
een uitgave van DE WIJNPROEVERS
PROEFCOURANT

Boordevol wijnen 
speciale bieren 

gedistilleerd en meer
14,291 LITER

GLEN TALLOCH 
BLENDED SCOTCH WHISKY

NU SLECHTS:

6,99

4,99

VAN 

 2019 editie 4 PROOST! 
GENIET!
Met deze Grand Tuscan 
Red Blend op Tafel
Extreem hoge kwaliteit voor een extreem 
lage prijs!! Deze Gran Passaia van Cielo e 
Terra is een Blend van Sangiovese en Merlot 
gemaakt in Grand Tuscan stijl! Een traditionele 
vinificatiemethode met licht gedroogde druiven, 
voor een zachtere en meer moderne smaak.

Cielo e Terra, Gran Passaia Rosso
Grand Tuscan Red Blend
Toscana, Italië, 2017
Sensuele smaak van rode besjes, geroosterde 
amandelen en lichte cedertoets. Rond en 
soepel, met zwoele tanninelading. Absoluut 
onweerstaanbaar! Bij uiteenlopend wild, 
risotto en harde kazen!



BORDEAUX! BACK TO THE FUTURE!
Het beste van 

Eindejaar grijpen we vaak terug naar klassieke, Franse wijnen. Want hoe je het ook 
wendt of keert, daar komen de beste wijnen van de wereld vandaan. Speciaal voor de 
feestdagen selecteerden De Wijnproevers een fijne selectie van Bordeauxwijnen die 
breed in de smaak vallen! In 1999 besloot José Miguel Arambarri uit La Rioja om het verloren 

gegane bedrijf van zijn voorouders te herbouwen inclusief de wijngaarden. 
Dat zou het begin zijn van nog véél meer wijngaarden, wijnen en 
wijnhuizen samen met zijn zonen, José Miguel en Ricardo. Het eerste project 
werd Bardos in Ribera del Duero. Een fantastisch wijngebied op een dik uur 
rijden ten noorden van Madrid, beplant met Tempranillo op grote hoogte.
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Les Allées de Château La 
Grave, Médoc, Frankrijk 
2015
Blend van Cabernet Sauvignon 
en Merlot uit het grote jaar 2015! 
Mondvullend met massa’s vlezige 
zwarte bessen, vanille en zoethout. 
Lang en elegant. Bij steak-frites, 
mixed grill en hertenbiefstuk.

Château Joly, Saint-Émilion 
Frankrijk, 2018
Grote Bordeaux van de rechteroever 
met 65 procent Merlot en 35 procent 
Cabernet Franc. Met rode kersen en 
zwarte bessen, en een fluwelige, rijpe 
smaak. Combineer bij entrecote, wild 
en gevogelte.

Château Potensac, Médoc 
Frankrijk, 2014 
De enige Cru Bourgeois 
Exceptionelle van zijn appellation, 
gemaakt van voornamelijk Cabernet 
Sauvignon. Met volop cassis en 
zwarte bessen, ceder en tabak. En 
hele minerale smaak die echt van 
Grand Cru Classé kaliber is. Nu 
helemaal op dronk. Om de Kerst 
compleet te maken! 

Bardos Romantica, Crianza 
Ribera del Duero, Spanje, 2016
Uitgesproken bessenkarakter, tabak 
en ceder. Ook wat vanille in de mond 
dat het pure fruit echter op geen 
enkele manier voor de wielen rijdt. 
Ferme tannine en supersappige 
afdronk. Bij varkenshaas, reerug 
en hazenpeper.

Bardos Reserva, Ribera del 
Duero, Spanje, 2013
Gerijpte neus van vanille, nogatine, 
sigarenkistje en rode bes, en 
gekonfijte rode bessen en kersen 
in de smaak, houtcomplexiteit, 
notenpasta en uitstekende lengte. 
Bij biefstuk van de haas, fazant 
en duif.

Een ander succesvol project is Proyecto Garnachas. Een eerbetoon aan de 
Garnacha druif, die niet makkelijk te verbouwen is. Om deze oude stokken 
met Garnacha een nieuw leven te geven.

