Voorjaarsproeverij 2020

Beste wijnvrienden,
Wij weten dat jullie net als wij dol zijn op proeverijen. Door de bekende
omstandigheden is het op dit moment niet mogelijk om jullie uit te nodigen en te
laten kennismaken met nieuwe wijnen, jaargangen of de toppers van afgelopen
jaren. Dat vinden wij jammer en daarom ontvang je van ons een digitaal
proefboekje.
Deze selectie hebben we samengesteld met wijnen waarvan we weten dat ze in
de lente en zomerperiode uitermate goed smaken op het terras, bij de BBQ of in
een klein gezelschap bij een borrel of het diner.
De 50 wijnen uit dit boekje kunnen eenmalig met 10% korting besteld
worden. Vul de bestellijst in stuur deze voor 15 juni 2020 naar ons
retour.
Ben je op zoek naar advies op maat dan kan je altijd bellen, mailen of
langskomen in de winkel
Proost op de gezondheid en veel uitzoek plezier
Ps. Tip: geef iemand een proefdoos cadeau! Bezorging kan in overleg
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ITALIË
Mousserend
1. Turá Sparkling Extra Dry
7,95
Mousserend • 12% — Riesling, Durella, Pinot noir
VENETO Zeer aangename bubbelwijn met een fruitig karakter van appel, peer, citrus en
witte bloemen. De mousse is delicaat en zacht met een verfrissende afdronk. Turà
Spumante is een zeer aangename alternatief voor de vele prosecco bubbels.
DUITSLAND
Wit
2. Boden Pinot Blanc-Riesling Nahe 2018
5,95
Wit • 12% — Pinot blanc, Riesling
NAHE Een prachtig voorbeeld van een perfecte balans tussen twee druivensoorten.
Heerlijke soepele witte wijn met tintelfris fruit van perzik, appel, peer en citrus.
3. Lorenz Valentin Riesling trocken 2017
10,95
Wit • 12% — Riesling
NAHE Tintelfris en milddroog met minerale, wat zilte tonen, het fruitige van appel, ananas
en citrus en speelse, vrolijke, florale aroma's. Een riesling van een bijzonder mooie klasse.
4. Martin Waßmer Weisser Burgunder trocken 2018
13,95
Wit • 13% — Weisser burgunder
BADEN Wat een prachtige ingetogen geur. Puur wit fruit aroma’s van peer en appel wordt
opgevolgd door nuances van hazelnoten Zuivere en knisperende smaak, overwegend rijp wit
fruit maar ook een hint van fijne kruiden. Enige complexiteit met een intense en lange
afdronk.
Rood
5. Martin Waßmer Spätburgunder trocken 2017
15,95
Rood • 13% — Spätburgunder
BADEN Overheerlijke aroma’s van kersen, bessen en specerijen met wat getoast houttonen.
Karaktervolle wijn met een prachtige balans, een fijne tanninestructuur en sappige afdronk.
De aanwezige fruitzuren bieden de wijn een grote potentie om te groeien.

