
PROEFCOURANT

 2021 editie 2 Zomers genieten met Wit 
en Rosé van La VilLette!

ZON, ZEE, WIT ÉN ROSÉ!

La Villette, Chardonnay 
Vin de France, 2019
Afkomstig van de voet van de Pyreneeën. Met 
een verleidelijk parfum van gele perzik en een 
golfstroom aan sappige nectarines in de mond. 
Heerlijk bij gebakken vis, asperges en een kip 
van de bbq.

La Villette, Rosé Grenache-Cinsault 
Vin de France, 2019/2020
Met een zweem van roze en met impressies 
van aardbei, framboos en kers! Kruidig, 
sappig en zwoel. Voor op het terras, maar ook 
niet te versmaden bij salades en schaal- en 
schelpdieren.

Deze zomer halen we het Franse joie 
de vivre naar ons toe met de heerlijke 
Chardonnay en rosé van la Villette. 
Beide dorstlessers én doordrinkers!

BEIDEN NU:

6,99

3 HALEN
2 BETALEN

PER FLES

Boordevol wijnen 
speciale bieren 

gedistilleerd en meer

NOLET'S DRY GIN

34,99
0,7 LTR.

NU MET GRATIS GLAS!

een uitgave van de wijnproevers



GROENE WIJN UIT 
ZUID-AMERIKA

PARELS VAN 
DUITSE BODEM!

ALL-IN 
THE FAMILY MRS. WHITE 

MEETS 
MR. RED!

Duurzaamheid wordt door Domaine Bousquet met een hoofdletter D geschreven. Als er één 
Argentijnse producent klaar is voor de volgende generatie is het Domaine Bousquet wel. 
Van recycling van verpakkingsmateriaal tot aan biologische wijnbouw. Daarnaast behoren 
zijn wijnen - vooral de MALBECS - tot de beste van het land. Top en duurzaam dus! 

Duitsland kent laatgeoogste wijnen van oude stokken op de mooiste punten van 
de hellingen. Deze wijnen zijn van ongekend hoge kwaliteit. Zeker afkomstig van 
topproducenten als Van Volxem uit de Mosel of Hensel uit het Mediterrane Pfalz!

Het is al meer dan een eeuw een bloeiend 
familiebedrijf, met nu Jean-Claude, de 
zoon van Paul aan het roer. En wat ze 
maken, maken ze goed, tot aan de grote 
château wijnen toe. Topwijnen uit de 
Languedoc. Maar proef het vooral zelf!
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Domaine Bousquet 
Malbec, Tupungato 
Argentinië, 2020
We proeven het Franse 
vakmanschap van Bousquet 
in dit glas: mooie, gekonfijte 
neus met vooral kersen, 
bessen, verse vijgen, pruimen 
en tabak. Goed uitgelijnde 
smaak die vooral drijft op 
rood fruit. Kruidig staartje 
met wat vanille. Geniet ervan 
bij alles van de grill, pasta of 
een sateetje.

Domaine Bousquet 
Malbec Reserva 
Tupungato, Argentinië, 2019
Van kleinere opbrengsten en gelagerd 
op deels nieuwe barriques! Na de 
bessenrode kleur volgt een complex 
geurpalet van bosvruchtenjam, blauwe 
pruimen en Oosterse specerijen. In de 
mond super sappig, heerlijk rijp paars 
fruit zonder tropische zwoelte, met 
cassis, bosbessen, leer en een snufje 
zwarte peper. Verleidelijke vanilletoets 
in de lange afdronk. Voltreffer bij een 
een goed stuk vlees van de bbq.

Van Volxem, Alte 
Reben Riesling, Saar 
Duitsland, 2018
Afkomstig van wijngaarden 
op de meest steile leisteen-
hellingen, met stokken tot wel 
120 jaar oud. Een Riesling met 
zeer veel concentratie, body 
en een prachtige mineraliteit: 
rijp, fris, sappig en mineraal! 
Gemaakt door topwijnmaker 
Van Volxem! Geniet ervan bij 
salade caprese en carpaccio tot 
aan zuurkool met fazant.

