
Met deze wijnen 
op tafel is het 
sowieso een feestje!
Paul Mas, Le Rosé, Pays d’Oc 
Zuid-Frankrijk, 2019
Jean-Claude Mas staat bekend 
om zijn perfectionisme wanneer 
het gaat om wijn maken. Bij wit 
en rood was dit overduidelijk 
bekend, bij rosé weet men het nu 
ook. Hij noemt deze rosé dan ook 
niet voor niets Le Rosé. Gemaakt 
van inheemse mediterrane 
druivenrassen. Lichtroze, briljant 
schitterend, met veel tranen-
theater. Zomers parfum van rijpe 
aardbei, kers en vanille. In de 
mond regent het rijp bosfruit, 
sappig en mondvullend. 
Voor op het terras, bij pasta, 
pizza en salades. 

PROEFCOURANT
 juli

Genieten van
de vakantie!

NU SLECHTS:

Fles 75cl.

8,99

Echt imponeren? 
We hebben hem ook 

in 3 Liter fles 
(jeroboam) voor 
slechts € 49,99

Bij 6 flessen 
ontvangt U een
super 
Magnumfles 
van 1,5 ltr. voor 
op het terras!
(twv. € 18,99) 

een uitgave van 
DE WIJNPROEVERS



Bon Courage, Zuid-Afrika
Zuid-Afrika, het land van de braai. Hier weten ze wel om te 
gaan met een barbecue en maken er de lekkerste gerechten 
mee. Nog mooier: ze maken er ook de perfecte wijnen bij!

Uw Wijnproever heeft hier heerlijke wijnen bij!

Bon Courage Estate, Sauvignon Blanc
Robertson, Zuid-Afrika, 2019/2020
Dankzij de verkoelende invloed van de Breederivier kan 
men hier perfect Sauvignon Blanc verbouwen. In een 
rijpe stijl, met aroma’s van Conference peer, grapefruit 
en passiefruit. Rond en toch fris, met citrus en Kaapse 
kruisbes in de mond. Veelzijdige wijn, heerlijk op het 
terras en super bij gevogelte en vis van de barbecue.

Bon Courage Estate, ‘The Pepper Tree’ 
Shiraz, Robertson, Zuid-Afrika, 2018
Absolute topwijn van dit Estate! Briljante, robijnrode 
kleur en een indrukwekkende neus van rood fruit en 
zwarte peper. Rijp en rijk van smaak, aangenaam vlezig 
in de mond. Veel rijpe kersen, rode bessen en pruimen, 
laurier en fynbos. Rijpe tannine en een vurige finale met 
een evenwichtige houtcomplexiteit. Heerlijk bij gegrild 
vlees zoals lam en beef van de barbecue! 

NU SLECHTS:

7,99

5,99

NU SLECHTS:

9,99

7,99

Steek de braai maar aan...

Casa Ermelinda Freitas
Flor de la Mar Branco
Península de Setúbal

Portugal, 2018
Inheemse druiven als Fernão 

Pires, Arinto en Verdelho. Niet te 
versmaden op het terras, met zijn 

lichtgroene zweem en heerlijke 
fruittonen. Frisse witte dorstlesser 

met een uitstekende zuurgraad, 
citrus en vol met tropisch fruit. 

Sappig tot in de finale!

Casa Ermelinda Freitas 
Flor de la Mar Tinto
Península de Setúbal
Portugal, 2018
Portugese druiven Castelão, 
Aragonés, Alicante Bouschet, 
aangevuld met een beetje 
Syrah. Zorgvuldige vinificatie 
en 6 maanden rijping op eiken 
zorgen voor een Portugese 
Parel die zijn weerga niet kent. 
Diepdonkerrood, complex met 
veel concentratie. Een prachtige 
geur. Vol rijp rood fruit, vanille 
en aangename specerijen 
met een mooie dosis tannine. 
Daarna een afdronk waar je U 
tegen zegt. Bij tapas, rijke kazen 
en alles wat op de barbecue 
gegrild is.

Leonor Freitas is de 4e generatie wijnmakers van het 
dynamische bedrijf Casa Ermelinda Freitas, welke in 1920 
werd opgericht. Met de beste wijngaarden in het subgebied 
D.O. Palmela in de wijnstreek Península de Setúbal.

Portugese Parels!

Nieuw bij uw 
Wijnproever!

Nieuw bij uw 
Wijnproever!

NU SLECHTS:

5,99

4,99

NU SLECHTS:

5,99

4,99

Zomerse ontdekking:



Win uw gewicht in kratten Steenberge! 
Koop een krat Steenberge bij uw Wijnproever. Raad 
het aantal dopjes. Vul het formulier in en maak kans 
op uw gewicht in Steenberge pils.
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Tomintoul Peaty Tang
De Peaty Tang van Tomintoul 
is gemaakt met geturfde 
gerste mout zodat de whisky 
een diepe rooksmaak 
krijgt. Rijkgoud, met heide-
rook en bloemen. Turf 
invloeden, notig en fruitig zoet.

Tomintoul Tlàth
Tlàth, wat zacht betekent in 
het Gaelisch, is een zachte 
Speyside single malt van de 
Tomintoul distilleerderij. 
Deze botteling heeft gerijpt 
in ex bourbon barrels. 
Licht en romig met toffee, 
eiken, specerijen en 
geroosterde vanille.

NU SLECHTS:

Fles 0,70 Ltr.

23,99

NU SLECHTS:

Fles 0,70 Ltr.

22,99

NU SLECHTS:

Krat 24x 25cl.

9,49
excl. emballage

Voorbeeld: 
1 krat = 10 kg. 

Winnaar weegt 80 kg? 
U ontvangt 8 kratten 

Steenberge Pils!


