Davide is één van onze eigen creaties bestaande uit een witte,
een rosé en een rode easy drinking-wijn met slechts één doel:
“GROTE kwaliteit aan kleine prijs”.
We kopen diverse wijnen aan in wrak en verzamelen deze in citernes in Béziers
om later te blenden tot een nieuwe wijn. Corona heeft de kwaliteit van onze
“Davide” een forse duw gegeven omdat vandaag heel wat producenten fantastische kwaliteiten noodgedwongen aan lage prijs moeten verkopen.

Davide Blanc 2019
Discreet aromatisch, verfrissend met een subtiele fraîcheur en een dankbare mineraliteit. Licht fruitig karakter, expressief en bewust licht georiënteerd.
72% Sauvignon Blanc (waarvan 40% op expressief fruit en 30% op strakke mineraliteit),
18% Chardonnay uit Pézenas en 10% Colombard uit Corbières.
Een lekker glaasje witte wijn met een knipoog naar Sancerre.
Klassieke salades met vis, schaal en schelpdieren.
Een geitenkaasje, asperges, paling in ‘t groen.

Davide Rouge 2019
Bordeaux/Rhonestijl gemaakt van twee diverse Merlot, bijgevijld met een
sappige Syrah, verstevigd door geconcentreerde Carignan afkomstig van
een 70 jaar oude wijngaard.
35% Merlot waarvan 20% uit Tourbes (charme en fruit & 15% een op hout gelagerde
Merlot uit Aniane (volume en rondeur). Vervolgens 45% Syrah (fruit en structuur) en
een rijke, hout gelagerde (70 jaar oude) Carignan uit Saint-Jean de la Blaquière. De bedoeling blijft een vlot drinkbare wijn, hoewel dit kwalitatief een buitenbeentje is. Deze
wijn heeft zeer veel karakter en overstijgt vlot de verwachtingen.
Een lekker glaasje rode wijn met karakter en charme.
Klassieke salades met kaas en/of fijne charcuterie.
Rood vlees, fondue, wild, stoofpotjes, pasta.

Prijzen
6.99 €/fles
per karton: 6.35 €/fles
Prijzen: incl BTW

Davide Rosé 2020
Allemansvriend met een pittig en opvallend kantje.
Een absoluut terrasroséetje met een iets rijker mondgevoel.
52% Grenache-Noir uit Saint-Chinian, werd als witte wijn gemaakt; 41% Syrah uit Pézenas
(vooral fruit impressies en dankbare zuren). 7% Carignan van een lichte rode wijn met
sterke accenten van rode besjes en framboos.
Heel leuke rosé, met zeer veel drinkplezier.
Inzetbaar voor lichte en rijke gerechten,
We zijn met onze Davide-rosé ongelooflijk blij!

Informatief:
De gemiddelde verkoopprijs door de individuele producenten bedraagt voor een fles
witte Davide 9.97 € en voor een fles rode Davide 14.38 € inclusief BTW.

Ontdekking tijdens de vakbeurs Horeca-Expo 2016 (november 2016).
Vijf dagen na elkaar werden sommeliers en restaurateurs bij het verlaten van de beurs
gevraagd welk product hen het meest was bijgebleven. Davide werd het meest geciteerd
en was bovendien de laagst geprijsde wijn onder de genomineerden!

Het label “Davide”
Het etiket “Davide” is een ontwerp van singer-song writer “Davide”. Ze tekende deze
klaproos op haar veertiende. Ze studeerde Jazz-zang aan het conservatorium Artez te
Zwolle (NL) en volgt momenteel een master aan het conservatorium te Antwerpen.
Haar artistieke creaties kan je volgen via www.davidemusic.com
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