FRANKRIJK
Wit
6. Latitude 43 Chardonnay-Vermentino 2019
5,75
Wit • 12,5% — Chardonnay, Vermentino
LANGUEDOC Heldere lichte gele kleur met een zweem van groen. Heerlijke aroma’s van
tropisch fruit met mooie citrus tonen en impressies van pompelmoes. De smaak is verfrissend,
zeer fruitig en een sappige afdronk. Een eerlijk en smakelijk glas wijn voor elke dag.
7. Comte de Morlières Chardonnay 2018
7,95
Wit • 13,5% — Chardonnay
LANGUEDOC De geur is uitermate charmant met heerlijke tonen van vanille, exotische
vruchten en een vleugje boter. Zeer smaakvolle en ronde wijn met een aangename
vetheid maar zeker niet log. De afdronk is verrassend lang, lichtkruidig met een
terugkomende houttoets.
8. Denis Tastet Tel Quel Sauvignon Blanc 2018
7,95
Wit • 12,5% — Sauvignon blanc
GASCOGNE Stuivend en knisperend frisse wijn. De neus wordt aangenaam verrast door
heerlijke frivole aroma’s van limoen, groene appel, kruisbes en passievrucht. De tong wordt
gestreeld door heerlijk gul fruit met een hint van limoen in de lange finale.
9. Domaine Martinolles Chardonnay 2018
9,75
Wit • 13% — Chardonnay
LANGUEDOC In de geur aroma's van citrusfruit, kweepeer en ananas gevolgd door vanille
en geroosterd brood. Fris en vol van smaak, levendig met een intense lange afdronk. De
eerste 3 jaar na oogstjaar zal het tropisch fruit domineren daarna ontwikkelt de wijn meer
mineraliteit en tonen van boterbabbelaars.
10. Domaine Sauger Cheverny Blanc 2018
10,95
Wit • 13% — Chardonnay, Sauvignon blanc
LOIRE Geniet van de tintelfrisse tonen bestaande uit citrus- en exotisch fruit, verrijkt met een
pakkend aroma van pas gesnoeide buxus. De fantastische samenstelling van druiven zorgt
voor een prachtige balans in souplesse, frisheid en mineraliteit.
11. Château Martinolles Chardonnay Vieilles Vignes Limoux Blanc 2018
14,45
Wit •13,5% — Chardonnay
LANGUEDOC (LIMOUX) De prachtige goudgele kleur straalt uit het glas. De geur is complex
en intens met indrukken van brioche, boter, kruiden en veel fruit (citrus, ananas en kweepeer).
Vol en rijk van smaak met opnieuw lekker wat specerijen, elegante frisse nuances en een
lange afdronk.
Rosé
12. Le Paradou rosé Côtes de Provence 2019
16,95
Rosé • 13,5% — Cinsault, Grenache, Rolle
PROVENÇE De wijn biedt fraaie aroma’s van allerlei fruit (rijpe citrus, witte perzik, mango,
passievrucht). De smaak is elegant met subtiele accenten, speels en lichtvoetig. Een
prachtig resultaat van ware toewijding en passie dat leidt tot het vervaardigen van één
van de mooiste rosé uit de Provence.

Rood
13. La Grange Bertolet Syrah/Cabernet 2019
6,95
Rood • 13,5% — Syrah, Cabernet sauvignon
LANGUEDOC Een zeer succesvolle combinatie van het Mediterrane druivenras syrah en de
Atlantische cabernet sauvignon. Explosieve aroma’s van rood fruit met specerijen en vanille.
De syrah levert de kruidige elementen terwijl de cabernet sauvignon zorgt voor structuur.
Sappige en volle afdronk.
14. Farfadet-Grignan-les-Adhémar 2018
7,95
Rood • 13,5% — Syrah, Grenache
CÔTES DU RHÔNE Frivole fruittonen komen los na het inschenken, aroma’s van aardbeien,
bessen, frambozen en kersen. De smaak is lichtvoetig met een vriendelijke tannine structuur,
sappig en soepel in de afdronk.
15. Domaine Guinand Vieilles Vignes 2018
9,50
Rood • 14,5% — Carignan, Syrah
LANGUEDOC Deze charmante mix van ‘lokale’ druivenrassen levert een intens en
geconcentreerde wijn dat bestaat uit een boeket aan bloemige aroma’s met zwart en
rood fruit en fraaie Mediterraanse kruiden. De smaak is zacht en zeer aangenaam met een
overwegend fruitig karakter dat eindigt in een zwoel kruidige afdronk.
ITALIË
Wit
16. Dal Cero Corte Giacobbe Soave 2018
8,95
Wit • 12,5% — Garganega
VENETO In de geur delicate aroma's van witte bloemen en fruit. De smaak is vriendelijk,
elegant en perfect in balans, de afdronk biedt een herkenbare toon van amandelen.
17. Rapitalà Grillo 2018
8,95
Wit • 13% — Grillo
SICILIË De kleur is strogeel met groenige tinten. Bloemige en fruitige aroma's met enige
kruidigheid. De smaak is fris en evenwichtig en wordt ondersteund door een elegante
zuurgraad. Een elegante wijn die een zeer goede weerslag is van het grondgebied. Wine
Spectator Top Value: "Zesty grapefruit, green melon and fine chalk notes linger on the
finish."
18. Frascati Candida Santa Teresa Superiore DOCG 2019
8,95
Wit • 13,5% — Malvasia, Trebbiano
LAZIO De kleur is fonkelend strogeel. De geur heeft verleidelijk fruit van abrikozen en
kruisbessen. De smaak is mooi droog, met heerlijke aroma\'s van fruit, bloemen en
tuinkruiden. De mond blijft verkwikt achter.
19. Castello Monaci Fiano Acante 2019
Wit • 12% — Fiano

9,95

PUGLIA Strogeel van kleur. Ananas, peer en honing komen je tegemoet in de neus.
Fluweelzachte levendige smaak met veel fruit. Met een toets van hazelnoot in de afdronk.
Castello Monaci is in 1970 opgericht. Het kasteel, niet ver van de Lecce en dichtbij de zee, is
behalve wijnkelder ook een van de meest populaire trouwlocaties van Italië.

