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Leth, Grüner Veltliner, TerrasseN
Wagram, Oostenrijk, 2019
Sappig en kruidig met impressies van perzik, 
peer en witte peper. Verfrissend lekker en 
soepel van afdronk. Bij salades, vis en asperges!

Als ze de Macarena van Los del Rio gaan 
draaien, dan weet je dat de zomer er aan zit te 
komen. Perfecte timing dus voor deze dorstlesser 
uit Oostenrijk! En zijn naam “Terrassen” zegt 
het al: gemaakt voor op het terras of aan tafel! 
Normaal al verleidelijk lekker, maar nu voor 
slechts €5,99 écht onweerstaanbaar!

GLENGOYNE 10 YEARS
HIGHLAND SINGLE MALT
SCOTCH WHISKY
0,7 Ltr.

29,99

LAAT DE ZOMER 
MAAR KOMEN!

Boordevol wijnen 
speciale bieren 

gedistilleerd en meer

NU SLECHTS:

7,49

5,99

VAN

PROEFCOURANT
een uitgave van DE WIJNPROEVERS



TROCKEN IS TRENDY!
Elk nadeel heb zijn voordeel. Dankzij de klimaatverandering is Duitse 
wijn nog nooit zo rijp, zwoel en sappig geweest als nu. Misschien dat 
ze daarom ook zo ‘in’ zijn! (En Trocken betekent trouwens ‘droog’!).

pagina 2 pagina 3

Weingut Eser
Guts Riesling, Trocken
RHEINGAU, Duitsland, 2019
Het wijngoed Eser behoort tot de 
absolute top in de Rheingau. Het 
is een combinatie van de beste 
wijngaarden en groot vakmanschap 
in de moderne kelder. Zoals deze 
Riesling met zijn zuivere parfum 
van groene appel, reine-claude en 
abrikozenjam. Sappig van smaak 
met gekonfijte citroen, limoen en 
exotische appel. Ideaal aperitief of 
bij salades en lichte visgerechten.

WEINHAUS Steffen
Cuvée 28, Spätburgunder
Baden, Duitsland, 2017
Spätburgunder is de Duitse naam 
voor Pinot Noir. Kwalitatief echter 
meet deze Cuvée 28 zich met rode 
Bourgognes die tenminste twee 
keer zo duur zijn! Aantrekkelijke 
aroma’s van rode kers, pruim, bacon 
en kruidnagel. In de mond veel 
bosfruit en rijpe kers met een prima 
zuurgraad en kruidige afdronk. Bij 
kwartel, fazant en geroosterde kip.

weinhaus Steffen 
‘Steillage’ Riesling, Trocken 
Mosel, Duitsland, 2018
Afkomstig van de hele steile 
hellingen aan de oevers van de 
Mosel. De ligging van de wijngaarden 
zorgt voor meer rijpheid van fruit, 
een zuiver parfum en een sappige 
smaak met gekonfijte ananas, 
grapefruit en exotische appel. Ideaal 
als aperitief of bij mosselen, oesters, 
risotto en garnalencocktail.

In je glas!
SPAANS TEMPERAMENT

NIEUW! VEGAN FRIENDLY!

In korte tijd omhooggeschoten als favoriete witte Spaanse wijn: Verdejo uit Rueda! Een wijn met 
spanning en temperament. Maar Spanje heeft ook andere inheemse rassen zoals de mineraal verfijnde 
Godello uit het noordelijke kustgebied Monterrei. Niet te versmaden bij schelp- en schaaldieren!

En dan is er altijd ook nog Rioja. Altijd lekker en goed! Zoals deze romige witte wijn van 
Viura en toegankelijke Tinto boordenvol fruit. Van de nieuwe aanwinst Real Agrado uit 
de Rioja Oriental. Probeer ze ook! Zeker nu ze extra aantrekkelijk geprijsd zijn!

