BABYBUBBELS
ZIEKENHUIS AMSTELLAND

ALCOHO LVRIJ

Pierre Zero Sparkling Blanc

€ 9,50

Plezierige alcoholvrije mousserende wijn met veel fruit en
in de geur tonen van Muscat. Delicaat en verrassend.

PROSEC CO

Scavi & Ray Prosecco Frizzante wit en rosé (0,2 l)

€ 5,50

Scavi & Ray Prosecco Frizzante

€ 12,50

Cavi & Ray Prosecco rosé

€ 12,50

Prosecco wit en rosé zoals hieronder benoemd, maar in een klein
(Piccolo) flesje.

De Prosecco druiven uit Treviso (Noord-Italië) worden grotendeels
met de hand geplukt als ze perfect rijp zijn. Alleen de hoogste
kwaliteit Frizzante wordt gebotteld. Elegante en rijpe Prosecco,
iets zwoel en niet te strak droog. Veel smaak en elegantie.
Een verkwikkende rosé Prosecco die haar kleur dankt aan de Pinot
Noir druiven met vanzelfsprekend iets meer aardbeien en frambozen.

Betalingen per pin/creditcard aan de balie van de afdeling Verloskunde.
Ziekenhuis Amstelland i.s.m.

BABYBUBBELS
ZIEKENHUIS AMSTELLAND

CRÉMA NT

Fernand Engel Crémant de Alsace

Een Crémant uit de Elzas gemaakt van 100% Chardonnay druiven.
Crémant is na Champagne de best mousserende wijn van Frankrijk, dus
ook Méthode Traditionelle. Relatief droge wijn met een volle structuur.

€ 16,50

CHAMP AGNE

Alfred Gratien Champagne Brut Classique (0,375 l)

€ 33,50

Soutiran Signature Brut Grand Cru

€ 42,50

Alfred Gratien Champagne Brut Classique

€ 59,00

Brut Champagne in een halve fles. Zie onderstaande beschrijving.

Eigen import van De Wijnschuur uit de Ambonney. Dit is een kleine
gemeente welke enkel Grand Cru Champagnes produceert en deel
uitmaakt van het Arrondissement Epernay. Blend van 60% Pinot Noir en
40% Chardonnay. Zachte mousse en een lichte toast in geur en smaak.
Uitgeroepen tot dé Champagne van Frankrijk. Blend van Chardonnay,
Pinot Meunier en Pinot Noir. Afkomstig uit de Epernay van een
kleine wijnboer waar passie voor het vak hoog in het vaandel staat.
En dat proef je! Top Champagne!

Betalingen per pin/creditcard aan de balie van de afdeling Verloskunde.
Ziekenhuis Amstelland i.s.m.