Hensel, Hohenflug 
Pinot Noir, Pfalz 
Duitsland, 2018
Fantastisch bouquet van 
rode pruim, kers en rode 
bes, gedroogde bacon 
en lichte vanilletoets. 
Met veel fruitdynamiek, 
supersappig en fluwelig 
van textuur. Witpeperige 
finale. Bij gegrilde 
tonijn, kalfsschnitzel en 
garnalenrisotto.

Gebr. Steffen, Mrs. White
Baden, Duitsland, 2020
De Mrs. White is qua stijl ‘een 
onafhankelijke, sterke vrouw met 
een rood hart dat overstroomt van 
passie!’ Dit is een witte wijn gemaakt 
van voornamelijk de blauwe druif 
Spätburgunder (Pinot Noir), zoals 
bij champagne, door de rode druiven 
meteen te persen. Met tonen van reine 
claudes, framboos en abrikoos. Romige 
smaak en pikante toets. Bij caprese, 
zeebaars en salade niçoise.

Gebr. Steffen, Mr. RED, Baden, Duitsland, 2018
De Mr. Red is qua stijl ‘een avontuurlijke, zelfbewuste man, met een ziel van 
Pinot Noir, puur en sexy’. Met volop aroma’s van rode kers, pruim, bacon en 
kruidnagel. In de mond veel bosfruit en rijpe kers met veel sappigheid en een 
kruidige afdronk. Bij kwartel, fazant en geroosterde kip.

Château Paul Mas, Parcelle 
Belluguette Blanc, Coteaux du 
Languedoc, Frankrijk, 2017/2019
Gewaagde blend van Grenache 
Blanc, Roussanne en Vermentino, 
geheel gegist op barriques zoals in de 
Bourgogne gebeurt. Goudgele kleur, 
hoogglans, sexy parfum van nougat, 
vanille en witte chocola. Romig in de 
mond met impressies van hazelnoot 
en citrus, uitmondend in een minerale 
finale. Deze wijn moet zwemmen: liefst 
bij zeebaars of zeetong.

Château Paul Mas, Rouge 
Clos des Mures, Coteaux du 
Languedoc, Frankrijk, 2018
Absolute topwijn van 85% Syrah, 
10% Grenache en 5% Mourvèdre. Van 
oude stokken op een bodem van klei, 
gravel en leisteen, met fossiele resten. 
Enorm geconcentreerd in de mond met 
impressies van zwarte kers, cassis, 
blauwe pruim, kaneel en laurier. Zoetrijp 
maar niet zwoel met atletische tannine. 
Bij biefstuk van de haas met risotto.

NU VOOR:

10,49

8, 9  9
NU VOOR:

20,99

17, 9  9
NU VOOR:

20,99

17, 9  9

NU VOOR:

12,99

10, 9  9

NU VOOR:

12,99

10, 9  9

NU VOOR:

7,49

5, 9  9

NU VOOR SLECHTS:

7,99

5,99
PER FLES
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BIEREN
Bijzondere

GIN & VODKA
Onvergetelijke

HAYMAN'S London Dry Gin
Een zorgvuldige balans van jeneverbes, 
koriander, sinaasappel- en citroenschil. Deze 
balans is van vitaal belang voor het maken 
van traditionele London Dry Gin.

Lupulus 
Blonde Tripel & Brune
Gebrouwen met de meest moderne en 
vooruitstrevende brouwinstallaties, brengt Lupulus 
al sinds 2007 verschillende bieren op de markt. 
De kenmerkende champagneflessen Blonde Tripel 
en Brune zijn nu extra scherp geprijsd.

Struise 
Pannepot Grand 
Reserve 2018 & 
Pannepot Vintage 
2020
Struise Pannepot komt ieder jaar 
zeer gelimiteerd beschikbaar 
en is gemaakt voor de echte 
liefhebbers. De Vintage 2020 is 
het vlaggenschip van de brouwerij 
en laat zich het beste omschrijven 
als een combinatie van zwaar 
donker en stout. De Grand Reserva 
2018 heeft twee jaar gerijpt op 
cognacvaten.

Wilderen
Tripel Kanunnik 
Tripel Kanunnik is een 4-granenbier 
gebrouwen naar origineel Wilderens 
kanunnik-recept. Een zachte en 
kruidige tripel met hergisting op 
fles en een milde afdronk door het 
gebruik van fijne & edele hopsoorten.