Moncayo Salvaje, Proyecto 
Garnachas de Spaña 
Spanje, 2017
Een persoonlijk project van Raùl 
Acha, wijnmaker van Vintea en een 
eerbetoon aan garnacha. Acha zoekt 
gericht naar deze wijngaarden 
en maakt er topwijnen van. Zoals 
deze Moncayo Salvaje uit Ribera 
del Queiles in Aragon. Boordenvol 
zwarte kers, tabak, vanille en 
zachte tannine. Bij saté, cajun 
keuken en T-bone steak.

Garnacha Fosca, Priorat 
Spanje, 2017
Van 60 jaar oude stokken Garnacha 
tussen El Molar en Tarragona. 
Met krachtige aroma’s van rijpe 
bessen en eik. Terwijl de smaak 
er nog een tandje bij zet met zijn 
volle body, gekonfijte kersen, 
pruimedanten en bosaardbei, fijne 
tannine en specerijen. Bij wildragout, 
jachtschotel en biefstuk met 
champignonsaus.

VOOR:

8,99

6,99

VAN 

NU VOOR SLECHTS:

29,99

17,99

VAN 

Nu speciaal voor 
de feestdagen

EENMALIGE
EXCEPTIONELE
STUNTPRIJS!!

NU VOOR SLECHTS:

8,99

NU VOOR SLECHTS:

12,99

NU VOOR SLECHTS:

12,99

9,99

VAN 

NU VOOR SLECHTS:

10,99 NU VOOR SLECHTS:

15,99



www.merrys.ie
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Geniet, maar drink met mate. Geen 18, geen alcohol.

HOOGHOUDT KALMOES 
BEERENBURG
Geniet van onze – tikje eigenwijze – kijk 
op het originele Beerenburg-recept. 
Hooghoudt Kalmoes Beerenburg is 
verfi jnd en zacht. 

HOOGHOUDT ZACHTBITTER
Zacht en lichtzoet. Zo smaakt de 
Hooghoudt Zachtbitter. Een melange 
van 53 kruiden, specerijen en 
fruitschillen op trek gelegd in alcohol. 

HOOGHOUDT JONGE
DUBBELE GRAAN JENEVER
Deze jenever is dubbelgebeid. 
Dat betekent tweemaal gestookt en 
daardoor -inderdaad- dubbel zo zacht.

HOOGHOUDT VIEUX
Deze Vieux is zacht, maar vooral 
evenwichtig van smaak. Bereid met op 
eikenhout gelagerd druivendistillaat.

ONTDEK DE RIJKE SMAKEN VAN HOOGHOUDT
HOOGHOUDT KALMOES 
BEERENBURG
Geniet van onze – tikje eigenwijze – kijk 
op het originele Beerenburg-recept. 
Hooghoudt Kalmoes Beerenburg is 
verfi jnd en zacht. 

HOOGHOUDT ZACHTBITTER
Zacht en lichtzoet. Zo smaakt de 
Hooghoudt Zachtbitter. Een melange 
van 53 kruiden, specerijen en 
fruitschillen op trek gelegd in alcohol. 

Geniet, maar drink met mate. Geen 18, geen alcohol.

ONTDEK DE RIJKE SMAKEN VAN HOOGHOUDT

Geniet, maar drink met mate. Geen 18, geen alcohol.

ONTDEK DE RIJKE SMAKEN VAN HOOGHOUDT

Geniet, maar drink met mate. Geen 18, geen alcohol.

ONTDEK DE RIJKE SMAKEN VAN HOOGHOUDT1030918_DK_CrdC_KADER-ADV_WIJNWIJZER_90x73,3_01lc.indd   1 27-09-18   15:30
44010918_JB_BLACK_KADER-ADV_WIJNWIJZER_90x73,3_01lc.indd   1 27-09-18   16:54

MERRYS WHITE 
CHOCOLATE
Lichte, zachte  
chocolade likeur 
van witte chocolade 
met Ierse whiskey 
en verse room. 

www.filliers.be

29,99
0,7 Ltr. 39,99

0,7 Ltr. 

FILLIERS 
BARREL AGED GENEVER   
8 jaar oud
Warm en peperig met de geur van 
vanille, een vleugje nootmuskaat 
en bittere karamel. Een perfecte 
basis voor cocktails.

FILLIERS 
BARREL AGED GENEVER   
12 jaar oud
Zacht kruidig met een vleugje vanille 
en wafels, met een zweem van 
kaneel en speculaas. Ideaal om puur 
te drinken of om in cocktails 
te verwerken.