Real Agrado, Rioja Tinto 
Spanje, 2018
Een mix van Garnacha, Tempranillo 
en Mazuelo van twintig tot vijftig jaar 
oude stokken. Met impressies van 
blauwe bes, bosaardbei en cassis in de 
neus. Ook volop paars en rood fruit in 
de mond, veel sap en zachte tannine 
in de afdronk. Bij uiteenlopende 
tapas! Vegan Friendly!

Duquesa de Valladolid 
Verdejo, Rueda, Spanje, 2018
Verdejo is een inheemse, Spaanse 
druif die flirt met Sauvignon Blanc.
En deze Duquesa heeft inderdaad 
ook stuivende aroma’s van groene 
appel, grapefruit en tuinkruiden, 
maar is wat ronder dan Sauvignon 
Blanc. Sappig en mollig met fijne 
fraîcheur in de afdronk en zacht tot 
laat in de finale. Heerlijk bij paella, 
rivierkreeftjes en geitenkaas.

Siete Pecados Godello 
Monterrei, Spanje, 2019
Ruikt als Rueda maar mineraler en 
wat vetter in de mond met wit fruit, 
citrus en gras. Rond van smaak, 
sexy rijp met peer en perzik en 
frisse citruszuurtjes in de lange 
afdronk. Bij gegrilde gamba’s, 
zeebaars in het zout en gegrilde 
sardientjes.

Real Agrado, Rioja Blanco 
Spanje, 2019
Hand geplukt van de eigen 
kalkrijke bodems met impressies 
van exotisch wit fruit, bloesem, 
peer en perzik. Vet van smaak en 
voorzien van een pittig pepertje 
in de afdronk. Bij asperges met 
Béarnaise, salades en patatas 
bravas. Vegan Friendly!

NU VOOR SLECHTS:

8,99

6,99

BEIDE VAN

NU VOOR:

7,99

6,99

VAN 

NU VOOR:

7,49

5,99

VAN 

NU VOOR:

8,49

6,99

VAN 

NU VOOR SLECHTS:

5,99

4,99

BEIDE VAN
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BIEREN
Biologische & speciaal

berentzen 
apfelkorn 
Apfelkorn is het 
lekkerste wanneer je 
‘m ijskoud drinkt, puur 
of on the rocks, maar 
Apfelkorn mixen kan 
ook heel goed!

aperol 
Het perfecte aperitief 
voor elke gelegenheid. 
Aperol wordt geserveerd 
in de mix met Prosecco. 
Beter bekend als Aperol 
Spritz.

8,99
1 LITER

8,99
0,7 Ltr.

dujardin vieux
BLAUW 
Dujardin, de stijlvolle 
drank met een vleugje 
cognac, op smaak 
gebracht met natuurlijke 
ingrediënten en 
Franse allure.

www.vieux.nl 

ricard 
Deze anijsdrank wordt 
nog steeds gemaakt 
volgens het originele en 
geheime recept van Paul 
Ricard uit 1932. Het is 
een goudgele pastis uit 
Marseille en heeft dan 
ook een typisch Frans 
karakter. Ricard Pastis is 
heerlijk met wat ijs, maar 
ook op de Franse manier: 
verdund met water. 

GOBLET JONGE 
GRAANJENEVER 
Goblet is de jenever 
met de zachte 'G' en 
karakteriseert zich door 
de uitgesproken zachte 
smaak met een heerlijke 
jeneverbes aroma. 

villa massa 
Villa Massa Limoncello wordt ambachtelijk 
gemaakt van de citroenen uit het 
Sorrento-gebied. En draagt hierdoor 
officieel het exclusieve predicaat 'Liqoure 
di limone di Sorrento'. 

11,49
1 LITER

15,99
0,7 Ltr.

11,49
1 LITER

18,99
1 LITER

2 Flesjes met 
origineel glas!

hertog jan bastaard
Het geheim van een goede Radler zit 
‘m in de balans tussen bitter en zoet. 
Precies daarom is Hertog Jan Bastaard 
volledig gebrouwen. De natuurlijk 
gebrouwen vruchtenlimonade is 
zorgvuldig gecombineerd met Hertog 
Jan Pilsener. Heerlijk in de zon op je 
eigen terras.  

