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Met Finca Milena!

Finca Milena, Organic Blend BLanco
Tierra de Castilla, Spanje, 2019
Van voornamelijk Verdejo, een inheemse druif 
die voortdurend flirt met Sauvignon Blanc. 
Vanwege het zonnige klimaat met vettere 
fruitheupen en tropischer parfum. Denk aan 
passiefruit en grapefruit, met veel sappigheid 
in de mond. Combineer bij gebakken of 
gegrilde vis, langoustines en geitenkaasjes.

Finca Milena, Tempranillo-
Shiraz-Merlot, Tierra de Castilla 
Spanje, 2017
Tempranillo met een paar druppels Syrah 
en Merlot. Veel sap met een heerlijke toets 
Amerikaans eiken! Verleidelijk fruitbouquet met 
framboos, bosaardbei en kersenjam. Zijdezacht 
van smaak met een mooie vanille afdronk. Bij 
lamsrack, geroosterde kip en paella.

NU:
5,99

3 HALEN 
2 BETALEN

Van hoger gelegen wijngaarden in Castilla, 
vlakbij Madrid, komen deze ‘groene’ wijnen 
van Finca Milena. 100% Biologisch gemaakt 
zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen of 
kunstmest! En dát proef je!

boswandeling 
creamy liquor
0,7 Ltr.

9,99

VIER HET VOORJAAR!

een uitgave van DE WIJNPROEVERS
PROEFCOURANT
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ONTDEK DE RIJKE SMAKEN 
VAN HOOGHOUDT HOOGHOUDT KALMOES

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

HOOGHOUDT JONGE
DUBBELE GRAANJENEVER

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

Deze jenever is dubbelge-
beid. Dat betekent tweemaal 
gestookt en daardoor -inder-
daad- dubbel zo zacht.

Een verrassende 
en eigentijdse 
jenever. Heerlijk 
verfrissend in de 
mix met ginger ale 
en erg spannend om 
puur te ontdekken.

HOOGHOUDT SWEET  
SPICED GENEVER

11, 49
1 LITER

11, 49 10, 99 13, 99
1 LITER

1 LITER
0,7 Ltr

Het Nest
De Belgische Brouwerij Het Nest uit Turnhout 
is begonnen uit liefhebberij. Het eerste 
gebrouwen bier werd een heerlijke Tripel.

HertenHeer (6,5%) 
KoekeDam (6,5%) 
SchuppenBoer (8%) 
PokerFace (5,5%)
 

maisel's weisse
Maisel’s Weisse Alkoholfrei is 
een fris witbier en met 0,5% 
alcohol de ideale fitness- en 
wellnessdrank voor de actieve 
en voedingsbewuste kenner.

Pravda Vodka 
Deze luxe Poolse 
Vodka wordt al sinds 
1743 gemaakt in het 
district Bieksko-
Bialia in het zuiden 
van Polen, tussen het 
Karpatisch gebergte. 

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

jachtbitter 
original 
Jachtbitter heeft een 
krachtige en tegelijkertijd 
milde smaakmelange. In 
Jachtbitter vind je naast 
kaneel en kruidnagel ook 
steranijs, pepermunt, 
gentiaanwortel, zouthout 
en tijm.

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

Bols Vodka 
Ken je de Moscow 
Mule al? De perfecte 
mix van Bols Vodka 
met limoensap en 
gingerbeer. Gegarneerd 
met een schijfje limoen, 
een takje munt & ijs. 

ABSOLUT Vodka 
In het zuiden van Zweden 
in de beroemde oude 
destilleerderij in het 
Zweedse Åhus wordt 
Absolut Vodka gemaakt. 
in de buurt van Åhus. 
Deze schitterende vodka 
is rijk, complex en vol van 
karakter. Met graan en 
subtiele hints van 
gedroogd fruit.