20. Melini Grillaie Vernaccia San di Gimignano DOCG 2019
9,95
Wit • 13% — Vernaccia
TOSCANE Goud gele kleur met in de geur limoen, meloen, zomerse bloemen en een
vleugje honing en vanille. De smaak is elegant, droog, mineralig fris en smaakvol.
21. Dal Cero Corte Giacobbe Pinot Grigio 2019
9,95
Wit • 13% — Pinot grigio
VENETO Zeer boeiend aroma van fruit met vooral peer en banaan en wilde bloemen. De
smaak biedt een prachtige balans in fruit en frisheid met een aantrekkelijke en lange
afdronk.
22. Dal Cero Montecchiesi Vermentino Chardonnay 2019
9,95
Wit • 13% — Vermentino, Chardonnay
TOSCANE Bijzondere aroma’s van meidoorn, lindebloesem, peer en abrikoos aangevuld met
een toets van citroen en meloen. De smaak is zeer verfijnd en heeft een prachtige balans.
amandelen. De afdronk is zeer verleidelijk en houdt lang aan.
23. Simone Capecci Tufilla Passerina 2018
10,95
Wit • 12,5% — Passerina
MARCHE Kraakhelder met een lichtgele kleur. Overweldigende geur met impressies van
mango, passievrucht, guave, mandarijn en specerijen. Fruitige aanzet in de smaak, sappig
maar ook stevig, kruidige afdronk met een aangenaam amandelbittertje.
24. Simone Capecci Ciprea Pecorino 2019
13,95
Wit • 13% — Pecorino
MARCHE Het paradepaardje van Simone Capecci. Een krachtig geurende wijn met citrus
en tropisch fruit. De smaak is mondvullend, complex met een frisse aanhoudende afdronk.
25. Rapitalà Vigna Casalj Alcamo Classico Sicilia DOC 2018
15,95
Wit • 12,5% — Cataratto
SICILIË Licht goudgele kleur met aroma’s van bloemen en exotisch fruit zoals perzik en
abrikoos. Zacht en rond in de mond met fruit en een lichte toets van noten.
Rosé
26. Parini Pinot Grigio Blush 2019
5,95
Rosé • 12% — Pinot grigio
VENETO Deze licht zalmroze wijn biedt een aangenaam aroma van rijpe aardbeien en
appels. De smaak is zacht en biedt volop rode en witte fruitigheden zoals framboos,
aardbei en peer. De afdronk is vriendelijk door een licht zoetje. Een verrassing in het glas...
27. Dal Cero Corte Giacobbe Pinot Grigio Ramato 2019
9,95
Rosé • 12,5% — Pinot grigio
VENETO Aroma's van exotisch fruit zoals ananas overheersen met daarnaast lichte tonen
van witte bloemen. De smaak is elegant, fluwelig, vol en prima in balans. De afdronk is
fris en duurt vrij lang.

