
Heerlijke 
voorjaarswijnen 
met voordeel!
Surrau Vermentino 
di Gallura, Sardinië 
Italië, 2019
Voor de kenner en niet kenner 
van Vermentino, dit moet je 
geproefd en gedronken 
hebben! Vermentino op z’n 
best. Rond mondgevoel, 
sappig, fris en boordevol fruit 
als perzik, peer, limoen en 
exotische appel. Delicate 
florale toets en fris tot in de 
finale met een heerlijke 
mineraliteit. Als aperitief op 
het terras, bij gamba’s,
zeebaars en verse asperges! 
Onweerstaanbaar lekker! 

PROEFCOURANT
 mei

Springtime!

NU SLECHTS:

9,99

7,99

een uitgave van 
Wijnhandel DE WIJNPROEVERS



Wente Vineyards
Morning Fog, Chardonnay

Californië, 2018
De ochtendmist geeft deze 

Chardonnay zijn kenmerkende 
frisheid en zijn heerlijke smaak 

met impressies van gekonfijte 
ananas, perzik, boter en vanille. 

Voor bij gegrilde schol of een 
geroosterde haan 
van de barbecue.

Wente Vineyards
Beyer Ranch, Zinfandel
Californië, 2015 / 2016
Krachtige rode wijn met 
impressies van bosbessengelei, 
rode kers, specerijen, kaneel 
en earl grey thee. Vlezig, zwoel 
en rijp. Heerlijk bij gegrilde 
vleesgerechten, vooral 
wanneer deze wat pittiger zijn.

Wente is het oudste familiebedrijf 
van Californië, met wijnen uit de 
koelste delen van Californië.

Stemmari, Sicilië
In het voorjaar worden we vrolijk van 
deze sensuele wijnen uit Sicilië. Een 
supersappige Pinot Grigio en twee 
inheemse variëteiten zowel in wit als 
rood! Heerlijke verleiders en in dit 
geval ook nog eens 100% biologisch!  
Superbegeleiders aan tafel! 

stemmari, pinot grigio
Sicilië, Italië, 2019
De vele zonne-uren op Sicilië komen 
deze Pinot Grigio helemaal ten goede. 
Sappig, boordevol fruit met zachte, 
rijpe tonen. Witte perzik, peer met 
een frisse florale tint en mooie 
mineraliteit. Dorstlesser op een 
zonnig terras, bij antipasta, 
visgerechten en schaaldieren. 

Wente in de Lente!

Siciliaans voorjaar 
met Stemmari!

BEIDEN NU:

6,99

6 HALEN
5 BETALEN

NU:

5,99

6 HALEN
5 BETALEN
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NU SLECHTS:

11,99

9,99

Stemmari, Grillo, Creato Bio 
SiciliË, Italië, 2018
Deze Grillo combineert rijp wit fruit met impressies 
van amandelen, toast en hazelnoot. Vol van smaak, 
fundamenteel droog met een typisch Italiaanse fraîcheur. 
Bij champignonrisotto, tortellini met pesto en tomaatjes 
en asperges.

Stemmari, Nero d’Avola, Creato Bio
SiciliË, Italië, 2017
Zowel in geur als smaak is dit een bessen- en kersen-
festival, rond en toegankelijk, met veel rijpheid maar ook 
mooie frisheid. Drink deze elegante Siciliaan bij pizza 
en pasta of een gekruide lamsbout van de barbecue. 

Nu met extra 
voorjaars-
voordeel!

NU SLECHTS:

11,99

9,99

Nu met extra 
voorjaars-
voordeel!
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Blanche de Namur
Witbier, Brasserie 
du Bocq, België
Blanche de Namur is een 
troebel, elegant en mild 
tarwebier van de hoogste 
kwaliteit. Al bij de eerste slok 
proeft u de rondheid en deli-
caatheid van dit uitzonderlijk 
bier. Het is een toonbeeld van 
zijn soort: floraal en fruitig 
tegelijk, met subtiele  
accenten van koriander en 
sinaasappelschil. De neus 
is fris en delicaat. Serveer 
het koel, niet koud, zodat u 
tijdens heel de degustatie 
zijn aroma’s en elegante 
bitterheid kunt proeven.

BIJ 4 FLESjes 
EEN ORIGINEEL 
GLAS GRATIS!

NU SLECHTS:

Fles 25cl.

0,99

cafÉ marakesh
De avonden in de tuin zijn 
nog een beetje fris, maar 
onder een zachte en warme 
fleece deken met een kopje 
koffie en een glaasje Café 
Marakesh ernaast of ‘on 
the rocks’ is het heerlijk 
genieten.

Kijk op de fleshanger 
voor meer informatie 

en maak kans op 
een fleece deken!

NU SLECHTS:

Fles 0,7 Ltr.

9,49

excl. emballage