Tripel 
Karmeliet
Tripel Karmeliet is het 
zeer bekende Tripel bier
van Brouwerij Bosteels 
en wordt gebrouwen 
van gerst, tarwe en 
haver volgens een 
eeuwenoud recept. 
Dit goudgele bier heeft 
een enorme romige  
schuimkraag 
en zit vol verfijnde
fruitige aroma’s 
als banaan en vanille.

Tripel Karmeliet (8,4%) 

Bij 4 flesjes 
gratis glas & 
set speelkaarten!

Bij 4 flesjes gratis glas

4 halen = 
3 betalen!

3,99
75 cl.

1,35*
50 cl.

TRADITIE
Bier met

Bon Secours
In de traditierijke Belgische bieren 
van Bon Secours proef je de passie 
en ambacht doorgegeven door vier 
generaties binnen Brasserie Caulier. 

Bon Secours Blonde (8%) 
Bon Secours Brune (8%) 
Bon Secours Ambree (8%) 
Bon Secours Myrtille (6,4%)

1,99*
Fles 33 cl.

1,90*
Fles 33 cl.

1,70*
Fles 33 cl.

14,99
0,7 Ltr.

11,49
1 LITER

11,49
1 LITER

11,49
1 LITER

18,99
1 LITER

8,99
0,7 Ltr.

* Prijzen zijn exclusief emballage * Prijzen zijn exclusief emballage

* Prijzen zijn exclusief emballage



El Pacto, Rioja
Organic, spanje, 2016
Gemaakt van meer dan 70 jaar oude 
stokken, ecologisch geteeld op de 
uitlopers van de Sonsierra bergen 
met 14 maanden rijping in nieuwe 
Franse eiken vaten. Wat resulteert 
is een tinto met veel fruiterotiek, 
vlezige bessen, rijpe pruimen en 
gekonfijte kersen. Verleidelijke 
vanilletonen met toast en mokka, 
gerookte eikentoets in de afdronk. 
Super eetwijn, zowel bij tapas als 
harde kazen.

Gran Allegranza, Monastrell 
Alicante, Spanje, 2018
Laat geoogste druiven geven een 
zwoele rijpe stijl. Een inktachtige 
kleurspiegel en intens bouquet 
met impressies van blauwe pruim, 
gekonfijte kers en zwarte peper. 
Vol van smaak, rond en soepel 
maar krachtig, met vlezige kersen, 
zoete drop en een pepertje. 
Met een natuurlijke zoetheid en 
body. Een krachtpatser en super 
barbecuewijn!

Spaanse volbloeds voor bij de brunch en het diner! Spanje staat bekend vanwege zijn temperamentvolle wijnen 
uit Rioja en Alicante. 

OLÉ! 
Pasen is pas echt compleet met deze prachtige bianco’s uit 
Spanje! Zoals de Albariño uit Galicië die qua smaak tussen 
Chardonnay en Sauvignon Blanc in zit. En voor de echte 
liefhebbers: de unieke houtgelagerde Verdejo uit Rueda, 
voor zeer betaalbare prijs!

KLASSIEKERS VOOR HET PAASDINER

Atlantis, Albariño, Rías Baixas, Spanje, 2018
Met speels bouquet van citroengras, appel en peer. 
Floraal en lichtjes vet in de smaak, met gekonfijte 
ananas en mandarijn. Mooi sappig. Als aperitief, bij 
lichte voorgerechten en schelp- en schaaldieren.

Condesa Eylo, Verdejo Barrica, Rueda 
Spanje, 2018
Intens strogele kleur met een neus van appel, 
grapefruit en vanille. Daarna mondvullend met 
gekonfijte citrus, rijpe kruisbes en limoen tegen een 
achtergrond van prettig getoast eiken. Bij gegrilde 
schol, gebakken vis en paella.

VOOR:

9,99

8,99

VAN 

VOOR:

10,99

9,99

VAN 
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VOOR:

12,99

10,99

VAN 

VOOR:

9,99

8,99

VAN 
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GLENLIVET 12Y
Single Malt Whisky
Deze Whisky mag rijpen op first fill 
Amerikaans eiken. Omdat deze vaten nog 
geen andere Scotch Whisky hebben bevat, 
geven ze meer karakter en smaak af.

