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Schuimende wijnen 

Cava Lucentum Brut Nature   D.O. Cava 
 
Druiven:  Parellada, Macabeo en Xarel-lo. 

 
Zachte getoaste aroma’s en een mooie, met citrus gevulde finale. Heerlijk ‘clean’ 
fris en gestructureerd om te drinken als aperitief of bij een gerecht. 
Mooi en helder van kleur met intense aroma’s in de neus, zeer fijne belletjes en 
goed gestructureerd, fris en aangenaam in de mond. 

 

Cava Grans Moments Brut D.O. Cava 
 
De "Cooperativa del Penedès" (of kortweg Covidés) is de grootste producent van 
Cava in Catalonië en telt meer dan 800 leden-producenten die samen een 3000 
ha wijngaard in productie brengen. Deze brut wordt gemaakt van de drie 
traditionele Spaanse druivenrassen voor cava: Parellada, Xarel lo en Macabeo. De 
rijping “sur lattes” neemt 18 maanden en zorgt aldus voor zeer fijne pareling. 
Frisse en aangename wijn met wat appeltjes in de nasmaak. 

 
Cava Jaume Serra Brut Nature D.O. Cava 

 
Onderscheiding van de Brut: Bronzen medaille: International Wine and Spirit 
Competition 2011 

Druiven: Parellada, Macabeo en Xarel-lo. 
Als aperitief, bij schaal-, schelp- en visgerechten Mooi en helder van kleur met 
intense aroma’s in de neus, zeer fijne belletjes en goed gestructureerd, fris en 
aangenaam in de mond. 

 
 

Mas de Valls Brut Nature Methode traditionelle. 
D.O. Tarragona 

 
Druiven : Chardonnay 50%, Macabeo en Parellada. 
15 maanden “sur lattes”. 

Bodegas de Muller is opgericht in 1851 door Sir Auguste de Muller en Ruinart 
de Brimont, een lid van de beroemde familie Ruinart. De twee vestigden zich 
in Tarragona, nadat ze hadden vastgesteld dat hier veel potentieel was voor 
de wijnproductie. Gedurende vier generaties was het wijnhuis in handen van 
de familie De Muller en was het gespecialiseerd in de massaproductie. Sinds 
1995 is Bodegas de Muller eigendom van de familie Martorell en heeft nu 
circa 150 hectare wijngaarden met de druivensoorten Macabeo, Muscat, 
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Sauvignon Blanc, Garnacha, Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon, Tempranillo, en 
Pinot Noir. 

 
 

Champagne PH. Mouzon-Leroux Grand Cru 
 

Druiven: 65% pinot noir, 30% chardonnay, 5% pinot meunier 
Om deze champagne de nodige maturiteit te geven is er 35% Réserve 
wijn toegevoegd (= wijn van vorige jaren). Onderscheidingen: Le Guide 
Hachette des Vins: 2 sterren - Le Guide des Vins Gilbert&Gaillard: 85/100 
- Concours Féminaliste: Gouden Medaille. Als aperitief, of zomaar, bij 

schaal- en schelpdieren, bij witte vleessoorten 
Zien: mooie kleine belletjes en een stevige mousse 
Ruiken: elegant, discreet en veel bloemen 
Proeven: zalig lekker, vol en fris, een wijn voor grote momenten. 

 
 
 
 

Cava Jaume Serra Rosado Brut D.O. Cava 
 

Onderscheidingen van de rosé: International Wine and Spirits Competition 
2011: Bronze medal. Bacchus International Wine Competition 2010: Gold 

Bacchus. Bacchus International Wine 
Competition 2012: Silver Bacchus. Methode 
traditionelle. 

 
12 maanden  “sur lattes”. 
Als aperitief, of zomaar. Mooi en helder met 
een frambozenkleurtje. 
Intense aroma’s in de neus met veel fruit. 
Zeer fijne belletjes en goed gestructureerd, in 
de mond  fris, aangenaam en persistent. 

 
 
 

 

Platino Pink Moscato LICHTJES ZOET 
 

Volume alcohol: 7%. Type: Charmat methode. Licht zoet met een aangenaam 
zuurtje. Lekkere zomerse mousserende rosé bubbels met hints van frisse bessen 
en tropisch fruit, zeer aangenaam met volle en lekkere aroma’s.  Zoete inval in 
de mond. 