18,99
0,7 Ltr.

NORDéS Atlantic Galician Gin
Nordés Gin laat zich omschrijven als extreem 
aromatisch. Het karakter van de gin is, net als 
Galicië, verfrissend en authentiek en laat zich niet 
makkelijk vergelijken met andere gin stijlen. 

Tanqueray 
Flor de Sevilla
Deze gin is gebaseerd 
op de originele recepten 
van Charles Tanqueray. 
De unieke smaak wordt 
gemaakt door sinaasappels 
en sinaasappelbloesem uit 
Sevilla te combineren.

Tanqueray 
London Dry 
Een heldere frisheid en 
bitterzoete tonen dankzij 
het perfecte distillaat 
van jeneverbes, koriander, 
engelwortel en zoethout. 
Perfect in elke gincocktail.

EDINBURGH Gin Rhubarb 
Ginger Liqueur
Deze gin heeft een opvallend 
licht roze kleur en de 
onmiskenbare smaak van 
rabarber en gember. De smaak 
is vol en heeft een goede balans 
tussen de pittige gember en de 
zure rabarber. Een echte 
aanrader voor de gin liefhebber.

Bobby’s 
Schiedam 
Dry Gin
Bobby’s Schiedam Dry Gin is 
een geurig en complexe gin, 
gemaakt met een combinatie 
van lokale en exotische 
kruiden. Een evenwichtige 
mix van jeneverbes, 
rozenbottel, kruidnagel, 
citroengras en cubeb pepper 
maakt deze gin uniek.

RUTTE CELERY GIN
Sinds 1872 worden in de Rutte distilleerderij 
in Dordrecht gins, jenevers en likeuren 
gemaakt. Ze gebruiken al vanaf het prille 
begin selderij in hun 
distillaten. Dit is een 
‘normale’ Dry Gin, maar 
met een hartig tintje. 
De selderij maakt 
hem fris, maar 
overheerst niet.

19,99
0,7  Ltr.

15,49
1  LITER

Poliakov Vodka
Geheel naar eeuwenoude 
Russische traditie is Poliakov 
Vodka gemaakt van zorgvuldig 
geselecteerde granen. Uiterste 
zorg is besteed aan het 
distillatieproces. 

15,49
0,5 Ltr.

15,49
0,5 Ltr.

15,49
0,5 Ltr.

BOLS VODKA  
Dankzij een viervoudige distillatie is 
de kwaliteit van Bols Vodka maar liefst 
vijf keer de norm die door de Europese 
Unie wordt vereist. Bols Vodka is een 
uitzonderlijk zachte en pure vodka, door 
het filteringproces door houtskoolfilters. 
De zachte afdronk maakt Bols Vodka een 
uitmuntende keuze voor het mixen van 
cocktails en mixed drinks.

24,99
0,7 Ltr.

31,99
0,7  Ltr.

9,99
0,7  Ltr.

Gratis glas 
bij aankoop 

van 4 
flessen

1,79
33 cl.4,49

33 cl. 3,49
33 cl.

3,99
75 cl.

3,99
75 cl.

4,99
44 cl.

4,59
44 cl.

4,29
44 cl.

4,99
44 cl.

MOERSLEUTEL

excl. emballage

excl. emballage

excl. emballage

excl. emballage

excl. emballage

19,99
0,7  Ltr.

14,99
0,7  Ltr.

Moersleutel Craft Brewery is heer en meester 
in het maken van bieren met diepgang en een 
complex karakter.
Maak nu ook kennis met: 

Motor Oil 
(Russian Imperial Stout)
Can Brûlee 
(Barley Wine) 

Crank the Juice 
(Hazy IPA)
Macaroon Machine 
(Coconut Pastry Stout)
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IBERISCH TEMPERAMENT
Albariño uit Spanje of Vinho Verde uit Portugal! Even fris, even opwindend! En verder zijn er op 
het Iberisch schiereiland veel Garnacha en andere inheemse druiven!