28. Dal Cero Montecchiesi Miralý 2019
13,95
Rosé • 13% — Syrah, Sangiovese, Vermentino
TOSCANE De heerlijke geur van rode bessen, frambozen en wilde veldbloemen vormt een
prachtige combinatie met de zalmroze kleur. Verfijnd en zacht van smaak, heerlijk sappig
met aroma’s van klein rood fruit en een aangename frisse afdronk.
Rood
29. Parini Montepulciano d'Abruzzo 2018
5,75
Rood • 13% — Montepulciano
ABRUZZEN Dit is een fruitbom met een mondvol kersen, aardbeien en bessen. Plezierige wijn
met een prachtige prijs/kwaliteitsverhouding. Een aanrader om te delen met vrienden.
30. Castello Monaci Piluna Primitivo 2018
8,95
Rood • 14% — Primitivo
PUGLIA Vroeg in de ochtend, het meest koele moment van de dag, worden de druiven
met de hand geplukt om zoveel mogelijk frisheid in de druif te bewaren. De neus verrijkt
zich met een boeket van rijp rood fruit met tonen van peper, vanille en Mediterrane
kruiden. De smaak is zeer geconcentreerd met rijke aroma’s van drop en klein zwart fruit
gevolgd door een aangenaam filmende afdronk die lang nablijft.
31. Castello Monaci Coribante 2018
9,95
Rood • 14,5% — Malvasia Nera di Lecce, Syrah
PUGLIA Het Familiebedrijf Castello Monaci is in 1970 opgericht. De eeuwenoude olijfboomen wijngaarden rondom het Castello Monaci liggen in Puglia, Italië. De wijnen kenmerken
zich door een hoge kwaliteit, volle en rijpe smaken van zongedroogd fruit met een
heerlijke kruidigheid. Castello Monaci werkt zoveel mogelijk natuurlijk en is onderdeel van de
'slow wine' beweging. De wijngaarden pal naast de zee gelegen en het klimaat zorgen
ervoor dat de druiven op een natuurlijke manier beschermt worden tegen ziekten.
32. Fioris Rosso 2018
10,95
Rood • 12,5% — Pinot Nero, Schiava, Merlot
DOLOMIETEN De combinaties aan druivenrassen levert een spannende mix op van
traditionele en moderne elementen. Heerlijk fruitige aroma's van vers rood fruit worden
aangenaam opgefrist door de joviale fruitzuren van de schiava.
33. La Gironda Barbera d'Asti La Lippa DOCG 2018
10,95
Rood • 13,5% — Barbera
van een stevige structuur in geur en smaak. Vriendelijke frisse wijn met lengte, zuiverheid
en intensiteit.
34. Simone Capecci Picus Piceno 2017
13,95
Rood • 13,5% — Montepulciano, Sangiovese
MARCHE Intens robijnrode kleur. Fruitige elementen maken zich los in het glas van
bosbessen en kersen maar ook kruidige tonen van amandel en zoethout. In de smaak
ervaart men een stevig mondgevoel met frisse fruittonen en een zachte tanninestructuur.
In de lange afdronk een zeer aangenaam smakend bittertje.
35. Tenuta degli Dei Forcole Chianti Classico DOCG 2016
16,95
Rood • 14% — Sangiovese
TOSCANE Robijnrood van kleur. Aroma's van kersen, bessen en hout. Zachte, kruidige smaak
met verfijnde tannine.

OOSTENRIJK
Wit
36. Mayr Grüner Veltliner 2018
8,95
Wit • 13,5% — Grüner veltliner
NIEDERÖSTERREICH Helder strogele kleur met een groene zweem, fris en jeugdig boeket
met lichte aroma’s van citrus, appel en witte peper. De smaak is levendig en fris met
lengte in de afdronk. Ferdinand Mayr is van huis uit musicus, met een
grote liefde voor wijn. Sinds 1997 heeft hij de overstap naar wijn gemaakt en is gestart als
wijnmaker in Krems. Daarnaast werkt hij ook als négociant en brengt hij samen met een
aantal bevriende wijnboeren uit o.a. Niederösterreich (grüner veltliner) en Burgenland
(zweigelt) een aantal mooie wijnen op de markt.
PORTUGAL
Wit
37. Casa da Senra Vinho Verde 2019
10,95
Wit • 12,5% — Loureiro
MINHO Levendige wijn met een attractief aroma van citrus en tropisch fruit. De smaak is
zeer toegankelijk, licht tintelend op de tong, zacht en elegant met een frisse afdronk.
SPANJE
Wit
38. Mainel Verdejo 2018
7,95
Wit • 13% — Verdejo
RUEDA Knisperend frisse wijn met intense aroma’s van rijp wit fruit en een hint pas gemaaid
gras. De smaak is elegant en moo i in balans met heldere fruitzuren in de afdronk.
39. Tres Pilares Verdejo 2019
8,95
Wit • 12,5% — Verdejo
RUEDA Strogele kleur met een groene zweem. Zeer aromatische wijn met geuren van
tropisch fruit en specerijen zoals balsamico, venkel en pas gemaaid gras. De smaak is zeer
rijk en heeft een mineralig karakter waarin steenfruit naar voren komt met tonen van
steranijs en citrusfruit. De afdronk is intens en langdurig.
Rood
40. Bodegas Borsao Roble 2016
9,95
Rood • 15% — Garnacha, Syrah
CAMPO DE BORJA Fruitige elementen van rijp zwart fruit en verse rode bessen zijn dominant
aanwezig. Zachte tannines, heerlijke fruitzuren en een hint van zwoele kruiden maken het tot
een toegankelijke en veelzijdige wijn.
41. Viña Costeira Mencia 2017
11,95
Rood • 13,5% — Garnacha, Mencia, Sousón
GALICIË Overheerlijk zijn de bosgeuren, rode bessen, bloemige en kruidige aroma's. De
smaak is verrassend zacht met een frisse toets en enige complexiteit. Verleidelijk lekker.