0,7 Ltr.

   

34,9919,99 
0,7 Ltr.

19,99
0,7 Ltr.

LOCH LOMOND 
Single Grain Scotch Whisky

Gedistilleerd in een coffey still. 
Deze Single Grain is soepel en zoet met een 

complexiteit die men niet vaak vindt 
in een single grain.

LOCH LOMOND 
Original Single Malt Whisky

Een Single Malt met een onderscheidend 
karakter. Een elegante, soepele en 

volle whisky die bijzonder makkelijk 
te drinken is. 

INCHMURRIN SINGLE MALT 12YO
Een whisky met grassige tonen en 

bloemige hints van peer, crème karamel, 
zacht fruit, vanille en fudge. 

www.lochlomondgroup.com

GLENGOYNE 10YO SINGLE MALT WHISKY 
Aroma's van toffee en popcorn, de smaak 

van groene appels, specerijen en hints van 
zoete drop en noten. De afdronk is zoet en 

moutig.

GLENGOYNE 12YO SINGLE MALT WHISKY 
Zoet en moutachtig met een romig en licht 

botergevoel in de mond. Toffee en een 
lichte speculaas-kruidigheid. Hints van 

vanillecake.

GLENGOYNE CASK STRENGTH BATCH#7  
Batch #7 van de Glengoyne Cask Strength 

serie is rijk aan fruit, gerst, kaneel, 
sinaasappel, perzik en honing.

WWW.GLENSCOTIA.COM

CLANSMAN BLENDED 
SCOTCH WHISKY 

Een blend van de mooiste 
Loch Lomond graan- en malt 

whisky's, perfect gerijpt in 
eiken vaten. Een soepele en 

makkelijk te drinken whisky 
met hints van zacht fruit en 

zoete vanille finish. 

WWW.GLENGOYNE.COM

GLEN SCOTIA DOUBLE CASK 
SINGLE MALT CAMPBELTOWN
Een opmerkelijke malt whisky 

met een perfecte balans van 
volle kruidige vruchten en 

een vanilleachtige eiken finish. 

GLEN SCOTIA 15 YO 
SINGLE MALT 

Het kenmerkende aroma heeft hints 
van vanille eiken, verweven met de 

subtiele tonen van zeenevel en 
kruidige aromatische vruchten. 

11,99
0,7 Ltr.

42,99
0,7 Ltr.

35,99
0,7 Ltr. 31,99

0,7 Ltr.

34,99
0,7 Ltr.

44,99
0,7 Ltr.

13,99
1 LItEr

6,99 fles 35cl

11,49
1 Liter

11,49
1 Liter

17,99
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KLASSIEKE WIJNEN 
UIT LOIRE, BOURGOGNE 
EN RHÔNE

Vive la France! Het beste onder de zon!

Château Coustarelle
Cahors, Frankrijk, 2015
Terwijl veel Cahors een stroeve 
stijl hebben onderscheidt 
de Coustarelle zich met een 
fluweelzacht mondgevoel, rijpe, 
zwoele tannine, veel cassis en 
zwarte bes in geur en smaak, en in 
alles het gelijkwaardige equivalent 
van een goede Cru Bourgeois.

Château Coustarelle, Cuvée 
Prestige, Cahors, Frankrijk, 2012
Van de beste percelen en oude stokken,
en uit het rijpe jaar 2012! Met een 
heuse Médocneus van zwarte 
bes, mokka en ceder, zijdezachte 
smaakaanzet met gepolijste tannine, 
gekonfijt paars fruit uitmondend in 
een lange finale. Bij mixed grill, 
kwartel en Duitse biefstuk.Domaine Malet 

Sauvignon de Touraine 
Frankrijk, 2017/2018
Met uitzicht op de Atlantische 
kust en de oevers van de 
Loire. Stuivend bouquet 
van limoen, grapefruit, 
appel en buxushaag. Sappig 
in de mond met kruisbes, 
gras en Granny Smith. Een 
minerale wijn met een vet 
fruitbuikje. Ideaal aperitief 
en bij maaltijdsalades en 
geitenkaas.