Of je nou in Spanje of Portugal bent!
Calabrië is de meest zuidelijke regio van Italië en staat bekend om de pracht van de 
natuur, het lekkere eten en de mooie wijnen. Van oudsher wordt Calabrië door de 
Italianen zelf ‘Land van de Wijn’ genoemd. Een vooraanstaande producent is de Familie 
Statti, welke al sinds 1700 dezelfde 500 hectare wijngaard bezit. De broers Alberto en 
Antonio Statti produceren hier wijnen van mooie kwaliteit en met het volste respect 
voor de natuur en traditie.

Statti I Gelsi, Calabria

Atlantis, Albariño, Rias 
Baixas, Spanje, 2019/2020
Met speels bouquet van 
citroengras, appel en peer. 
Lichtjes floraal. Lekker vet 
in de smaak, met gekonfijte 
ananas en mandarijn. Mooi 
sappig. Als aperitief, bij lichte 
voorgerechten en schelp- en 
schaaldieren.

Statti, I Gelsi Bianco, 
Calabrië, Italië, 2020
Chardonnay en Greco, die 
samen volop van de zon 
hebben genoten. Een wijn 
met intensiteit en frisheid. 
Heerlijk wit fruit met een 
floraal karakter. Op het 
terras met goed gezelschap, 
bij salades of vis van de bbq.

Statti, I Gelsi Rosso, 
Calabrië, Italië, 2019
Voornamelijk Merlot en 
Cabernet Sauvignon, 
aangevuld met de inheemse 
Gaglioppo. Dit samenspel 
zorgt voor een wijn met body 
en een zeer vriendelijk fruit 
karakter, van voornamelijk 
kers, pruim en rode bessen. 
Zachte aangename tannine 
en goede afdronk. Bij risotto 
en gegrild varkensvlees. 

PROYECTO GARNACHAS 
LA GARNACHA, SALVAJE DEL MONCAYO 
SPANJE, 2017/2018
Een persoonlijk project van Raùl Acha, 
wijnmaker van Vintea en een eerbetoon 
aan Garnacha, want Spanje heeft veel oude 
stokken Garnacha, maar ze worden vooral 
gebruikt voor de productie van bulkwijn. 
Acha zoekt gericht naar deze wijngaarden en 
maakt er topwijnen van. Boordevol zwarte 
kers, tabak, vanille en zachte tannine. Bij 
saté, cayun keuken en T-bone steak.

Bardos REserva, Ribera del duero 
spanje, 2016
Tinta del País en Cabernet Sauvignon. De wijn 
rijpt gedurende 16 maanden in nieuwe Franse 
eiken vaten. Complex en aantrekkelijk, 
boordevol zwart fruit, chocolade en verfijnd 
Frans eikenhout. Vlezig en krachtig met een 
goede balans tussen frisheid en tannine. Bij 
gegrild vlees of stoof uit the dutch oven.

FeuerHeerd’s Fine White
Voor aperitief of digestief. Deze 
witte port met zijn smaak van witte 
pruim, perzikenjam, tarte tatin en 
Cointreau. Absoluut zalig! Bij harde 
kazen, noten en olijven.

Casa Ermelinda, Porta Nova, Vinho 
Verde Classico, Portugal, 2020
Net zo fris en fruitig aan de andere kant 
van de grens van Rias Baixas in Portugal. 
De Vinho Verde! Met kruidige geurstart, 
Granny Smith en groene pruim; in de mond 
heerlijk sappig, maar opnieuw fundamenteel 
mineraal zesty met impressies van citroen 
en meloen. Krijtig. Bij oesters, mosselen 
en rivierkreeftjes.

NU VOOR:

4,99

3,99
NU VOOR:

9,99

8, 9  9

NU VOOR:

10,99

7, 9  9

NU VOOR:

15,99

12, 9  9

NU VOOR SLECHTS:

9,99

7, 9  9

Suggestie! Maak je eigen 
Midzomernachts-Sangria en 
Tonicmix met de unieke Feuerheerd’s 
Fine White Port! Met de fijne smaak 
van witte pruim, perzikenjam, tarte 
tatin en Cointreau. Zalig!

Fles 50 cl: 

NU VOOR SLECHTS:

5,99

6,99

PER FLES

BEIDE

OP HET TERRAS EN BIJ DE BBQ!

Op de uitlopers van de 
majestueuze Mont Ventoux 
vonden De Wijnproevers het 
Domaine Mur-Mur-Ium met zijn 
klassieke, kruidige Rhônewijnen. 
Ideale begeleiders bij de bbq.