12,99

5 x 33 cl.
incl. glas

* Prijzen zijn exclusief emballage

GIFTSET
MET 2 

GLAZEN

lowlander
Verbreed je horizon en ontdek de wereld 
van Lowlander’s botanisch gebrouwen 
bieren. Ontdek de volle smaken van de 
bieren met dit Explorer Pack.

Explorer 5-pack 
met origineel glas!

6,99
Beide 0,5 Ltr.

WATERMELON FIZZ
Ingrediënten: 2 delen De Kuyper
Watermelon, 1 deel Three Sixty 
Vodka, 1 deel limoensap en 
limonade bijv. Sprite of 7UP.

Garnering: partje watermeloen.

BLUE LAGOON
Ingrediënten: 2 delen De Kuyper 
Blue Curaçao, 1 deel Three Sixty 
Vodka, 1 deel limoensap en 
limonade bijv. Sprite of 7UP.

Garnering: sinaasappel.

De Kuyper Watermelon / De Kuyper Blue Curaçao 
Serveer heel gemakkelijk de lekkerste cocktails met De Kuyper 
mixlikeuren! De heerlijke frisse cocktail Watermelon Fizz of 
’s werelds favoriete cocktail Blue Lagoon.

Bereiding:
Meet alle ingrediënten af met een jigger. Gebruik de kleine kant voor 1 deel 
en de grote kant voor 2 delen. Voeg ijsblokjes toe in het longdrink glas. 
Schenk de ingrediënten in het glas. Top af met limonade. Roer het geheel 
zachtjes door elkaar. Voeg de garnering toe. Cheers!

grisette
De Grisette bieren van brouwerij St. 
Feuillien zijn biologisch gecertificeerd 
en daarmee zonder enige biochemische 
bewerking gebrouwen. De traditionele 
smaken worden uiteraard behouden! 
Bovendien zijn Grisette Blond en Grisette 
Tripel glutenvrij, waardoor een 
nog breder publiek kan genieten 
van deze mooie bieren.

Magma 
Tropical 
6,5%
De geur van mango, 
meloen en tropisch 
fruit spelen de 
hoofdrol in deze 
frisse Troubadour 
Magma.

tropical summer

4 halen = 3 betalen!
BOSVRUCHTEN      WIT             BLOND          TRIPEL

1,80
Fles 25 cl.

1,40
Fles 25 cl.

1,40
Fles 25 cl.

1,99*

2 x 30 cl. 
incl. glas

4,99
Fles 75 cl.

1,60
Fles 25 cl.



La Villette is een wijk in het noorden van Parijs van waaruit vroeger de stad werd bevoorraad met 
baguettes, bier en wijn. Op dezelfde manier voorziet La Villette ons nu van een serie sappige, oer-Franse wijnen van 
druiven als Chardonnay, Viognier en Vermentino (voor wit) en Merlot, Cabernet Sauvignon, Grenache en Pinot Noir 
voor rood. Onweerstaanbaar lekker! Probeer ze allemaal: 6 halen, 5 betalen! (Ook in de mix!)
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ALLE LA VILLETTE: 6 HALEN, 5 BETALEN!

La Villette
Chardonnay
Vin de France, 2018
Met een rondborstig bouquet van 
exotisch fruit en impressies van peer 
en ananas in de mond. Heerlijk bij 
gebakken vis en een gegrild kippetje.

La Villette
Merlot
Vin de France, 2017
Typische Merlot met 
zijn soepele bessen- en 
pruimensmaak, stevige body 
en Mediterrane kruidigheid. 
Bij pizza en pasta!

