
Wijnavonden Sint-Tarcitiusscouts 

Witte Wijnen  
Vinha do General, Tejo, Portugal       € 6,50 
De kleur van de wijn is licht geel en hij heeft opgewekte tropische aroma’s zoals passievruchten en 
abrikoos. In de mond geeft hij een frisheid met goede minerealen en een zalvend geheel. De afdronk 
is fris en fijn. 
 
Belloro Orvieto Classico, Umbrië, Italië       € 7,10 
Mooie strogele kleur. Fruitige en florale geur, aangenaam en intens. In de mond harmonieus, fruitig 
en fris. Zeer goede wijn voor deze prijs. 
 
Marco Real Blanco, DO Navarra, Spanje      € 7,80 
Met Viura, Chardonnay en Muscat als druiven heeft deze wijn zowel frisheid, een tikkeltje rondheid 
en een aromatisch aspect. Elegante geur van bloesems en vers geel fruit. Fris in aanzet en soepel van 
structuur. Lekker voor z’n prijs. 
 
Purato Pinot Grigio-Catarratto , IGT Sicilië, Italië (Organic)    € 7,90 
Lichtgele heldere wijn. Fijne geur van bloesem en fruit. Witte bloesems en witte perzik gecombineerd 
met een beetje meloen. Ook zachte citrus. Fris tot vlot in aanzet en soepel van structuur. 
Evenwichtige wijn die kan geserveerd worden bij alle visgerechten en wit vlees, pasta’s en pizza. 
 
Man Vintners Sauvignon Blanc, Stellenbosch, Zuid Afrika    € 8,60  
Bleekgele wijn met een intense geur van citrus, groene appel en stekelbessen. Fris in aanzet en 
levendig van structuur. De 10% Sémillon die werd toegevoegd (wij krijgen hier dan een typische 
“Franse Graves” assemblage) zorgt voor een tikkeltje meer volume en voor een betere “flesrijping”. 
Lekker als aperitief, bij schaaldieren en bij geitenkaas. 
 
Arcosesto Orvieto, Umbrië, Italië       € 8,90 
Deze gebalanceerde en duurzame wijn is van het wijnhuis Catina Altarocca dat zich midden in het 
stadje Orvieto bevindt. De neus bevat citrus en mineraliteit. Rijpe peer en sinaasappelschil zijn de 
smaken die overwegen in de mond. Deze wijn heeft genoeg gewicht om zich recht te houden naast 
brutalere gerechten en heeft de elegantie om dit tot een goed einde te brengen. Probeer de wijn 
met visgerechten zoals sushi en pastagerechten. 
 
Cruz Alta Chardonnay, Mendoza, Argentinië      € 9,20 
Strogele wijn met een intense geur van geel fruit en exotisch fruit. Zacht in aanzet en soepel van 
structuur met het nodige volume. Vrij ronde wijn die kan gecombineerd worden met visgerechten, 
wit vlees en gevogelte. 
 
Candela 1884 Reserve Viognier , Mendoza, Argentinië     € 10,90 
Viognier van Bodegas Escorihuela uit Mendoza.  Groengeel van kleur met een felle schittering.  
Discrete geur van fijne kwaliteit met fruit, voedingsgeur en hout.  Frisse citrus, rijpe abrikoos en 
verfijnd hout.  Fris in aanzet en soepel tot rond in de mond met een typisch gebrand amandeltje in 
de afdronk.  Lekker bij visgerechten maar een “must” bij Oosterse gerechten. 
 
 
 
 



Spoleto Doc Trebbiano , Umbrië, Italië       € 13,40 
Strogele kleur met intense groene tinten. Discrete geuren van aromatische kruiden met een 
fluwelen, ronde en verfrissende smaak dat lichtjes pittig is. De nasmaak is van lange duur met 
indrukken van citrus en amandel. 
 
Villa Fidelia Bianco, Umbrië, Italië       € 14,90 
De druiven voor de Villa Fidelia worden apart gevinifieerd. Vervolgens rijpt de wijn in eiken vaten op 
de most gedurende een paar maanden, daarna nog een jaar in de fles om de juiste rijpheid te 
bereiken. In de mond heeft deze stijlvolle witte wijn een aromatische noot van honing, hazelnoot, 
boter en vanille, met subtiele hints van roze pompelmoes en exotische vruchten. De Villa Fidelio 
bianco heeft een goede consistentie en mooie afdronk met een balsamico toets, dankzij de lange 
rijping. Ideaal in combinatie met fijne gerechten op basis van zwarte of witte truffels en bij gerechten 
met saffraan. 
In feite kan de Villa Fidelia Bianco in de kelder nog minstens vijf jaar rijpen om een verfijnde en 
elegante wijn te worden. 
 

Rosé Wijnen 
Marco Real Rosé, Navarra, Spanje       € 7,80 

Deze Spaanse rosé heeft een zalmroze kleur met geuren van rode bes, bosaardbei en framboos. Het 

is een soepele en vlotte wijn met veel fruit in de mond. 

 

La Bisbetica Rosé, Umbrië, Italië       € 12,50 

Deze helder kersenkleurige rosé heeft bloemige geuren met frambozen en kersen. Het is een unieke 

rosé van de lokale gamè del Trasimeno, verwant aan de grenache druif. De smaak is opvallend 

krachtig door een rijk aroma en een aangename zuurte maakt hem intens en geeft deze rosé een 

lange afdronk. Serveren op 12 - 14 °C als aperitief, bij vis en bij wit vlees. 

 

Rode Wijnen 
Roccascossa Rosso, Umbrië, Italië       € 6,90 
De Roccascossa is een wijn, afkomstig van de heuvels van Torgiano in het hart van Umbrië, van de 

druiven Sangiovese en Cabernet Sauvignon. Hij heeft een intens robijnrode kleur, een fijn maar 

persistent aroma, fruitige smaak en is heel evenwichtig. De Roccascossa geeft goed het karakter 

weer van een authentieke streek: een oprechte wijn die garant staat voor zuiverheid en puurheid. 