Domaine Mur-Mur-Ium 
Le Retour, VENTOUX 
frankrijk, 2019
Vurig en vet in de smaak 
met een hart van rood fruit 
en een kruidige afdronk 
van witte peper. Echte 
barbecuewijn bij mixed grill 
en geroosterde kip. 

Domaine Mur-Mur-Ium 
Cuvée Anne, VENTOUX
frankrijk, 2016
Van 60 jaar oude stokken. 
Doet alléén in prijs onder voor 
een Chateauneuf-du-Pape.
Impressies van kaneel, zwarte 
bes, drop, olijven, ceder en 
kirsch. Zo zacht en zo zwoel. 
Ideaal bij bavette, lam of eend 
van de bbq.

BBQ KANJERS 
UIT DE RHÔNE

NU VOOR:

10,99

8, 9  9
NU VOOR:

13,99

10, 9  9
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Tamnavulin 
double cask
Een lichtzoete whisky 
waarin tonen van 
appel, honing, peer en 
ananas te vinden zijn. 
Zeer zacht van smaak, 
tevens rijk en bijzonder 
fruitig.

Tamnavulin 
Sherry Cask
Een lichtzoete whisky 
met tonen van 
sinaasappel, gember 
en toffee pudding. 
Zacht van smaak, 
zeer rijk en licht fruitig. 

19,99
0,7 Ltr.

19,99
0,7 Ltr.

16,99
1 LITER

WHISK(E)Y'S
Intense
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PADDY 
Old Irish Whiskey
Één van de zachtste whiskey's van Ierland.
Een milde en zachte smaak met een 
kenmerkende zachte moutigheid, een 
vleugje zoete olie, kruidigheid en op de 
achtergrond tonen van honing, vanille en 
gebrand hout.

AMRUT
Indian Single Malt Whisky 
Gedistilleerd uit gerst, geteeld in het 
noordwesten van India. De whisky heeft 
gerijpt op new American oak en ex-
bourbon alvorens ze te bottelen.

BUFFALO TRACE Kentucky 
Straight Bourbon Whiskey
Deze diep amberkleurige whiskey heeft 
een complex aroma van vanille, mint en 
melasse. Aangenaam zoet van smaak met 
tonen van bruine suiker en kruidigheid 
die eiken verraadt. 

MARS Kasei
Japanese Blended Whisky
Verkregen uit het blenden van 
verschillende vaten, is Mars Kasei een 
ware ambassadeur van Japanse stijl 
whisky’s. Het laat een lichte toets van rook 
achter, die deze whisky zijn specifieke 
karakter geeft.

TAMDHU 12YO 
Speyside Single Malt
Een heerlijke whisky met een 
mondvullende zijdezachtheid, smaken 
van banaan, moutkoekjes en de klassieke 
diepte van sherry eiken.

KAVALAN Taiwanese 
classic single Malt Whisky
Een warm oranje whisky met een 
vleugje zoete mangosap met pittige 
complexiteit en warmte. De smaak 
heeft een olie- en citrusachtige finish. 

19,99
0,7 Ltr.

21,99
1 LITER

33,99
0,5 Ltr.

39,99
0,7 Ltr.

30,99
0,7 Ltr.

29,99
0,7 Ltr.

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.

NIEUW!!
THE GLENLIVET CARIBBEAN RESERVE 
Om de grenzen van single malt te blijven verleggen, komt The Glenlivet 
met de Caribbean Reserve: een single malt selectief gerijpt op Caribische 
ex-rumvaten. Het resultaat is een unieke toegankelijke en originele single 
malt die door zijn zacht zoete en fruitige karakter puur of met ijs heerlijk 
is, maar ook lekker voor zomerse cocktails.

18,99
1 LITER

THE FAMOUS GROUSE
The Famous Grouse staat bekend om zijn zachte 
en rijke smaak door het gebruik van meer 
sherryvaten voor het rijpen van haar whisky's 
dan andere blended whisky's. The Famous 
Grouse Blended Scotch Whisky bestaat uit een 
blend van the Edrington Single Malts -'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.

29,99
0,7 Ltr.