BALLANTINE'S
In 1910 maakte de Ballantine’s familie een 
recept en dat oudste recept uit de Ballantine’s 
serie is dat van Ballantine’s Finest. Subtiel, 
evenwichtig, zacht en zoet. Een uitzonderlijke 
Whisky voor de echte liefhebber.

LABEL 5
Onze toegewijde Master Blender selecteert 
alleen de beste graan- en maltwhisky's 
om de hoge kwaliteit te garanderen. Neus: 
rokerig met een zacht palet van bloemen 
en fruit. Smaak: goed gebalanceerd. 
Afdronk: lang met een hint van hout.

INCHMOAN 12YO Single Malt 
Scotch Whisky-Peated 
Een mooie amberkleurige Schotse Whisky. 
Deze Whisky heeft een rokerig karakter 
met kruidige tonen. 

INCHMURRIN 12YO 
Singel Malt Whisky
Uniek als het eiland zelf met grassige tonen 
en bloemige hints van peer, crème karamel, 
zacht fruit, vanille en fudge.

LOCH LOMOND 12YO 
Single Malt Whisky
Deze voortreffelijke 12 jaar oude single 
malt heeft een fruitig karakter met perzik 
en peer, een zoete vanillelaag  en hints van 
turf en rook. 

HIGHLAND BULL
Een blended Whisky met de beste 
Schotse malt Whisky’s. Topkwaliteit, 
onze eigen import!

GlenAllachie 12YO Single Malt Whisky
Een Whisky met de smaak van zoete kruiden, rozijnen en 
butterscotch. De Whisky heeft een mooie ontwikkeling naar 
banaan, sinaasappelschil en donkere chocolade.

GlenAllachie 15YO 
Single Malt Whisky
Een Whisky met een karakter 
van honing, marsepein en 
bananen. Passend bij de tonen 
van butterscotch, rozijnen en 
een delicate hint van mokka.

WHISK(E)Y'S
Waanzinnige

Grant's
Drink hem puur voor de heerlijke 
vanillezoete smaak met moutige en 
bloemige trekjes. 

MonKEY SHOULDER
Probeer ook eens de OMG! De perfecte 
mix van Monkey Shoulder Whisky met 
Ginger Ale, een sinaasappelschijfje & ijs. 

32,99
0,7 Ltr.

18,99
1 Liter

36,99
0,7 Ltr.

22,99
0,7 Ltr.

35,99
0,7 Ltr.

16,99
1 Liter

54,99
0,7 Ltr.

32,99
0,7 Ltr.

34,99
0,7 Ltr.

13,99
1 Liter

14,99
1 Liter

JIM BEAM 
WHITE
Jim Beam White 
is 220 jaar ervaring
in elke fles. Samen met maïs, rogge, 
gemoute gerst, water, tijd, trots en 
natuurlijk echte passie. Drink 
‘s werelds nummer 1 Bourbon in een 
Highball, puur of on the rocks.

13,99
0,7 Ltr.

18,99
0,7 Ltr.

20,99
0,7 Ltr.

19,99
0,7 Ltr.

JACK DANIELS No.7 | JACK DANIELS FIRE 
JACK DANIELS HONEY
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LA BELLA ITALIA
Italiaanse verleiders... 

Oude Kaap, Sauvignon Blanc 
Zuid-Afrika, 2019
Zuid-Afrika staat aan de top in 
de wereld als het om betaalbare 
Sauvignon Blanc gaat. Helemaal 
niemand kan tippen aan 
de kwaliteit van de koelere 
kustgebieden voor deze prijs. 
Knisperend frisse wijnen met een 
stuivend parfum en een smaak 
van passiefruit, ananas en rijpe 
limoenen. Zóveel wijn voor zó 
weinig geld!