La Villette
GSM
Vin de France, 2017
Van Grenache, Syrah en 
Mourvèdre met impressies 
van kers, drop en lavendel. 
Relaxed en soepel van 
smaak met extra fruitvet 
en een peperig staartje. Bij 
alles van de barbecue en 
biefstuk!

La Villette
Cabernet Sauvignon
Vin de France, 2017
Mollig fruit van zwarte 
en blauwe bosbessen, wat 
gerookte eik en zwoele 
tannine. Voor bij gegrilde 
lamsrug met knoflook en 
rozemarijn!

La Villette
Pinot Noir
Vin de France, 2018
Fijn parfum van kersen en 
pruimen, lichtjes kruidig. 
Elegant en zacht van smaak 
met wederom kers, vijg en 
zoethout. Mooie fraîcheur. 
Doet twee tot drie keer 
duurdere Bourgogne de 
das om. Bij gegrilde tonijn, 
kipsaté en maaltijdsalades.

La Villette
Viognier
Vin de France, 2018
Met een verleidelijk parfum van 
gele perzik en een golfstroom aan 
sappige abrikozen in de mond. 
Bij Thaise schotels, nasi goreng 
en rode curry’s.

Liever rood? Proef dan de La Villette collectie rode 
wijnen, van de krachtige Cabernet, de Mediterrane 
Merlot en de geparfumeerde Pinot Noir tot de 
‘gezette’ La Villette GSM.

VIER DE ZOMER MET LA VILLETTE

PER FLES
6,99

6 HALEN 
5 BETALEN
OOK IN DE MIX!

PER FLES
6,99

6 HALEN 
5 BETALEN
OOK IN DE MIX!

La Villette
Vermentino
Vin de France, 2019
Oud Frans druivenras uit de Langue-
doc. Een echte dorstlesser met een 
charmante neus van gekonfijte peer, 
appel en meloen. Lekker fris en 
makkelijk drinkbaar, met impressies 
van papaja, guave, mango en 
Provençaalse kruiden. En voor wie 
onvoldoende vertrouwd is met 
Vermentino, het is een eye-opener in 
de tapas- en saladesfeer!

NIEUW!
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WHISK(E)Y'S
Weergaloze

SEAGRAM'S 
Canadian Whisky V.O. 40%
Een Canadese whisky die licht zoetig, 
kruidig en romig is van smaak.

PADDY 
Old Irish Whiskey
Een whiskey die driemaal gedistilleerd is 
uit de beste kwaliteit gerst en water. Dit 
zorgt voor een whiskey die bijzonder 
licht, evenwichtig en zuiver is. Het bevat 
een hoog percentage malts.
www.paddy.ie

Famous Grouse
Drink The Famous Grouse puur met 2 
blokjes ijs voor de ultieme smaakbeleving.

BUFFALO TRACE Kentucky 
Straight Bourbon Whiskey
Deze diep amberkleurige whiskey heeft 
een complex aroma van vanille, mint en 
melasse. Aangenaam zoet van smaak met 
tonen van bruine suiker en kruidigheid 
die eiken verraadt. 
www.buffalotrace.com

15,99
1 LITER

11,99
1 LITER

28,99
0,7 Ltr.

joseph guy vs
De volle, maar zeer 
toegankelijke smaak en de 
licht gouden kleur dankt 
Joseph Guy V.S. aan de 
rijping van minimaal twee 
en een half jaar.  Het bouquet 
is zeer fruitig met lichte 
sporen van eikenhout en 
vanille. Krachtig palet met 
een zachte finish en de 
afdronk is aangenaam 
fruitig.

17,99
0,7 Ltr.

MARS Kasei
Japanese Blended Whisky
Een whisky met een intens en rijk profiel, 
met een smaak van honing, 
groene appel en witte druif. 

Glenlivet Captain's Reserve
The Glenlivet Captain's Reserve is de eerste 
bekende single malt met de innoverende 
finish door rijping op cognac vaten. Een 
bijzondere combinatie van citrustonen en 
romige zoetheid, met een rijke smaak van 
rozijnen afkomstig van de cognac.