La Tour Bel Air, Côtes 
du Rhône, Frankrijk 
2015
Van arme bodems van 
kalksteen en siliciummergel 
met vooral syrah, grenache, 
cinsault en carignan van 
de zuidelijke Rhône. Fijn 
bouquet, floraal in aanzet met 
noga, kaneel en Maraschino-
kers. Zalig rijp fruit in de 
mond met goed versmolten 
tannine en peperig vuurwerk 
in de finale. Bij wildzwijn, 
hazenpeper en lamsbout.

Cahors ligt ten zuiden van Bordeaux aan de Garonne maar met meer zon en minder regen. 
Waar Bordeaux het doet met Cabernet variëteiten en Merlot, doet Cahors het fantastisch 
met de legendarische Malbec, die bij Coustarelle ligt op de grindhellingen tussen de 
plateaus en de rivier. Een toegankelijke stijl en boterzachte tannine. Absolute topkwaliteit 
die niet onderdoet voor de beste Bordeaux!

CAHORS EN MALBEC

BRILJANT LANGUEDOC!

VOOR MAAR:

12,99

10,9 9

VAN 

VOOR MAAR:

8,99

7,99

VAN 

Niet ‘Shine bright like a diamond’ moet Paul Mas hebben gedacht, maar ‘wine bright like a diamond’! Deze wijn is namelijk 
vernoemd naar Alfred Ernest Allnatt, de eerste bezitter van de diamant van 101,29 karaat van drie miljoen euro. De fles is 
ontworpen naar de diamant. Niet dat het voor de Masters of Wine van De Wijngids veel uitmaakte, want zij proefden blind. 
Toch kozen ze de Chardonnay Vieilles Vignes tot een van de 400 beste wijnen in Nederland onder 25 euro!

AllNAT Chardonnay, Vieilles Vignes, Languedoc
Frankrijk, 2018
Boterige, licht tropische neus met mango, ananas en perzik aangevuld 
met toast en hazelnoot. Sappig en rond in de mond, met gekonfijte 
ananas en volop rijpe geel fruit. Fijne eikentoets in de afdronk. Bij 
zeetong, kreeft en paella. 

Paul Mas, AllNAT Blanc, Vermentino, Languedoc 
Frankrijk, 2018
Een echte dorstlesser, een originele, sappige wijn met een charmante 
neus van gekonfijte peer, appel en meloen. En voor wie onvoldoende 
vertrouwd is met Vermentino, het is een eye-opener in de tapas- en 
saladesfeer.

AllNAT Rouge Souplesse, Languedoc, Frankrijk, 2018
Diepe, paarsrode kleur, energiek fonkelend. Zuiver bouquet van 
zwarte kers, aardbeien en een mooie kruidigheid. Zonnig van smaak 
en behoorlijk jammy tot diep in de afdronk. Ongecompliceerd genieten. 
Heerlijk bij alles van de grill, en bij pasta en pizza.

NU VOOR:

11,99

9,99

VAN 

NU VOOR:

8,99

7,99

VAN 

NU VOOR:

8,99

7,99

VAN 

9,99
0,7 ltr. 9,99

0,5 ltr.

absolute 
stuntprijs!!

VOOR MAAR:

7,99

5,99

VAN 

NU VOOR SLECHTS:

7,99

5,99

VAN 

Domaine Joannet, Hautes Côtes 
de Nuits, Frankrijk, 2012
Uit het hart van de Côtes d’Or in de 
Bourgogne. Elegant parfum van rode 
kersen, frambozen en wat toast. Met 
gekonfijte kers, bosaardbei en 
minerale aardse tonen, fluwelig zacht 
en gedragen door mooie zuren. Bij 
risotto, spaghetti vongole en gevogelte.

VOOR:

14,99

8,99

VAN 
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Triple distilled, 
twice as smooth. 

€23,99

1,0 ltr.

€17,99

1,0 ltr.
€15,99
  1,0 ltr.

99

  1,0 ltr.

De originele
caribische
kokosnoot rum

De originele
caribische
kokosnoot rum

De originele
caribische
kokosnoot rum

THE WORLD’S 
PREMIUM VODKA

Geniet, maar drink met mate. Geen 18, geen alcohol.