Biscardo, Amarone della 
Valpolicella, Veneto
Italië, 2015
Een van Italië’s allergrootste wijnen! 
Gemaakt van de beste druiven die 
vervolgens nog eens drie maanden 
worden ingedroogd voor méér concen-
tratie en diepte. Drie jaar op vat en 
een jaar op fles! Finessebouquet met 
blauwe pruimen, rode kersen, pure 
chocola en toetsje tabak. De gepeperde 
finale combineert super bij gegrilde 
entrecote, lamsrack en harde kazen.

Moroki, Sauvignon Blanc 
Marlborough, Nieuw-
Zeeland, 2019
De meest uitgesproken Sauvignon 
Blanc ter wereld. Een tsunami van 
kruisbes, grapefruit, Granny Smith 
en citroengras. Super verfrissend! 
Vakmanschap uit het land van de 
kiwi’s. Heerlijk bij de Thaise keuken 
en maaltijdsalades.

Oropasso, Bianco 
Veneto Italië, 2019
Blend van Garganega en 
Chardonnay, exotisch van stijl met 
gestoofde appel, peer, lindethee, 
abrikozenjam, acaciahoning en 
gekonfijte limoen. Supervet van 
smaak. Bij aspergerisotto en 
kalfsvlees.

Neropasso, Rosso 
Veneto Italië, 2017
Van deels ingedroogde druiven 
gemaakt volgens een 2000 jaar 
oude methode die ‘appassimento’ 
heet waardoor een krachtige, volle 
wijn ontstaat met impressies van 
pruimenjam, cacao, cappuccino 
en bessenjam. Bij stoofschotels en 
lamsbout met rozemarijn.

Biscardo, Ripasso della 
Valpolicella, Veneto
Italië, 2016
Gemaakt als een Valpolicella maar dan 
met een toevoeging van de schilletjes en 
pitjes van de Amarone voor nóg meer 
concentratie, kleur en diepte! Puur 
fruitfestival in de mond, maar in het 
klassieke genre, met volop bosvruchten, 
rode kers en exotische specerijentoets. 
Mondvullend, dik en lang. Zoete ceder in 
de finale. Drink deze kleine Amarone bij 
bistecca en uiteenlopende salami’s.

Oude Kaap, Cabernet 
Sauvignon, Zuid-Afrika, 2019
Bordeaux van de Kaap! 
Mondvullend, met impressies van 
cappuccino, anijs, zoete toffee, 
rijpe zwarte bessen en weelderige, 
noterige tannine. Voor bij 
boerenworst, karbonade en mixed 
grill.

NU VOOR SLECHTS:

11,99

9,99

VAN 

SEXY SAUVIGNON BLANCS!
Ook zo’n zin in de zomer? Het beste bij de braai!

De zomer kan beginnen! Met de verleidelijke Sauvignon Blanc van 
Oude Kaap of de sappige Moroki uit Nieuw-Zeeland!

Eindelijk kan de barbecue 
worden afgestoft! Geen wijn gaat 
er beter bij dan die uit het land 
waar de ‘braai’ is uitgevonden: 
Zuid-Afrika! 

NU VOOR SLECHTS:

27,99

22,99

VAN 

NU:
5,99

6 HALEN 
5 BETALEN

NU VOOR SLECHTS:

7,99

6,99

VAN 

NU:
5,99

6 HALEN 
5 BETALEN

NU VOOR SLECHTS:

8,99

7,49

BEIDE VAN 
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EL DORADO rum 8 YEARS Cask Aged
De complexe en karaktervolle smaak van deze 8 jaar oude 
El Dorado Rum bestaat uit rum geproduceerd op zowel de 
beroemde houten distillatiekolom waar El Dorado om bekend 
staat, als op de veelzijdige Savalle distillatiekolom.

EL DORADO rum 12 YEARS 40% 
Een rum welke minimaal 12 jaar lang heeft gerijpt in Guyana, 
met een prachtige kleur en een vol en geurig aroma. Deze rum 
heeft een soepele doch krachtige, rijke smaak met body. Kortom 
puur genot voor de veeleisende drinker. 