TAMDHU 12YO 
Speyside Single Malt
Een heerlijke whisky met een 
mondvullende zijdezachtheid, smaken 
van banaan, moutkoekjes en de klassieke 
diepte van sherry eiken.

www.tamdhu.com

Tamnavulin Double cask 
matured Speyside malt
Uit het hart van de Speyside; de meest 
bekende en begeerde whisky regio van 
Schotland. 

KAVALAN Taiwanese 
classic single Malt Whisky
Een warm oranje whisky met een 
vleugje zoete mangosap met pittige 
complexiteit en warmte. De smaak 
heeft een olie- en citrusachtige finish. 

www.kavalanwhisky.com

jameson
De nummer 1 Ierse whiskey van de wereld. 
Deze whiskey wordt drie keer gedestilleerd 
om de unieke zachtheid te bereiken waar 
Jameson zo geliefd om is. En hoewel 
Jameson door en door Iers is, rijpt de 
whisky op vaten uit Amerika en Spanje.

22,99
1 LITER

32,99
0,7 Ltr.

22,99
0,7 Ltr.

19,99
0,7 Ltr.

21,99
1 LITER

15,99
1 LITER

33,99
0,5 Ltr.

39,99
0,7 Ltr.

29,99
0,7 Ltr.

29,99
0,7 Ltr.

ULTIEM
VADERDAG-

CADEAU!

Highland Park 12YO
Met een lichtzoete afdronk door de 
heideturf van Orkney en een rijping 
in uitsluitend sherry vaten en met 2 
Highland Park glazen is dit het ultieme 
vaderdagcadeau.

old captain witte rum
De licht zoete en fruitige geur van de witte rum van 
Old Captain gaat harmonieus samen met zijn zachte 
smaak en mooie, droge afdronk. Niet alleen puur en 
on the rocks is Old Captain witte rum verrassend 
lekker, ook in een mix.

old captain bruine rum
Old Captain bruine rum heeft een zacht karakter en 
een uitgesproken aroma met fruittonen van abrikoos 
en pruimen. Drink hem puur, on the rocks of in een 
mix en ontdek de ronde, zoete smaak.

Bowmore 12YO
Deze whisky bevat zachte, zoute aroma's 
met mooie ondertonen van limoen, honing 
en rood fruit. In de mond olieachtig van 
textuur met warme, zachte smaken van 
zout, sinaasappel en zoete tonen van 
vanille, honing en karamel. 
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Vini Fantini, Calalenta Rosado
Merlot, Italië
Lichte tint roze, met één en al 
fruitvuurwerk. Aardbei, meloen, 
grapefruit en een hint van 
rozenblaadjes. ’s Nachts geplukte 
Merlot druiven, direct gekoeld en 
verwerkt. Delicate smaak met mooie 
mineraliteit en frisse zuurtjes. 
‘Provence-style’ geniet-rosé, voor zo 
op een terrasje of aan tafel bij een 
risotto met zalm, gegrilde roodbaars 
of tonijntartaar.

Graham Beck, MCC brut Rosé
Zuid-Afrika
Gemaakt van Chardonnay en Pinot 
Noir van wijngaarden uit Robertson 
en Stellenbosch. Op dezelfde manier 
geproduceerd als champagne en 
er echt niet van te onderscheiden! 
Super aperitief maar ook heerlijk bij 
gegrilde gamba’s met knoflook, risotto 
en pasta.

Paul Mas zou Paul Mas niet zijn als hij ook een perfecte rosé zou willen maken. Die is er nu, en 
hij heet dan ook: Le Rosé! Lichtroze, briljant schitterend en met veel tranentheater. Zomers 
parfum van rijpe aardbei, kers en vanille. En in de mond regent het rijp bosfruit, sappig en 
mondvullend. Voor op het terras, bij pasta, pizza en salades.