NU VOOR MAAR

€1349

Geen 18, geen alcohol

€11,49
Nu voor maar:

Geen 18, geen alcohol

21,99
1 LITER

16,99
1 LITER

14,99
1 LITER

14,99
0,7 LTR.
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ITALIAANSE  KLASSE
Poggio Civetta, Chianti Classico 
Toscane, Italië, 2016
Niet zomaar een Chianti, maar een 
Chianti Classico omdat hij afkomstig 
is van de allerbeste wijngaarden in het 
historische centrum van de streek. Met 
gekonfijte, rode kersen en pruimen met 
een kruidig accent en vleugje kaneel. 
Vlezig, met vooral rode en blauwe 
pruimen, met impressies van hazelnoot 
en tabak, rijp en genereus en met zachte, 
rijpe tannine. Sappige afdronk. Heerlijk 
bij spaghetti Bolognese, pizza quattro 
stagioni en lamskotelletjes.

Poggio Landi, Rosso di Montalcino 
Toscane, Italië, 2015
Honderd procent Sangiovese afkomstig 
van Brunello-wijngaarden maar van jonge 
stokken en vaten die niet voor Brunello 
werden geselecteerd. Toegankelijk met 
volop kersen en pruimen, tabak en noot. 
Vetrijp, met sappige bosvruchten, frisse 
tanninelading en Turks fruit in de lange 
finale. Bij lam, fazant en ossobuco.

Tramin, Pinot Grigio
Alto Adige, Italië, 2018
Veel body en rijkdom, maar 
fundamenteel fris, met tonen van 
gele appel, abrikoos en amandel in 
de afdronk. Bij schnitzel, vissticks en 
Waldorf-salade.

Tramin, Pinot Bianco Moritz 
Alto Adige, Italië, 2018
Single Vineyard! Rijk bouquet 
van peer, appelbloesem en 
pruimencompôte. Een pinot bianco 
die drijft op levendige zuren en veel 
fruitcharme. Toets van hazelnoot 
in de finale. Ideaal bij gevogelte, 
kalfsvlees en rijkere visgerechten.

Tramin, Lagrein
Alto Adige, Italië, 2018
Lagrein is een inheems druivenras 
met veel kleur, frisheid en paars 
fruit! Parfum van rode kers, bosbes 
en lindethee. Ook in de mond volop 
braam, zwarte bes en aalbes, heerlijke 
fraîcheur en zwoel plakkende tannine.
Licht minerale, kruidige afdronk.

NU VOOR:

9,99

7,99

VAN 

NU VOOR:

14,99

12,99

VAN 

Het beste van Italië! Loepzuivere Alpenwijnen uit Alto Adige! Stijlvolle Sangiovese! Uit het hart van Toscane
Chianti is grotendeels gemaakt van het beroemde Italiaanse druivenras Sangiovese en de wijnen van Montalcino helemaal. 
Proef hoe stijlvol en klassiek sangiovese kan zijn!

De toonaangevend gids Gambero Rosso geeft de meeste Tre Bicchieri (drie glaasjes, hoogste onderscheiding) voor wijnen 
uit Alto Adige en Toscane. Laten De Wijnproevers nu precies uit deze twee gebieden een selectie hebben gemaakt!

Tramin, Alto Adige Uit een van de allermooiste wijngebieden ter wereld, in de Italiaanse Alpen. Met op de hoogste heuveltop 
een wijnkelder met wijnen die hun weerga niet kennen! 

NU VOOR:

10,99

9,99

VAN 
NU VOOR:

11,99

9,99

VAN 

NU VOOR:

13,99

11,99

VAN 



AERSTONE 10 YRS LAND CASK
Onder de vlag van Aerstone bestaan 
er 2 soorten whisky's genaamd Land 
Cask en Sea Cask. De Land Cask wordt 
beschreven als Rich & Smoky. Land Cask 
laat zich inspireren door het gebruik van 
Highland peat in de mouterij en is gerijpt 
in een verder in het binnenland gelegen 
warehouse. Dit leidt tot een rijkere en 
intensere whisky met een rokerige finish.

JÄGERMEISTER
Jägermeister bevat 56 kruiden, maar het 
exacte recept is vanaf het eerste begin altijd 
geheim gehouden. Elke liter Jägermeister 
wordt minimaal één jaar gerijpt op eikenhouten 
vaten. Dit resulteert in een complexe smaak 
die wordt gekarakteriseerd door citrus, 
gember en steranijs met een licht bittere 
kruidige ondertoon. Of het nou op festivals, 
evenementen in bars of gewoon thuis is - als er 
een feestje is, is Jägermeister van de partij! Drink 
‘m als ijskoud shot uit de vriezer (-18 graden!).