THE BUSKER IRISH WHISKEY 
TRIPLE CASK TRIPLE SMOOTH

22,99
1 LITER

Een buitengewone blend gemaakt met hoogwaardige 
Single Grain whiskey en een zeer hoog percentage 
Single Malt en Single Pot Still whiskey. Begin je reis met 
tropisch fruit en zoete vanilletonen en sluit het geheel af 
met een uitgebalanceerde zoetheid in de mond. De reis 
gaat verder met tonen van mout, zoetheid en donkere 
chocolade, terwijl subtielere tonen van toffee en kaneel 
voor intensiteit zorgen.
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VIJFTIG TINTEN ROZE! WELKE PAST 
BIJ JOU?

Pipoli Rosato, Basilicata 
italië, 2020
Gemaakt van de beroemde druif 
Aglianico en boordevol klein rood 
fruit, vooral framboos, braam en rode 
pruim, zoetrijp qua teneur. Dieper 
van kleur en vetrijp in de mond, 
met gekonfijt pitfruit zoals kersen 
zonder dat het echt zoet wordt. Bij de 
barbecue, salade caprese en carpaccio.

M  d Rosé, Côtes de Provence 
Frankrijk, 2020
De Rolls-Royce onder de rosés! 
Lichtroze met veel briljantie, gevolgd 
door een finesserijk parfum. Smaak 
van vers geplukte bosaardbei, aalbes 
en rode kers, rond en soepel met wat 
tijm en rozemarijn in de afdronk. 
Voorzien van royale fruitbody. 
Absolute top-rosé, voor op het terras 
of bij salade niçoise, paella en schaal- 
en schelpdieren.

LePlan Vermeersch 
Grenache Rosé, frankrijk 
2019/2020
Voormalig Belgisch autocoureur Dirk 
Vermeersch maakt in Suze-la-Rousse, 
midden in de Côtes du Rhône, sublieme 
wijnen! Zoals deze kruidige rosé met 
zijn fruitvuurwerk van Grenache; rode 
bessen, kersen, aardbeien en frambozen. 
Fluwelig zacht in de smaak en gedragen 
door een slanke frisheid. Drink deze 
dorstlesser zonder iets of bij de bbq.

Le Rosé par Paul Mas  
Pays d’Oc, Frankrijk, 2020 
Paul Mas zou Paul Mas niet zijn 
als hij ook een perfecte rosé 
zou willen maken. Die is er nu, 
en hij heet dan ook: Le Rosé! 
Lichtroze, briljant schitterend, 
met veel tranentheater. Zomers 
parfum van rijpe aardbei, kers 
en vanille. En in de mond regent 
het rijp bosfruit, sappig en 
mondvullend. Voor op het terras, 
bij pasta, pizza en salades.

Calalenta, Merlot Rosato 
italië, 2020
Rijpe Merlot van grote hoogte 
geeft volop fruit en een heerlijke 
sappigheid. Rosé met een fonkelende 
roze zweem en aroma’s van 
besjes en versgeplukte aardbeien. 
Volop rondeur en smaak zonder 
alcoholvuist. Mooie fraîcheur in de 
afdronk. Voor op het terras, bij salades 
en lichte barbecuegerechten.

Le Blanc par Paul Mas 
Pays d’Oc, Frankrijk, 2020
Eveneens in een stijlvolle fles met 
glazen dop: Le Blanc. Ultieme 
blend van authentieke en bekende 
druivenrassen, niet minder dan 
zes in totaal! Charmerend parfum 
waarin guave, bergamot, perzik, 
lychee en rozen om de boventoon 
strijden. Mooi gelaagd qua smaak 
met  sexy body en sappige textuur, 
kruidige ondertoon en minerale 
toets in de lange finale. Bij zalm, 
poulet rôtie en risotto.

Vroeger was er maar één stijl rosé: lichtrood en halfzoet. Maar tegenwoordig kun je kiezen uit wel vijftig verschillende stijlen rosé, van de meer gespierde Aglianico 
tot de elegante Provence en de easy Languedoc. Van aperitief tot bij de bbq! Voor iedere gelegenheid en voor elk wat wils!! Welke kies jij?

NU VOOR:

6,99

5, 9  9

NU:

5,99

LEKKER
LAAG

GEPRIJSD!