VIJFTIG TINTEN ROSÉ! NIEUW: LE ROSÉ!
Vroeger was er maar één stijl rosé die lichtzoet was en erg eenvoudig. Maar 
tegenwoordig kun je kiezen uit wel vijftig tinten rosé, van de meer gespierde 
Aglianico tot de kruidige Provence en de mousserende Cap Classique. Van aperitief 
tot bij de barbecue! Voor iedere gelegenheid en voor elk wat wils!!

La Villette, Rosé, Grenache-Cinsault, Vin de France, 2018/2019
Met een zweem van roze en met impressies van aardbei, framboos en kers! Voor 
op het terras, maar ook niet te versmaden bij salades en schaal- en schelpdieren.

Pipoli, Rosato, Basilicata, italiË, 2019
Gemaakt van de beroemde druif Aglianico en boordenvol klein rood fruit, vooral 
framboos, braam en rode pruim, zoetrijp qua teneur. Dieper van kleur en vetrijp 
in de mond met gekonfijt pitfruit zoals kersen zonder dat het echt zoet wordt. Bij 
de barbecue, salade caprese en carpaccio.

M  d, Rosé, Mediterranée, Frankrijk, 2019
Lichtroze kleur met veel briljantie, gevolgd door een finesserijk fruitparfum. 
Smaak van vers geplukte bosaardbei, aalbes en rode kers, rond en soepel met wat 
tijm en rozemarijn in de afdronk. Voorzien van royale fruitbody. Absolute top-
rosé, voor op het terras of bij salades, pizza’s en schaal- en schelpdieren.

NU VOOR:

6,99

5,99

VAN 

NU VOOR:

9,99

7,99

VAN 

NU VOOR:

14,99

11,99

VAN 

NU:
6,99

6 HALEN 
5 BETALEN

NU:
9,99

6 HALEN 
5 BETALEN

a

zomer-
hit!

NU:
8,99

6 HALEN 
5 BETALEN
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GIN & MIX!
Grandioze

FILLIERS Dry Gin 28
De gin wordt gedistilleerd met 28 
'botanicals' welke zorgvuldig zijn 
geselecteerd door de 'Master Distiller'. 
Een natuurlijke smaak van citrusvruchten, 
exotische kruiden en jeneverbessen.

www.filliers.be 

19,49
0,5 Ltr.

Gibson’s Gin 
Gibson’s is een 
authentieke London 
Dry Gin, geproduceerd 
volgens het originele 
recept in Engeland uit 
een selectie van de 
beste granen.

Bobby’s 
Schiedam Dry Gin 
Bobby’s Schiedam Dry Gin 
is een geurig en complexe 
gin, gemaakt met een 
combinatie van lokale en 
exotische kruiden. Een 
evenwichtige mix van 
jeneverbes, rozenbottel, 
kruidnagel, citroengras 
en cubeb pepper maakt
deze gin uniek.

Nolet's Gin 
Speciaal voor een nieuwe generatie 
gindrinkers met een nadruk op florale 
en fruitige toetsen. Deze attractieve, 
smaakvolle gin is eigenzinnig en zacht met 
een verrassend bouquet van roos, perzik 
en framboos. De ingrediënten zijn speciaal 
geselecteerd en onder onberispelijke 
standaard verwerkt. Voor de perfecte smaak- 
balans en textuur wordt NOLET’S Silver 
Gin gemaakt in een speciale koperen ketel.

EDINBURGH Gin Rhubarb 
Ginger Liqueur
De gin heeft een opvallend licht roze kleur 
en de onmiskenbare smaak van rabarber 
en gember. De smaak is vol en heeft een 
goede balans tussen de pittige gember en 
de zure rabarber.

www.edinburghgin.com 

NORDES Atlantic
Galician Gin
De premium gin is gedistilleerd volgens 
een langzaam distillatieproces wat de geur 
en de smaak ten goede komt. De gin laat 
zich omschrijven als extreem aromatisch.

www.nordesgin.com 

15,49
0,5 Ltr.