11,99 
0,7 Ltr.

20,99
0,7 Ltr.

DRAMBUIE
Na 250 jaar verborgen te zijn geweest op het 
Isle of Skye werd Drambuie eind 19e eeuw 
lokaal bekend als “an dram buidheach”, wat 
in het Gaelisch betekent “the drink that 
satisfies”. In 1893 werd de drank geregistreerd 
als Drambuie. Een complexe drank met 
kruidige, pittige en zoete honingsmaken, 
geïntegreerd in een diepe body van malt 
whisky. Een smaaksensatie die zorgt voor 
een aantrekkelijke, lange afdronk.

AERSTONE 10 YRS SEA CASK
Onder de vlag van Aerstone bestaan er 
2 soorten whisky's genaamd Land Cask en Sea 
Cask. De Sea Cask is de ongetemde variant, 
eenvoudig beschreven als: Smooth & Easy. Sea 
Cask is geïnspireerd op de whisky's gerijpt in 
warehouses gelegen aan zee langs de Ayrshire 
kust. Het is een whisky met een duidelijk frisse 
smaak en een hint van zeezout in de finish. 20,99

0,7 Ltr.
17,99

0,7 Ltr.

FAMOUS GROUSE IN COFFRET
The Famous Grouse Blended Scotch 
Whisky bestaat uit een blend van onder 
andere The Macallan en Highland 
Park -twee van 's werelds meest 
gerespecteerde Single Malt Scotch 
Whisky's- en zoete grain whisky's voor het 
verkrijgen van de kenmerkende zachte 
smaak van The Famous Grouse. Nu de 70 
cl in een speciale cadeauverpakking met 
2 Famous Grouse glazen

HENDRICK’S
Hendrick’s Gin wordt gedistilleerd in het nogal 
‘on-ginse’ kustplaatsje Girvan, gesitueerd aan 
de zuid westkust van Schotland. Hendrick’s 
Gin is een wonderbaarlijke, superpremium 
gin met een eigenzinnig karakter voor de 
meest buitengewone symfonie van smaken. 
In tegenstelling tot doorsnee-gins, wordt 
Hendrick’s Gin gedistilleerd in Schotland en 
met de hand vervaardigd in kleine batches 
van slechts 500 liter per keer.

27,99
0,7 Ltr.

10,99
0,7 Ltr.

LICOR 43 OROCHATA
Ontdek het geheim van Zuid-Spanje. Licor 
43 Orochata geïnspireerd op het traditionele 
Horchata recept uit de omgeving van Valencia. 
Licor 43 Orochata heeft een plantaardige basis 
waardoor het een lichte likeur is. Deze zijde-
zachte Spaanse likeur bevat Licor 43 Original 
en heeft een verfijnde en zoete Mediterrane 
smaak met tonen van aardamandel, kaneel 
en citrus. Perfect Serve: Zorg dat de fles Licor 
43 Orochata gekoeld is. Vul een glas met 
ijsblokjes. Schud de fles en schenk de Licor 43 
Orochata over de ijsblokjes heen. 

LICOR 43
De Spaanse likeur met 43 geheime ingrediën-
ten die samen een unieke smaak opleveren. 
Onder meer het sap van citrus en andere 
vruchten en extracten van aromatische 
planten, zoals vanille, geven de Spaanse likeur 
haar ondefinieerbare geur en smaak. Tot op de 
dag van vandaag kent niemand het eeuwen-
oude recept en wordt de likeur uitsluitend in 
het Spaanse Cartagena geproduceerd. Het 
eigenzinnige karakter maakt Licor 43 heerlijk 
om puur te drinken of om mee te variëren, in 
een frisse mix of verrassende cocktail. 