EL DORADO rum 15 YEARS 43%  
De magistrale kleur, de zachte smaak en het volle aroma dankt 
El Dorado 15YO aan de grote eikenhouten vaten waarin de rum 
wordt gerijpt. Net als de avonturiers van weleer blijft u nippen 
aan dit vloeibare goud. 

www.theeldoradorum.com

baileys strawberry 

Sourz 
red berry
Sourz mag op 
geen enkele party 
ontbreken. Heb 
oneindig veel 
plezier met 
Sourz als shooter 
of gemixt met andere dranken in 
shotjes. Zoetzure smaaksensatie 
die door geen andere fruitlikeur 
overtroffen wordt. Sourz Red 
Berry heeft heerlijke rode bessen 
aroma’s en smaken.

baileys ORIGINAL

Dropshot
De likeur met 
dropsmaak.

Licor 43
 Probeer ook eens de Licor Balón 43, de perfecte mix van Licor 43, citroensap, 
soda water, een schijfje citroen, een partje sinaasappel & ijs. 

cafe marakesh
Café Marakesh is een 
veelzijdige koffielikeur, 
gemaakt op basis van 
Arabica koffiebonen. 
Een echte koffielikeur 
voor een uitstekende 
prijs-kwaliteitverhouding.

18,49
0,7 Ltr.

25,99
0,7 Ltr.

35,99
0,7 Ltr.

KARAKTER
Rum met

Hampden Estate 
Pure Jamaican 
Overproof Rum 60%
Deze intense en exotische rum 
heeft maar liefst 8 jaar gerijpt in het 
tropische klimaat van Jamaica, wat 
gelijk staat aan 25 jaar rijping Europa! 
Droog, met een zeer plezierig bittertje 
maakt deze 60% overproof versie zeer 
harmonieus. 

www.hampdenestaterum.com

Hampden Estate 
Pure Jamaican Rum 46%
Een absoluut unieke en bijzondere 
Jamaicaanse rum. Het resultaat van 
een verzameling van verschillende 
soorten. Allemaal met een minimale 
rijping van 7 tropische jaren, gelijk aan 
25 jaar rijping in Europa

52,99
0,7 Ltr.

44,99
0,7 Ltr.

malibu coco  
Niet zomaar een drank, maar de zomer 
in een fles met een soepele frisse 
smaak. Dat is Malibu. En daarom is 
Malibu de bestverkochte Caribische 
rum met kokosnoot ter wereld. Op het 
strand of op een feestje, met Malibu zit 
je altijd goed. Drink hem puur of in de 
mix met cola of jus d’orange en maak zo 
je avond compleet.

www.malibu.com

14,99
1 LITER

15,99
0,7 Ltr.

9,49
0,7 Ltr.

LIKEUR
Lang leve

17,99
1 Liter

8,99
0,7 Ltr.

10,99
0,7 Ltr.

8,99
0,7 Ltr.



SENSUELE WIJNEN UIT ITALIË HET BESTE ONDER DE ZON!

SPROOKJESACHTIG LEKKER!

Zin in zwoel? 

Het zwoele karakter stuift het glas uit van deze heerlijke, sappige eetwijnen. De rode 
Nero d’Avola en de witte Pecorino zijn inheemse Italiaanse druiven met zacht en rijp 
fruit. Super begeleiders aan tafel!

Al jaren ontstijgen de wijnen van Paul Mas de rest in de Languedoc-Roussillon. En de 
allerbeste wijnen van Paul Mas komen van het Estate, met druiven van de eigen wijngaarden. 
Zoals deze Viognier met zijn aromatische, volle stijl, de romige Chardonnay en de zachte, 
fruitintense Merlot.
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Vanita, Pecorino, Terre 
di Chieti, Italië, 2019
Pecorino is een inheems ras uit 
de Abruzzen, in het achterland 
van Rome. Het combineert rijp 
wit fruit met impressies van 
amandelen, toast en hazelnoot. 
Vol van smaak, fundamenteel 
droog met een typisch 
Italiaanse fraîcheur. 
Bij champignonrisotto en 
tortellini met pesto en 
tomaatjes.

