
wijnen

Bodega Norton
Cosecha Especial 
Extra Brut 

Mooie mousserende wijn van de 

Chardonnay druif. De elegante smaak 

is een schitterende combinatie van een 

fluwelen zachtheid en rijpe fruittonen 

met heerlijke belletjes. Mooie balans, 

intense aroma’s, rond, delicate 

structuur, lichte vanilletonen  en een 

lange afdronk zijn andere kenmerken 

van deze mooie wijn. 

 

Bodega Norton
Finca la Colonia 
Sauvignon Blanc 

Heldere bleke gele kleur met een groene 

tint. Stuivend in het bouquet met 

intense aroma’s van citrusfruit inclusief 

roze grapefruits en frisse kruiden. 

 

Waters

Bodega Norton
Finca la Colonia 
Chardonnay 

Zeer aantrekkelijke neus van vers 

exotisch fruit met citrusfruit en groene 

appels. De mooie zuurgraad, de ronde 

structuur en de concentratie zijn van het 

begin tot het einde te proeven. 

Aangenaam frisse zuren. Verrassend 

elegant in de afdronk.

Bodega Norton
Finca la Colonia 
Torrontés   

Intense, maar ook frisse, bloemige 

en fruitige aroma’s van onder meer 

witte perzik, jasmijn en rozen. Een 

combinatie van rondheid en frisse 

zuren zorgt voor een gebalanceerde en 

verfrissende afdronk.

€ 29,50

€ 21,50

€ 21,50

€ 21,50

€ 24,95

€ 4,75

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

P A S S I O N .

P O W E R .

P L E A S U R E .

N O R T O N !

S.Pellegrino
PRIJS / FLES 0,75L: €  4,50

PRIJS / FLES 0,25L: €  2,25

Acqua Panna
PRIJS / FLES 0,75L: €  4,50

PRIJS / FLES 0,25L: €  2,25

Sparkling Fruit Beverages
PRIJS / FLES 0,20L: €  2,25

Perrier
PRIJS / FLES 0,33L: €  2,95

Bodega Norton
Finca la Colonia  
Cabernet Sauvignon 
Rosado 

Heldere roze kleur. Deze rosado zit 

vol fruit, knallende kersen en sappige 

frambozen. Een prachtige geurende 

neus met een speelse en licht gezoete 

afdronk. Zeker niet te zwaar, perfecte 

zomerrose. 



Bodega Norton
Finca La Colonia 
Collection 
Sauvignon Blanc 

Stuivend in het bouquet met intense 

aroma’s van citrusfruit inclusief roze 

grapefruits en frisse kruiden. 

 

Bodega Norton
Finca la Colonia 
Colección Pinot 
Noir 

Aantrekkelijke, heldere roodpaarse 

kleur. Intens en complex bouquet met 

aroma’s van divers rijp rood fruit. 

Zijdezachte smaak met rijpe tannines en 

een goede structuur

Bodega Norton
Chardonnay Reserva 

Elegante en complexe geur van rijp 

citrusfruit, mineralen en vanille. 

Vervolgens een zachte, volle, romige 

en een licht kruidige impressie in de 

smaak. Aangenaam frisse zuren.

 

Bodega Norton
Malbec Reserva 

Sappige en elegante wijn met in de geur 

complexe aroma’s van rijp zwart fruit, 

viooltjes en tabak. De smaak is rond 

en vlezig met een grote concentratie 

en een goede structuur. De afdronk is 

harmonieus en lang. 

Bodega Norton
Finca la Colonia 
Merlot   

Diepe robijnrode kleur. Vrij volle wijn 

met in de neus diverse fruitaroma’s 

van kersen en bramen, naast tonen van 

viooltjes en eucalyptus.  

 

Bodega Norton
Privada   

Mooie intense robijnrode kleur. 

Het bouquet heeft complexe aroma’s 

van onder meer rijpe zwarte en 

blauwe bessen, kersen, koffie en 

tabak. De smaak is rond, krachtig, 

vol, geconcentreerd, vlezig met mooi 

gebalanceerde en gerijpte tannines en 

een elegante en lange afdronk.  

Bodega Norton
Finca la Colonia 
Malbec   

Intense paarsrode kleur. De geur is 

complex met rijp, zoetig fruit en spicy-

aroma’s waaronder zwarte peper. De 

fruitige smaak kent naast een mooie 

structuur ook een goede balans.  

Bodega Norton
Lote Negro 

Stevige krachtpatser uit Argentinië. 

Een aroma van gerijpt rood fruit als 

bramen en frambozen, gecompleteerd 

met een rijke smaak waar cacao en 

gepeperde kruiden de Lote Negro een 

vol en robuust karakter geven. De 

Malbec en Cabernet Franc; een perfect 

huwelijk, vol Argentijnse passie.

€ 28,50

€ 28,50

€ 32,95

€ 32,95

€ 21,50

€ 28,50

€ 21,50

€ 45,00

€ 6,50

€ 6,50

€ 4,00

€ 4,00