ARGENTINIË
Wit
42. Crios Torrontés 2018
10,95
Wit • 13,5% — Torrontés
MENDOZA VALLEY Helder water wit van kleur. De geur is overweldigend van bloemen,
muskaat, exotisch en fris. De smaak biedt iets kruidigs zoals jasmijn maar is tegelijkertijd
verfrissend en smaakopwekkend. Aangenaam bittertje met tonen van citrus in de afdronk.
CHILI
Wit
43. Ventopuro Chardonnay-Sauvignon Blanc 2019
6,95
Wit • 13,5% — Chardonnay, Sauvignon blanc
CURICÓ VALLEY Voornamelijk gemaakt uit chardonnay wat staat voor kracht, body en
elegante tonen. De sauvignon staat garant voor frisheid en levendig fruit. Meest
opvallende aroma’s: peer, ananas, perzik, mango, citrus en lindebloesem.
44. Ventopuro Chardonnay Single Vineyard 2018
8,95
Wit • 14% — Chardonnay
CASABLANCA VALLEY Helder lichtgele kleur met delicate aroma’s van mandarijn,
sinaasappel, appel en tropisch fruit. Van de cuvée krijgt 30% een houtrijping gedurende vier
maanden. Dit geeft de wijn een zachte, vriendelijke smaak met een lichte houttoets
waarin tonen van vanille en zelfs bloemenhoning te herkennen
zijn.
Rood
45. Ventopuro Cabernet Sauvignon-Merlot 2019
6,95
Rood • 13,5% — Cabernet sauvignon, Merlot
CURICÓ VALLEY Overheersende tonen van zwarte bessen en robuuste smaak verraden het
gebruik van cabernet sauvignon. De scherpe kantjes zijn netjes afgerond door de
toevoeging van merlot en staat garant voor een fruitvol romig karakter van vlezig
amarenekersen. Uiterst temperamentvol met weelderig fruit.
46. Ventopuro Carmenère Single Vineyard 2017
8,95
Rood • 13,5% — Carmenère
COLCHAGUA VALLEY De handgeplukte druiven zijn afkomstig van 15 jaar oude
druivenstokken. Intense aroma's van rijp fruit, chocolade en kruidigheden. De smaak is
geconcentreerd en heeft zwoele en zachte tannines.
NIEUW-ZEELAND
Wit
47. Rapaura Springs Sauvignon Blanc 2019
13,95
Wit • 13% — Sauvignon blanc
MARLBOROUGH Licht geel van kleur. Stuivende neus met aroma’s van citrus, groene
appel, mango en passievrucht. Frisse en levendige wijn met een frisse afdronk.

VERENIGDE STATEN
Wit
48. Cloud Break Chardonnay 2018
10,95
Wit • 13,5% — Chardonnay
CALIFORNIË Rijke fruitaroma’s van pompelmoes en rijp tropisch fruit. Op de achtergrond wat
tonen van vanille, caramel en een vleugje eik. In de mond een soepele en rijke smaak met
passievruchten, fijne frisse elementen van citrusfruit zonder harde zuren. Heel apart en
verleidelijk lekker. Dit is een buitengewoon elegante en zeer rijke witte wijn met een
verkwikkend fris en aantrekkelijk karakter
Rood
49. Cloud Break Zinfandel 2017
10,95
Rood • 14,5% — Zinfandel
CALIFORNIË Cloud Break Zinfandel is een krachtige en mooie geconcentreerde volrijpe wijn.
De aroma's die domineren zijn deze van rijpe bramen, zwarte kersen en pruimen. In de smaak
ontwikkelt zich een aangename frisheid en finesse met zoetsappige tonen van rood
en zwart fruit. Deze volle rode wijn is prima inzetbaar bij diverse gerechten.
ITALIË
Dessertwijn
50. Elio Perrone Sourgal Moscato d’Asti DOCG 2018
10,95
Dessertwijn • 5% — Moscato
PIEMONTE De druiven vergisten in druktanks tot het gewenste alcohol 5% heeft bereikt
(parzialmento fermentato). Vervolgens wordt de gisting gestopt door te koelen naar 0°C
waarna een strenge filtratie plaatsvindt. Onder druk wordt de wijn gebotteld waardoor de
wijn licht mousserend blijft in de fles. De wijn biedt het typische kenmerk van muskaat met
overrijpe appel en abrikoos. De smaak is mild en vriendelijk met een aangename frisheid in
de afdronk.