Vanita, Nero d’Avola 
Sicilia, Italië, 2019
Sicilië heeft een aantal 
inheemse rassen waaronder 
deze Nero d’Avola met zijn 
uitbundige fruit. Want zowel 
in geur als smaak is dit een 
bessen- en kersenfestival. 
Rond en toegankelijk met 
veel rijpheid, maar ook mooie 
frisheid. Drink deze elegante 
Siciliaan bij pizza en pasta.

Paul Mas, Chardonnay 
Reserve, Pays d’Oc, 2018/2019
Kristalhelder, strogeel. Bouquet 
met kleine abrikoosjes, meloen en 
lichtjes gerookte ananas. Swingende 
smaak op gekonfijte ananas, perzik 
en appel, ondersteund door fijne 
houttoets. Exotische Chardonnay 
met ‘love handles’. Bij gebakken 
sliptong en gegrilde calamari.

Paul Mas, Viognier Reserve 
Pays d’Oc, 2018/2019
Verleidelijk bouquet met aroma’s 
van abrikoosjes, witte bloemen en 
lichtjes exotisch. Vet en boterig in de 
mond met wederom abrikozenvlaai 
en perziken in de hoofdrol. Mollig 
maar toch voldoende fris. Drink 
bij geroosterde kip, ratatouille en 
andere Mediterrane gerechten.

Donnafugata
Sherazade, Nero d’Avola
Sicilia, Italië, 2018 
Wijn uit de Duizend-en-één-nacht! 
De absolute topwijn van het eiland 
met gekonfijte pruimen, kersen, 
rozijnen en bosbessenjam en 
impressies van drop. Bij lamsrack, 
ossobucco en spaghetti Bolognese.

Paul Mas, Merlot Reserve 
Pays d’Oc, 2018
Jeugdig robijnrode kleur, dynamisch 
tranend. Aromapakket van 
rodebessencoulis met pruimedanten. 
Vol van smaak met veel kersen 
en bessen, mooi rond en zacht 
van smaak. Een wijn voor bij 
de barbecue, open haard en bij 
uiteenlopende vleesgerechten.

NU VOOR SLECHTS:

8,99

7,99

ALLE DRIE VAN 

NU VOOR SLECHTS:

7,99

6,99

VAN 

VOOR:

6,99

5,99

VAN 

NU VOOR SLECHTS:

12,99

11,99

VAN 



Rocca dei Forti Brut 
Spumante, Italië
Rocca dei Forti is een Italiaanse 
specialist op het gebied van 
mousserende wijnen. Deze 
Spumante is gemaakt via een 
tweede gisting op tank om het 
fruit zoveel mogelijk te bewaren 
en toch een mooie, fijne bubbel 
te krijgen. Strogeel, mooi 
mousserend. Aangename geur 
van citrus, peer en meloen. 
Zacht en rond van smaak, met 
impressies van aardbeien en 
passiefruit. Zo of bij een toastje, 
chipje of nootje.

Biscardo, Prosecco 
Spumante, Italië
Afkomstig uit Veneto, in het 
noordoosten van Italië, aan 
de Adriatische kust. Met een 
rijp georiënteerd parfum 
van gele pruimen, bloesem 
en tarte tatin. Mondvullend 
van smaak met witte perzik, 
gedroogde appel en een 
streepje honing. Top als 
aperitief, maar ook niet te 
versmaden bij bruschetta.