25,99
0,7 Ltr.

9,99
0,7 Ltr.

28,99
0,7 Ltr.

Tanqueray London Dry Gin
Tanqueray London Dry Gin is in 1830 gecreëerd door oprichter Charles Tanqueray en 
wordt vandaag de dag nog steeds gemaakt volgens hetzelfde klassieke, tijdloze recept. 
De iconisch gevormde fles is geïnspireerd op een driedelige cocktailshaker. De meer 
premium variant Tanqueray N10 is infused met echt citrusfruit, wat een ware frisse 
citrus explosie geeft in de mond. En met de nieuwste variant, Tanqueray Flor de Sevilla, 
haal je de mediterraanse zon in huis. Deze oranje gin heeft de smaak van frisse Sevilla 
sinaasappelen. Kortom geniet deze zomer met Tanqueray gin!

19,99
0,7 Ltr.

24,99
0,7 Ltr.

HAYMAN'S London Dry Gin
Gedistilleerd naar een recept met 10 
plantaardige producten. Een zorgvuldige 
balans van jeneverbes, koriander, 
sinaasappel- en citroenschil. 

HAYMAN'S Old Tom Gin
De 'botanicals' zijn qua smaak 
nadrukkelijker aanwezig in deze gin. Licht 
gezoet. Heeft een ronder en evenwichtiger 
karakter dan andere soorten gin.

www.haymansgin.com

19,49
0,7 Ltr.

18,99
0,7 Ltr.

topper!

Damrak Virgin 0% 
Gedistilleerd uit 10 botanicals, in onze 
kleine, maar krachtige distilleerderij 
in hartje Amsterdam. De subtiele 
citrustonen maakt deze Virgin 
onmiskenbaar verfrissend.

nieuw!
ALCOHOL-

VRIJ

17,99
0,7 Ltr.

42,99
0,7 Ltr.

14,99
0,7 Ltr.

Wyborowa wodka 
De pure rogge, in combinatie met 
traditionele distillatietechnieken 
geven Wyborowa een uitzonderlijke 
subtiliteit. De naam Wyborowa 
betekent dan ook letterlijk ‘The 
Exquisite’ wat geraffineerd of 
verfijnd betekent.

Poliakov Vodka 
Poliakov Vodka, gemaakt van 
zorgvuldig selecteerde granen 
(tarwe, gerst en rogge), is maar liefst 
drie keer gedistilleerd. Hierdoor 
heeft Poliakov wodka een unieke 
zuiverheid en extreme finesse.

14,99
1 LITER

11,99
1 LITER
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Villata, Roero Arneis 
Piëmonte, Italië, 2019
Afkomstig van de glooiende heuvels 
bij het pittoreske stadje Alba van 
de inheemse druif Arneis. Bouquet 
van tropisch fruit, rijpe peer, 
appelbloesem en witte pruim. Vet en 
genereus in de mond met een parade 
van wit en geel fruit; rijp maar toch 
fris onderbouwd. Amandeltoets in 
de lange afdronk. Staat beter 
bekend als de 'witte Barolo'!

Surpass Piëmonte Rosso 
Appassimento, Italië, 2017
Gemaakt van deels aan de wijnstok 
ingedroogde Barbera en Dolcetto 
druiven volgens een 2000 jaar oud 
recept dat ‘appassimento’ heet! 
Boers bouquet met impressies van 
rozijnen, bosbessenjam, tabak, 
kruidnagel, blauwe pruimen en 
truffel. Vol en rond van smaak 
met impressies van nougat, 
chocola, zoethout en blauwe 
pruimencompote. Cappuccino in 
de afdronk. Warm aanbevolen bij 
wildzwijn, duif en entrecote.

Branu Surrau, Vermentino di 
Gallura, sardinië, Italië, 2019
Typisch Italiaans ras met een geur van 
reines-claudes, citrus en oregano. Sappig 
en vol van smaak, met impressies van 
perzik, ananas en mango. Maar ook met 
verse groene kruiden en een minerale, 
lange afdronk. Bij tonijncarpaccio en 
pasta vongole.