14,99
0,7 Ltr.
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REMY MARTIN VSOP COGNAC
Rémy Martin VSOP is het resultaat van een 
blend van eaux-de-vie, afkomstig uit de 
beste wijngaarden van de Grande en Petite 
Champagne met een finish op kleinere 
Limousin eikenhouten vaten van meer dan 
20 jaar oud. Een uitgebalanceerde blend met 
tonen van rijpe perzik, vanille en viooltjes. 
Rémy Martin staat al jaren bekend om haar 
superieure kwaliteit en is niet voor niets de 
meest gedronken Cognac in Nederland. 
Nu in klassieke mat zwarte fles

LICOR 43 BARISTO
Een melange van een vernieuwde 
samenstelling van Licor 43 Original met 
zeldzame exotische koffiebonen uit de 
Canarische eilanden. Vers geroosterde 
koffiebonen mengen harmonieus met rijpe 
fruittonen, citrus en vanille. Het resultaat is 
een elegante en rijke smaak. De naam Baristo 
is een eerbetoon aan het vakmanschap van 
de Barista; een expert op het gebied van 
koffie. Serveer Licor 43 Baristo over ijs.30,99

0,7 Ltr.

16,99
0,7 Ltr.

TRAPPISTES 
ROCHEFORT 8

fles 75cl.

€ 6,99

SPECIAL  |  11,7% ABV ABDIJBIER  |  9,0% ABV TRAPPIST  |  9,2% ABV 

ST. FEUiLLIEN
Cuvee 
de Noël

4 flesjes 33cl.
€ 8,99

WINTER BIER  |  10,0% ABV  6X33cl  |  BOKAAL 

NU MET GRATIS 
BOKAAL!

NU MET GRATIS 
BOKAAL!

NU MET GRATIS 
BOKAAL!

Nu slechts

€ 19,99

Cuvée de Noël van de Belgische 
brouwerij St. Feuillien heeft haar mooie 
kleur te danken aan de geroosterde 
gerst. Intense aroma’s van kruiden in 
de geur en karameltonen in de smaak. 
Een subtiele bitterheid zorgt ervoor dat 
dit een harmonieus winterbier is.

Een winters bier van brouwerij 
Achouffe.Een licht hoppig bruin bier, 
op smaak gebracht met tijm en curaçao          
sinaasappelschillen. Past uitstekend bij 
winterse gerechten.

De smaak van Hertog Jan Grand 
Prestige wordt door kenners en lief- 
hebbers tot ver buiten onze grenzen 
gewaardeerd. Naarmate Grand Prestige 
langer bewaard wordt, ontwikkelt die 
prachtige smaak zich zelfs nóg verder. 

Een unieke houten kist met daarin een 
6-tal heerlijke Leffe abdijbieren en 2 
originele glazen. In deze kist tref je een 
greep uit het assortiment van Leffe aan: 
Blond, Dubbel, Tripel, Ruby en Radieuse.

GERSTEWIJN  |  10% ABV  

Alle genoemde prijzen zijn, waar van toepassing, exclusief emballage.

Gouden Carolus
 Whiskey
 Infused

4 flesjes 33cl.
€ 8,99

Hertog Jan 
Grand Prestige

stenen kruik 50cl.
€ 3,99
DUBBEL EN TRIPEL 
OOK VERKRIJGBAAR
VOOR € 3,99

Leffe 
Cadeaukist
6x33cl. met 
2 bokalen

N’ice Chouffe
Brasserie 
Achouffe

4 flesjes 33cl.
€ 7,99

SPECIAALBIER 
om van te genieten!

Gouden Carolus Cuvée van de 
Keizer Imperial Dark werd verrijkt 
met een infusie van Gouden Carolus 
Single Malt whisky. Dit resulteert 
in een uniek bier: krachtig en 
volmondig met subtiele toetsen van 
vanille, eikenhout en chocolade. Een 
keizerlijk brouwsel om te koesteren.

Rochefort 8 is een Trappistenbier 
en één van de 3 bieren van de Abdij 
Notre-Dame de Saint-Rémy. Amber-, 
bruinkleurig met volle zoete aroma’s 
van karamel, toffee, chocolade. 
Unieke Trappist met een lange, 
zachtzoete nasmaak.

14,99
0,7 Ltr.
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Geen 18, geen alcohol.

ENJOY THE FINEST DRINKS

OOSTENRIJKSE CHARME 
VOL KRUIDIGHEID EN SMAAK VOOR AAN TAFEL

PRIELER BLAUFRÄNKISCH LEITHABERG SCOORDE EEN 9- IN DE WIJNGIDS 2020!

Er is geen land met zulke verleidelijke, kruidige wijnen als Oostenrijk! 
Vandaar dat ze zo goed combineren aan tafel. Gemaakt van de inheemse 
druiven Grüner Veltliner en Blaufränkisch! Laat je verrassen!