NU:

9,99

NU:

9,99

6 HALEN
5 BETALEN

PER FLES

NORMAAL

a

NU:

8,99

6 HALEN
5 BETALEN

PER FLES

BEIDE

6 HALEN
5 BETALEN



pagina 12 pagina 13

Aperol
Aperol staat synoniem 
voor lekker zomers 
borrelen. De in het 
oog springende oranje 
kleur en unieke smaak 
zorgen voor feestelijke 
sferen in je 
glas. Bittere 
en zoete 
sinaasappel 
in de mix.

PASSOÃ
Het originele 
recept is 
geïnspireerd 
op de tropische 
zonsondergang 
en de passie-
vruchten uit 
Brazilië.

southern 
comfort
Southern Comfort is er 
voor hen die op zoek 
zijn naar de authentieke 
ervaring van de kracht 
van een whiskey, 
gecombineerd met 
de zoete charme 
van een likeur.

9,99
0,7 Ltr.

9,99
0,7 Ltr.

Goblet Jonge 
Graanjenever
Goblet is de jenever 
met de zachte “G” en 
kenmerkt zich door de 
uitgesproken zachte 
smaak met een heerlijk 
jeneverbes aroma.

Jachtbitter 
Kruidenbitter
Jachtbitter proeven is 
intens genieten van al 
het goede dat de natuur 
te bieden heeft. Van de 
smaak van zowel milde 
als krachtige kruiden, 
de perfecte opkikker of 
digestief!

11,99
1 LITER

12,49
1 LITER

11,99
1 LITER

LIKEUREN
Lekkere

JENEVER & MEER...
Verfijnde

ricard 
Deze anijsdrank is 
een goudgele pastis 
uit Marseille. Ricard 
Pastis is heerlijk met 
wat ijs, maar ook op 
de Franse manier: 
verdund met water. 

ISOLABELLA SAMBUCA
Door de samenvoeging 
van de beste ingrediënten 
is een unieke uitgebalan-
ceerde smaak ontstaan. 
Bij voorkeur drink je 
Isolabella Sambuca koud 
vanuit de vriezer of met 
ijs. Heerlijk op de 
traditionele wijze 
gedronken: naast de 
koffie in een likeurglas 
met drie koffieboontjes. 
Kort flamberen en de 
anijsgeur komt je tegemoet.

ISOLABELLA 
LIMONCELLO
Isolabella Limoncello 
heeft een uitgesproken 
volle smaak en een 
oogverblindende intense 
kleur. Deze likeur 
kenmerkt zich als een 
frisse toegankelijke 
Limoncello en wordt op 
basis van Siciliaanse 
citroenen vervaardigd.
Drink Isolabella 
Limoncello ijskoud!18,99

1 LITER

malibu
Malibu is de 
bestverkochte 
Caribische rum 
met kokosnoot 
ter wereld. Drink 
hem puur of in de 
mix met cola of 
jus d’orange.

14,99
1 LITER

WATERMELON FIZZ
Ingrediënten: 2 delen De Kuyper
Watermelon, 1 deel Three Sixty 
Vodka, 1 deel limoensap en 
limonade bijv. Sprite of 7UP.

BLUE LAGOON
Ingrediënten: 2 delen 
De Kuyper Blue Curaçao, 
1 deel Three Sixty Vodka, 
1 deel limoensap en limonade 
bijv. Sprite of 7UP.

De Kuyper Watermelon / De Kuyper Blue Curaçao 
Serveer heel gemakkelijk de lekkerste cocktails met De Kuyper 
mixlikeuren! De heerlijke frisse cocktail Watermelon Fizz of 
’s werelds favoriete cocktail Blue Lagoon.

Bereiding:
Meet alle ingrediënten af met een jigger. Gebruik de kleine kant voor 1 deel en de grote kant 
voor 2 delen. Voeg ijsblokjes toe in het longdrink glas. Schenk de ingrediënten in het glas. 
Top af met limonade. Roer het geheel zachtjes door elkaar. Voeg de garnering toe. Cheers!

Ook verkrijgbaar

6,99
0,5 Ltr.

12,99
0,7 Ltr.

14,99
0,7 Ltr.

7,49
0,35 Ltr.