 
Domaine Baldy Merlot, IGP Languedoc, Frankrijk     € 7,20 
Kersenrood tot bloedrood van kleur. In de neus hebben we fruit en kruiden. Een vleugje rood fruit 
maar eveneens bramen en zwart fruit. Vlot in aanzet en vrij soepel van structuur. Een echte all-
rounder. 
 
Purato Nero d’Avola IGT Sicilië, Italië (Organic)     € 7,90 
Kersenrode wijn met een mooie kleurdiepte. Fijne geur van fruit en kruiden. Rijp donker fruit met 
rijpe bessen en bramen. Verder ruiken we zoete specerijen. Soepel in aanzet en sappig tot rond van 
structuur. Mooie, smaakvolle afdronk. Je proeft de zon! Lekker bij vleesgerechten, pasta’s en pizza.  
  
Man Vintners Cabernet Sauvignon, Stellenbosch, Zuid Afrika    € 8,60  



Kersenrood tot bloedrood van kleur. Intense geur van rijp fruit en gekookt fruit in combinatie met 
zachte kruiden, vanille, melkchocolade en een vleugje tabaksblad. Sappige tot ronde structuur met 
een vrij lange afdronk. Lekker bij rood vlees, gegrild vlees, varkensvlees en harde kazen. 
 
Opi Malbec, Mendoza, Argentinië       € 8,90 
Kersenrode wijn met een paarse gloed. In de neus hebben we blauw fruit met blauwe bessen en 
bramen en een frisse geur van violet en een beetje hout. Soepel in aanzet en sappig tot stevig van 
structuur. Lekkere wijn bij eendenborstfilet, maar eveneens schitterend bij rood vlees. 
 
EA, Alentejo, Portugal         € 9,00 
Deze wijn heeft een aroma van jonge frisse vruchten. De smaak is soepel met een jong karakter en 
goede tannines. 
 
Marco Real Crianza, DO Navarra, Spanje      € 9,40 
Overwegend Tempranillo maar aangevuld Cabernet Sauvignon.  Houtlagering van 12 maanden in 
Franse en Amerikaanse barriques (225 liter). 
Kersenrood van kleur met een intense geur van fijne kwaliteit. Rood en zwart fruit met zwarte 
bessen. Daarna zachte gedroogde kruiden en een verfijnde houttoets. Bij vleesgerechten, 
stoofpotjes, wildgerechten en harde kazen. 
 
Glanio Colli Del Trasimeno Rosso Doc, Umbrië, Italië     € 11,10 
Deze Colli del Trasimeno DOC wijn heeft een intense robijnrode kleur met een licht paarse schijn. De 
neus is intens met veel rood fruit, kersen, licht peperig. In de mond heel zacht met fluwelen tannines, 
mooi gebalanceerd. Mooie afdronk. 
 
Montefalco Rosso Doc, Umbrië, Italië       € 13,40 
Deze wijn met robijnrode kleur heeft een sensationeel intens aroma met toesten van rijp rood fruit 
en delicate hinten van vanille. De wijn heeft een volle, rijke en droge smaak met een lange afdronk. 
Te serveren met zowel rood en wit vlees als met gezouten vlees. Ook perfect bij oudere kazen. 
 
Villa Fidelia Rosso, Umbrië, Italië       € 22,60 
Intens diep rood van kleur met een geëvolueerd boeket dat doet denken aan compote, tabak, 
specerijen, zoethout en chocolade. De wijn is luxueus en elegant in de mond met perfect 
uitgebalanceerde zijdezachte tannines die een rijke, lange afdronk geven. 
 

Mousserende wijnen 
Castell Real Tesoro Brut, Penedès, Spanje      € 9,50 
Cava op basis van de 3 traditionele druiven uit de regio namelijk Macabeo, Parellada en Xarelo-lo. 
Fijne belletjes na ruim 15 maanden flesrijping. Fijne geur en een mooi evenwicht tussen zuren en 
molligheid. Ideaal als aperitief maar kan ook als begeleider van schaaldieren, visgerechten en wit 
vlees. 
 
Blanc De Blanc Brut, Umbrië, Italië       € 12,30 
Een stro gele spumante met lichte groene accenten die een fris en geurig boeket heeft, door de 
Trebbiano Spoletino druif, met een ondertoon van complexiteit en een elegante toets van citrus. De 
perfect gebalanceerde smaak is van grote elegantie met subtiele tinten van gist en opvallende 
toetsen citrus. Deze spumante is ideaal als aperitief, maar er kan ook van genoten worden bij pasta 
en lichte risotto gerechten. 
 
Crémant de Bourgogne  
Vitteaut Alberti, Blanc de Blancs Brut, Rully ,Frankrijk                €15,20  



Mousserende wijn op basis van 80% Chardonnay en 20% Aligoté. Fijne belletjesvorming. 
Fris in aanzet en verfijnd in de mond. Super aperitief en begeleider van de eerste gerechten. 
 

Zoete Wijn 
Dr. L Riesling, Moezel, Duitsland       € 9,50 
Dr. Loosen wordt beschouwd als de beste Rieslingmaker ter wereld.  Met z’n instapversie bewijst hij 

dat hij kwaliteit kan maken in de Moezelstreek. Lichtgele wijn met veel fruit en een typische 

Rieslingmineraliteit. Een flinke dosis restsuiker tempert de felle zuren en maken de wijn wat molliger. 

Toch werden de frisse zuren in de finale niet vergeten. Laag alcoholpercentage, dus… opgelet! 

 


