evenwichtig van smaak zorgt hij
genereus voor een kruidig en friszuur sap waarin we
rode aalbes, framboos, zwarte bes en blauwe bosbes
herkennen. In de afdronk komen alle smaken in
omgekeerde volgorde terug, aangevuld met een
subtiel accent van viooltjes.. €19 take-away

Granaatrood met een paarse tint, geurend naar
gegrilde en gerookte aroma’s, gevolgd door een
melkachtige toets van clafoutis met blauwe bosbessen.
Ook enkele kruiden en specerijen merken we op,
waaronder cubebepeper, wilde tijm, komijn en salie. De
smaak is prettig van in het begin, door zijn frisheid, zijn
fijne maar goed aanwezige tannine en zijn florale
accenten. Mooi evenwichtig van smaak zorgt hij
genereus voor een kruidig en friszuur sap waarin we
rode aalbes, framboos, zwarte bes en blauw bosbes
herkennen. In de afdronk komen alle smaken in
omgekeerde volgorde terug, aangevuld met een subtiel
accent van viooltjes..€28 take-away

€12
€12 taketake-away

