
 
 

Hardys Zero: Inspiratie voor Wijn & Spijs-combinaties  

 

Hardys Zero Sparkling Australië    mousserend           € 4,99 

Druif: Chardonnay 

Geur & Smaak: Deze Sparkling wijn heeft een fijne, zachte mousse met frisse 
tonen van citrus, perzik en is bloemig in de neus. In de smaak mooie aroma’s 
van limoen, meloen en heeft notige tonen met een verfijnde frisse afdronk. 
Een heerlijk kwalitatief glas wijn die breed inzetbaar is. 
 
Lekker bij 

• De borrel, als aperitief 
• Salade met zeevruchten, garnalen en mosselen 
• Diverse soorten Sushi van zalm & tonijn 
• Oesters 
• Vegetarische gerechten zoals: een Vegan mango tartaar met 

komkommer, Vegan groente tosti met gegrilde courgette, gegrilde aubergine en 
spinazie 

 

Hardys Zero Chardonnay Australië    droog en fris       € 4,99  

Geur & Smaak: Deze wijn heeft in zijn geur mooie rijpe tonen van nectarine, rijpe 
meloen en roze grapefruit en zelfs een beetje vanille. In de smaak rijp fruit van 
meloen, nectarine en de mooie herkenbare romigheid. Een wijn met een lekkere 
zachte smaaken verfijnde frisheid. Heerlijk om zo te drinken en goed te 
combineren met eten. 
 
Lekker bij 

• De borrel 
• Een stuk zalm met citroen  
• Romige pasta’s bijvoorbeeld met tonijn, olijf en kappertjes. 
• Vegetarische gerechten zoals bijvoorbeeld: Vegan paprika tortilla met 

pompoen, zwarte bonen avocado, chili vlokken en koriander mayo. 
Risotto van courgetterijst met vegetarische kip, en rucola. Pitabroodjes  
met falafel, rode kool en avocado 

 



 
 

 

 

 

Hardys Zero Shiraz Australië     soepel en fruitig   € 4,99 

Geur & Smaak: Deze wijn heeft in zijn geur tonen van rijpe donkere bessen en 
kersen, jam en dit gecombineerd met een hint van vanille en specerijen. In de 
smaak komt het donkere jammige fruit mooi terug en is vol van smaak met 
zachte tannines. Een verrassend mooi verfijnd glas wijn die multi inzetbaar is. 
 
Lekker bij 

• Een goed stuk vlees; biefstuk, rib-eye of een varkenshaasje 
• Runderstoof, boeuf Bourguignon 
• (Gezonde) Pizza 
• Tagliatelle met gegrilde biologische kipstukjes en gorgonzola. 
• Bij vegetarische gerechten als: Groenteburger met vegan tomaten humus, gedroogde 

tomaatjes en olijfjes of een vegan pasta met gebakken paddenstoelen, peterselie en 
bio spekjes 

 


