


Teperberg Vision Malbec 2018 

Land: Israel

€ 9,95

Typisch Malbec! Een jonge wijn met mooi licht rood 

fruit zoals kersen, bramen maar we hebben ook 

wat lichtkruidige tonen. De smaak van de wijn is 

fluweelachtig, een hele volle smaak waarin roodfruit 

en krachtige tonen goed gepaard gaan met een klein 

zuurtje en fijne tannines. Een zeer breed inzetbare 

wijn.

Wijnselectie 2019 Recanati Jonathan Red 

Land: Israel

€ 10,95 

 

Red Jonathan is gemaakt van een combinatie van twee 

verschillende druivenrassen; cabernet sauvignon en 

shiraz. Cabernet Sauvignon zorgt voor een stevige body 

en mooie zwarte fruit aroma’s. Shiraz zorgt voor frisheid, 

hints van fris rood/paars fruit en wat kruidigheid. Door de 

wijnbereidingsmethode hebben we ook wat lichte hout-

tonen in de wijn. De tannines zijn mooi geïntegreerd. Het 

is een zachte, ronde wijn met de nodige complexiteit.

Recanati Jonathan White 

Land: Israel

€ 10,95 

 

De Jonathan White is een heerlijk fris glas wijn. In de 

neus is deze wijn licht kruidig met aroma’s van tropisch 

fruit, peer en een vleugje citrus. In de mond vinden we 

deze smaken ook terug met in de verte nog een florale 

toets. De mix van Chardonnay en Colombard zorgen 

voor een perfecte balans in frisheid en fruitigheid. 

Verfrissende, zeer toegankelijke wijn.

Cremisan Dabouki 
Land: Israel

€ 14,95 

 

Cremisan werkt weinig met de bekende druivenrassen, 

maar juist met onbekendere varianten zoals Baladi, 

Dabouki, Jandali en Hamdani. Dit zijn inheemse 

druivenrassen waarmee men unieke wijnen ontwikkelt. 

De wijn heeft een delicate neus met hints van abrikoos, 

tropisch fruit en mineraliteit. In de mond hebben we rijpe 

groene appel, abrikozen, peren en groene kruiden met in 

de verte nog wat tonen van limoenschil en anijs. Medium 

body wijn die eindigt in een frisse schone afdronk.

Cremisan Baladi 
Land: Israel

€ 14,95 

 

Alle Cremisan-wijnen zijn biologisch geproduceerd, alles 

wordt onderhouden zonder het gebruik van pesticiden 

en chemicaliën. Zowel het snoeien, het plukken en het 

sorteren wordt allemaal met de hand gedaan. In de neus 

hebben we de geur van licht zongestoofd fruit zoals fram-

boos, pruimen, cranberry en bosgrond. Geconcentreerde 

en soepele,medium smaak. De smaak van pruimen ko-

men terug, maar ook smaken van braam, gestoofde aard-

beien en rode appels vinden we terug. De wijn eindigt met 

een mooie, lange afdronk.

Riondo Pinot Grigio 

Land: Italië

€ 6,95 

 

Pinot Grigio is een zuivere, mooi geconcentreerde 

wijn uit Veneto, Noord Italië. 

De wijn is zeer toegankelijk en heeft aroma’s van 

citrus, honing, rijpe appel en tropisch fruit. 

De smaak is sappig en vol fruit. 

Lekker als aperitief en bij lichte gerechten.

Riondo Merlot 
Land: Italië

€ 6,95 

 

Riondo Merlot is een gestructureerde, intense en complexe 

rode wijn uit Veneto, Noord Italië. De kruidige- en fruittonen 

zijn dominant met hints van chocolade, zwarte bessen, jam 

en vanille. Deze wijn is lekker als aperitief, en bij pasta, 

vleesgerechten en klein wild.

Teperberg Vision Dry White 2018 

Land: Israel

€  9,95

Een frisse geurexplosie in het glas. Prachtige 

fruittonen van appel, groene kruiden en wat 

witte bloemen. De smaak is opwekkend fris met 

een aangename concentratie van knisperende, 

smaakvolle zuren en fruitge aroma’s. Heerlijke, 

toegankelijke wijn.

www.novorebento.nl
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