Voor de liefhebbers hebben wij ook nog prachtige wijnen van F.J. Gritsch 
in het assortiment van de mooiste wijngaarden op speciale plekjes op de 
heuvels en predikaten tot smaragd. Informeer hiervoor bij jouw Wijnproever! 

Gritsch, Grüner Veltliner, Federspiel Kalmuck 
Wachau, Oostenrijk, 2018
Oostenrijkse trots, afkomstig van de wijngaard Kalmuck op 
oude terrassen aan de steile oevers van de Donau, op een uurtje 
rijden ten westen van Wenen. Heerlijk bouquet van citrus, 
kweepeer en witte peper. Sappig en kruidig met impressies van 
appel, perzik en witte peper. Als aperitief of bij Wienerschnitzel, 
gevogelte en schelp- en schaaldieren.

Prieler, Blaufränkisch, Johanneshöhe 
Burgenland, Oostenrijk
Afkomstig van de Johanneshöhe wijngaard in Burgenland, 
vlakbij het grote steppemeer Neusiedlersee. De Bordeaux van 
Oostenrijk. Mooie neus met zwarte kers, bosbes, een vleugje 
drop en wat vanille. In de mond veel zwart fruit, gedroogde 
pruimen, veel fraicheur en zachte, rijpe tannine. Minerale 
afdronk. Een voltreffer bij risotto’s, gevogelte en jachtschotel.

Graham Beck, MCC, Brut 
Zuid-Afrika
MCC staat voor Methode Cap 
Classique en betekent dat de 
wijn precies zo is gemaakt als 
champagne. Deze beroemde Brut 
werd gedronken bij de inhuldiging 
van Nelson Mandela en is van Pinot 
Noir en Chardonnay uit Robertson, 
Franschhoek en Stellenbosch. 

Graham Beck, MCC Rosé 
Zuid-Afrika
Van Chardonnay en Pinot Noir 
van wijngaarden uit Robertson 
en Stellenbosch. Gemaakt als 
Champagne en er niet van te 
onderscheiden. Super aperitief maar 
ook heerlijk bij gegrilde gamba’s met 
knoflook, risotto en pasta.

Graham Beck, MCC Brut 
Blanc de Blancs Vintage 
2014, Zuid-Afrika
Gemaakt van 100 procent Chardonnay 
en een vintage met vele jaren rijping 
in de kelder. Deze Blanc de Blancs 
doet niet onder voor de allerbeste 
champagnes en is de helft of een 
derde van de prijs! Zeker nu!

WAAR TOOSTEN WE OP?
MET GRAHAM BECK'S KAAPSE BUBBELS

NU VOOR:

13,99

11,99

VAN 

NU VOOR:

11,99

9,99

VAN 

NU VOOR:

17,99

14,99

VAN 

NU VOOR:

13,99

11,99

VAN 

NU VOOR:

12,99

10,99

VAN 

KOOP NU ALVAST 
JE BUBBELS VOOR 
OUD EN NIEUW!!

Heb je ook wat te vieren? Begin van de kerstvakantie? Sinterklaas? Een goede beoordeling? Verzin desnoods 
iets want deze bubbels van Graham Beck zijn onweerstaanbaar lekker! Nu in de feestelijke aanbieding!

22,99
0,7 ltr.

18,99
0,7 ltr.

22,99
0,7 ltr.

19,99
0,7 ltr.

6,49
0,75 ltr.

12,99
0,7 ltr.



PUUR GENIETEN!

De feestdagen worden pas echt een feest met deze 
verleidelijke -supermooie- wijn uit Piëmonte! 
Afkomstig van de heuvels rond Asti en Alba uit het 
achterland van Barolo en Barbaresco. Waar wacht 
je nog op?

Rocca di Passo Vallebelbo 
Piemonte Rosso, Italië, 2018
Een blend, gemaakt van 60 procent Barbera en 40 procent 
Dolcetto. Dat betekent puur plezier, maar wel van druiven 
uit het beroemde wijngebied Piëmonte. Het leven is te kort, 
maak er een feestje van: la Grande Bellezza!

NU SLECHTS:

5,99

4,49

VANLA GRANDE 
BELLEZZA

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