Bepin d’Eto, Prosecco 
Spumante, Italië 
vintage, Millesimato 
Superiore, 2018
Je hebt Prosecco en Prosecco! 
Dit is echter een Vintage 
‘Superiore’ met persistente 
mousse, minerale intensiteit 
en impressies van citrus 
en anijs. Tintelend, vol 
van smaak, droog in stijl 
met een mooie fraîcheur. 
Typerende amandeltoets in 
de afdronk. Stijlvol aperitief, 
ideaal bij kleine hapjes en 
uiteenlopende voorgerechten 
of kaas. Waar toosten we op?

Bepin d’Eto, Flavé 
Rosato Spumante, Italië
Rosé evenknie van de 
Spumante Millesimato! 
Romige en zijdezachte 
mousse, boordevol 
frambozen, aardbeien en 
kersen. Lichtjes kruidig ook 
met een amandeltoetsje in de 
lange afdronk. Super aperitief 
maar ook heerlijk bij gegrilde 
gamba’s met knoflook, risotto 
en pasta.
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ASPERGEWIJNEN BIJ UITSTEK! 
UIT OOSTENRIJK!
Een perfect getimede aanbieding, want Oostenrijkse 
wijnen zijn super bij asperges! Als je ze klassiek 
eet (met botersaus, ham en eieren) is de Grüner 
Veltliner ideaal (met zijn citrus en kruidige tonen 
van witte peper). En combineer je asperges met 
vlees, is de Zweigelt een perfect compagnon. Ook 
dankzij zijn fruit en kruidigheid! Heb je het nog niet 
geprobeerd? Dan is dit het moment!

Gritsch, Kalmuck, Grüner 
Veltliner, Federspiel 
Wachau, Oostenrijk, 2018
Oostenrijkse trots, afkomstig van 
wijngaarden op oude terrassen 
aan de steile oevers van de Donau, 
op een uurtje 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, 
bij Wiener Schnitzel en asperges!

Gritsch, Grüner Veltliner
Federspiel, Axpoint, Wachau 
Oostenrijk, 2017
Van dezelfde wijnboer maar van een 
enkele wijngaard: Axpoint. Deze 
wijngaard is warmer gelegen met 
rijper fruit en meer mondgevoel. 
Krachtig, sappig, mineraal 
en kruidig met een scheutje 
extravagantie! Bij asperges met 
zalm, parelhoen en kalfshaas.

Leth, Zweigelt Klassik Wagram
Oostenrijk, 2018
Een kruising van de Sankt Laurent en 
Blaufränkisch, twee andere inheemse, 
Oostenrijkse rassen. Met een fluwelige 
fruitbody, zachte tannine en een toetsje 
witte peper. Bij saté, asperges met vlees 
en rundertartaar.

PRONTO PROSECCO!
PLUK DE DAG!

Heb je ook wat te vieren? Pasen? Voorjaarsvakantie? Verjaardag? Verzin desnoods iets want 
deze Proseccos en Spumantes zijn onweerstaanbaar lekker!! Nu in een feestelijke aanbieding!

NU VOOR:

11,99

9,99

VAN 

NU VOOR:

7,99

6,99

VAN 

NU VOOR:

14,99

12,99

VAN 

NU VOOR:

5,49

4,49

VAN 

NU VOOR:

8,99

6,99

VAN 

NU VOOR:

11,99

9,99

BEIDE VAN



Kwaliteit van grote hoogte!
AVENTURA MALBEC
In Argentinië vind je de Malbec op hooggelegen 
wijngaarden in het Andesgebergte. Dit zorgt voor koelte, 
maar ook voor vele zonne-uren. Hierdoor ontwikkelen 
de druiven de mooiste aroma’s, en dat proef je! Met 
uitbundig paars fruit en een zacht, zwoel mondgevoel. 
Met volop braam, zwarte bes, pruim en heerlijk sappig! 
Gemaakt voor op het terras en bij de barbecue! Maar pas 
op: als je hem probeert, ben je verkocht! Dan wordt hij 
voor altijd de voorjaarsklassieker!

AVENTURA: 
DÉ VOORJAARS-
KLASSIEKER!

NU SLECHTS:

5,99

3,99

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


