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WITTE WIJNEN 
Tarani Sauvignon Blanc (VdP Frankrijk) € 6,95 
De ‘huiswijn’ van de Panda’s.  Vooral voor zijn uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Witte wijn uit het 
zuiden van Frankrijk. Veel fruit in de neus (citrus, appel, peer en toetsen van ananas). In de mond wat 
kruidig en fris in de afdronk. 
 
Rondebosch Chardonnay (Zuid Afrika)  € 7,95 
Chardonnay ‘op zijn fruit’.  Deze wijn heeft geen houtrijping gehad.  In de neus wit fruit met 
toch een tikkeltje ‘botertoets’.  Behoorlijk lange afdronk. 
 
P’tit Loire Sauvignon Blanc (Loire Frankrijk) € 8,95 
De topverkoper sinds vele jaren ! 
Uitstekende wijn, gemaakt door de Caves de Sancerre !   Vandaar ook wel eens ‘de kleine Sancerre’ 
genoemd. Strakke volwassen neus.  Mineraal in de mond en een fijne afdronk. 
Deze wijn heeft alles van de grote broer uit de Sancerre, behalve de prijs �����.  Schrik niet, deze wijn 
heeft een nieuw etiket! 
 
‘Alea’ Malvasia Bianca (Salento Puglia Italië)  € 8,95 
Heerlijke uitnodigende neus met veel fruit.   
In de mond een lichte toets van citrus en steenfruit.   
Vlot, toegankelijk en toch verfijnd.  
 
Tres Olmos Verdejo (Rueda Spanje)  BIO wijn € 9,95 
Terug van weggeweest. Was enkele jaren geleden dé revelatie van de Panda wijnactie. 
Door zijn rijping ‘Sur Lie’ krijgt deze wijn wat extra minerale toetsen mee. 
Sappig in de mond en rijk in de afdronk. 
 
Château des Tourtes Blanc Prestige (Côtes de Blaye, Bordeaux, Frankrijk) € 13,95 
Aromatische neus van abrikoos.  Pas dan komt de heerlijke gebrande toets van de rijping op 
eiken vaten. Vol in de mond met de juiste balans tussen het rijpe fruit en wat frisse toetsen.   
Probeer deze 100% Sauvignon Blanc eens bij een sterk gekruide schotel (Mediterraans of 
Oosterse keuken)  
 
 

BUBBELS 
Duc de Foix Cava Brut (Penedes Spanje) € 9,95 
Onze intussen alom gekende ‘huiscava’ kan niet ontbreken in deze lijst. 
Zeer fijn versmolten smaken en geuren en fijne belletjes duiden op een uitstekende kwaliteit.  
De ideale opener van de feesttafel binnenkort.   
 
Bedin Extra Dry (Veneto Prosecco Italië) € 10,95 
De nieuwe trend zijn bubbels uit Italië.  Meer bepaald de Prosecco.  Over het algemeen is 
deze aperitiefwijn iets fruitiger dan de cava,  wat maakt dat hij zich zeer vlot laat drinken. 
Fruitig in de aanzet, maar lekker fris in de mond. De aantrekkelijke fles is mooi 
meegenomen.   
 
Bedin Spumante ROSÉ ‘DAVID’ (Veneto Prosecco Italië) € 11,95 
NIEUW!!! Droge en rijke rosé van de Merlot druif.  Probeer eens en je zal verrast worden. 
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ROSÉ 
Le 360 (ex-Bessey de Boissy)  Rosé (AOP Coteaux du Quercy Fr) € 8,75 
We zeggen het al een aantal jaren, maar de cijfers bewijzen het ook: de tijd dat rosé enkel in de 
zomer werd gedronken is definitief voorbij!  Een volle rosé met kruidige smaken.  Droog in de mond 
en rijk in de afdronk.   
Dit is de nieuwe benaming en labeling van de Bessey de Boissy (zie vorige jaren). 

 
RODE WIJNEN 
Tarani Malbec (VdP Süd Ouest Frankrijk) € 6,95 
Wijn afkomstig uit de streek van de Cahors.  
Zacht in de mond en mooi kruidig in de afdronk.  
De ideale wijn om dagelijks te drinken en toch een prima kwaliteit ! 
 
Bagordi Tinto Joven (Rioja Spanje)   (Biodynamisch gecertificeerd) € 8,95 
Prijs / Kwaliteit een echte topper ! Deze wijn kan meerdere wijnliefhebber bekoren. 
90% Tempranillo en 10% Garnacha met een lichte houtrijping (3 à 4 maanden).  
Hierdoor krijgt hij in de neus een hint van vanille. Mondvullend met wat toetsen van 
bosvruchten.  In de finale is hij rijk.  Past goed bij een stukje gegrild vlees. 
 
Borgate Montepulciano D’Abruzzo (Italië) € 9,95 
Mooie balans tussen de verschillende elementen van de wijn. Wat rijpe tannines vervolledigen het 
geheel.  In de mond sappig rood fruit. Uitstekend bij, wat had u gedacht, de Italiaanse keuken!  
 
Château des Tourtes Classique Rouge (Côtes de Blaye, Bordeaux, Frankrijk) € 9,95 
Typische (Bordeaux) blend van Merlot en Cabernet Sauvignon.  Een herkenbare neus.   
Zacht en uitnodigend.  Fluweel in de mond met rijpe fruittoetsen.  Goed gestructureerde 
afdronk.   
Meer finesse dan de wijnen uit de Nieuwe Wereld.  Geniet bij een stukje  rood vlees.  
 
In Situ Carmenere Reserva  (Aconcagua Valley Chili) € 10,95 
Zwart fruit in de aanzet (cassis, braambes). Ook wat eucalyptus en een lichte geroosterde toets van de 
houtrijping. Rijk in de mond met wat rondere smaken van gestoofd fruit. Probeer eens met wat wild, 
gevogelte (duif, fazant, …) tijdens de feestdagen. 
 
Château Lyonnat 2014 (Lussac Saint Emilion, Bordeaux, Frankrijk) € 14,95 
We hebben weer een topper aan de haak kunnen slaan tegen een interessante prijs! 
Blend van vooral Merlot (90%) en Cabernet Sauvignon (10%).  Een zeer herkenbare rijke 
‘Bordeaux’ neus.  Heerlijk rijp fruit in de neus.  Fluweel in de mond met een zweem van toast  
en vanille met zachte verweven tannines. Een absolute aanrader voor uw feesttafel tijdens  
het eindejaar.  GROTE KLASSE !  

 
DESSERT WIJNEN 
Porto Quinto Do Noval Tawny (Portugal) € 11,95 
Spreekt voor zich.  Heerlijk bij volle kazen en (zoete) desserts. 