TIP VOOR VADERDAG:
DONNAFUGATA!!

Sicilië is niet alleen het grootste eiland in de Middellandse Zee, maar ook de grootste wijnproducent van Italië. 
Daaronder veel delicate biancos en rossos zoals de Anthilia, Sedara en Bell”Assai van Donnafugata! Donnafugata 

(‘vrouw op de vlucht’) gaat over koningin Maria Carolina die op de vlucht moest voor Napoleon en naar Sicilië uitweek.

NU VOOR:

9,99

7,99

VAN 
NU VOOR:

11,99

9,99

VAN 

NU VOOR:

7,99

5,99

VAN 

ITALIAANSE VERLEIDERS
Topwijnen uit Piëmonte en de eilanden 

De Pinksterdis is pas compleet met een paar écht mooie Italiaanse wijnen! 
Vandaar deze toppers uit Piëmonte, Sicilië en Sardinië!

Donnafugata, Anthilia DOC 
Bianco, SiciliË, Italië, 2019
Elegante blend van de inheemse 
Catarratto, Grillo en Inzola met 
Chardonnay. Met een verleidelijke 
parfum van gele perzik en golfstroom 
aan sappige nectarines in de mond. 
Heerlijk bij schelp- en schaaldieren, 
gerookte en gegrilde vis en natuurlijk: 
asperges.

Bell'Assai, Frappato
SiciliË, Italië, 2018
Bell”Assai is een meisje dat zorgt 
voor de frisse, Siciliaanse wind. In 
geur en smaak vooral een bessen- en 
kersenfestival, rond en toegankelijk, 
helemaal rijp maar ook met fijne 
fraîcheur. Veel smaak maar nooit zwaar 
want de frappato heeft zich moeiteloos 
aan het Zuid-Italiaanse klimaat 
aangepast. Drink deze elegante Siciliaan 
bij typisch Italiaanse gerechten als pizza 
en pasta, bij uiteenlopend wild of bij een 
gekruide lamsbout.

Donnafugata, Sedara DOC 
rosso, SiciliË, Italië, 2017
Blend van de inheemse Nero d’Avola 
met de internationale Cabernet, 
Merlot en Syrah. Innemende wijn 
met zijn soepele pruimen- en 
kersensmaak, rond en toegankelijk, 
met volle body en Italiaanse 
kruidigheid. Drink deze charmante 
Siciliaan bij pizza, pasta, en gegrilde 
tonijn.

NU VOOR SLECHTS:

10,99

9,99

BEIDE VAN 

NU VOOR:

14,99

12,99

VAN 



Cielo, Pinot Grigio Blush rosé
veneto, Italië, 2019
Fonkelende kleur. Bouquet van frambozenjam, blauwe 
pruimencompote en zoete drop. Genereus in de mond 
met wederom blauwe pruimen, vijgen en rode kers. Fijn 
en elegant met een hoge fruitfactor en verleidelijk zoetje, 
echte doordrinker! Voor op het terras, als aperitief, bij 
de Oosterse keuken en genieten maar!

Rosé time!
Deze Pinot Grigio rosé komt van de heuvels van Berici, 
gelegen tussen de Alpen, Dolomieten en de Adriatische 
Zee. Het Mediterrane klimaat geeft er elegante, 
fruitintense wijnen voor elke dag. Nu al een feestje met 
deze aanbieding!!

SUMMERTIME!

SUPERAANBIEDING!
NU SLECHTS:

4,99

3,99

VAN

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG TOT EN MET 28 JUNI 2020, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. ACTIEPRIJZEN ZIJN NETTO AANBIEDINGSPRIJZEN.

Proefcourant is een uitgave van De Wijnproevers
voor meer informatie gaat u naar www.wijnproevers.nl


