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Gossip’s Chardonnay (Zuid-Oost Australia) 
Een lekkere, sappige wijn van de Chardonnay druif.  
Kleur: Bleekgeel van kleur met tonen van appels en citrus. 
Smaak: Rijpe perzik en meloen, met een aangename structuur en 
frisse zuren.  
Eten: Lekker bij kipgerechten, salades of gewoon tussendoor. 
 

Gossip’s Shiraz (Zuid-Oost Australia) 
Een wijn gemaakt van de Shiraz druif, een veelgebruikte druif in 
Australië.  
Kleur: Karmijnrood gekleurd met de welbekende geur van zwarte 
bessen, bittere chocola en lichte peper.  
Smaak: Kruidig, maar fruitig in de smaak, mooi in balans met 
zachte tannines. 
Eten: Schenk bij diverse (gegrilde) vleesgerechten of harde kazen.  

Domaine Astruc d’A Sauvignon Blanc (Languedoc, Zuid-Frankrijk) 
Gemaakt van 100% Sauvignon Blanc.  
Kleur: groen-geel, heldere kleur 
Smaak: Een complexe neus van citrusfruit, kruisbes en grassige 
tonen, licht rokerig.  
Eten: Te serveren als aperitief, bij schaal- en schelpdieren, 
gevogelte en salades. 
Domaine Astruc d’A Syrah (Languedoc, Zuid-Frankrijk) 
Gemaakt van 100% Syrah. 
Kleur: dieppaars 
Smaak: Een kruidige geur met tonen van leer, viooltjes en zwarte 
bessen. Het is een volle wijn met een rijpe, bloemige smaak, een 
goede zuurgraad en een finish van toast. 
Eten: Goed te combineren met wild, gegrild vlees en diverse harde 
kazen. 
 



 
 
 

 

Pico Maccario Monferrato Bianco “Estrosa” (Piemonte, Italië) 
Deze witte wijn is een blend van 3 druivensoorten: 
Chardonnay, Sauvignon Blanc en Favorita. 
Kleur: strogeel met een gouden tint.  
Smaak: Een intense, aromatisch en delicate geur met een 
bloemige toon, een volle en verleidelijke smaak. 
Eten: Een heerlijke wijn bij diverse soorten vis en salades. 
 
Pico Maccario Barbera d’Asti “Lavignone” (Piemonte, Italië) 
Een bekende druivensoort in dit gebied, volledig gemaakt van 
Barbera d’Asti. Kleur: Diepe, robijnrode kleur. 
Smaak: Een intense, maar charmante neus van rode vruchten 
en een lichte kruidigheid. Goede structuur, zwoel en 
harmonieus met een lange afdronk.  
Eten: Prima te serveren bij witvlees, gevogelte of harde 
kazen. 

Prosecco frizzante “Sciantis”  
Deze mousserende wijn wordt gemaakt van de Prosecco druif, welke in 
dit gebied “Glera” genoemd wordt.  
Kleur: Licht strogeel  
Smaak: Een delicate geur van fruit en bloemen. Zeer fruitige en frisse 
smaak met een prettige mousse.  
Eten: Prosecco wordt vooral als aperitief of bij feestelijke 
gelegenheden gedronken, maar kan ook bij lichte (voor)gerechten. 
 