Dujardin 
Vieux Blauw
Dujardin, de stijlvolle 
Vieux met een 
vleugje cognac, op 
smaak gebracht 
met natuurlijke 
ingrediënten en Franse 
allure. Heerlijk puur, 
maar ook fantastisch in 
de mix!

18,99
1 LITER14,49

1 LITER

KETEL 1 FOR ALL
KETEL 1, de zachte en zuivere 
jenever waar natuurlijk 
ingrediënten, ambacht en 
rekening houden met elkaar op 
nummer 1 staan. 

KETEL 1 Matuur is de gerijpte 
jenever naast KETEL 1 jonge 
jenever. Een speciale blend 
op basis van gelagerde granen-
eau-de-vie, jeneverbessen en 
kruiden. 

Heerlijk puur of in een 
verrassende mix!

12,99
1 LITER

old captain witte rum
De licht zoete en fruitige geur van 
de witte rum van Old Captain gaat 
harmonieus samen met zijn zachte 
smaak en mooie, droge afdronk. Niet 
alleen puur en on the rocks is Old 
Captain witte rum verrassend lekker, 
ook in een mix.

old captain bruine rum
Old Captain bruine rum heeft een zacht 
karakter en een uitgesproken aroma met 
fruittonen van abrikoos en pruimen. Drink 
hem puur, on the rocks of in een mix en 
ontdek de ronde, zoete smaak.

bols Corenwijn  
Deze genever met een hoog moutdistillaat-
gehalte is gedurende 2 jaar gerijpt in Franse 
eikenhouten vaten en wordt in beperkte 
hoeveelheden geblend. Je proeft mout- en 
houttonen met een verfijnde fruitige en 
kruidige afdronk van onder andere kaneel, 
pijnboom en honing. Een gerijpte blend 
van kruiden en het unieke Lucas Bols 
moutdistillaat van tarwe, rogge, maïs en 
jeneverbes.

bols jonge jenever 
Bols Jonge Jenever is een dubbelgestookte, 
koud gefiltreerde jonge jenever met een 
uiterst zachte smaak. Bols Jonge Jenever 
wordt bereid met 100% graanalcohol en 
geurige, volgens traditioneel vakmanschap 
gestookte moutwijn. Bols Jonge Jenever 
heeft een transparant heldere kleur en 
35% alcohol.

10,99
0,7 Ltr.

11,49
1 LITER

17,99
1 LITER

BOOMSMA BRAMEN
Eigenzinnige likeuren
verkrijgbaar in de smaken 
vlierbessen, koffie, limoen 
en bramen.
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Zenato, St. Cristina, Cabernet 
Sauvignon, Italië, 2018
Kanjer van een wijn! Finessebouquet 
met impressies van blauwe pruim, 
bosbes, zwarte bes, mineralen 
en pure chocola. Toetsje tabak. 
Daarna een puur fruitfestival in de 
mond, maar in het klassieke genre: 
met volop zwarte bes, cassis en 
specerijen. Zoete ceder in een lange 
finale. Bij alles van de grill, met name 
lam, entrecote en duif.

Zenato, St. Cristina, Lugana 
Italië, 2020
Van de inheemse Trebbiano di 
Lugana. Bouquet met meloen en 
citrus, mineraal verfijnd. Fris 
in de mond met wit fruit, witte 
perzik, appeltjes en peren. Ideale 
aperitiefwijn, maar ook heerlijk 
bij mosselen, asperges, oesters 
en salades.

Zenato, St. Cristina, ChardonNay 
VeneTo, Italië, 2020
Fraaie 'Chardonnay del Veneto', in de 
stijl van Zenato. Intens fruitaroma 
met bouquet van bloemen, gedroogd 
fruit en een hint van hazelnoot. Droog 
en fris in de mond met een prettig 
vetje en veel fraicheur. Bij gebakken 
zeetong, kreeft en truffelrisotto.

Het domein St. Cristina behoort tot de beste domeinen in de regio, met de mooist gelegen wijngaarden. 
Het domein is al vele jaren in bezit van de Familie Zenato, een begrip in de wijnwereld. Het familiebedrijf staat voor 

vakmanschap in de kelder en een ongekend rijk arsenaal aan wijngaarden in Veneto, tussen het Gardameer en Venetië.
De bbq traditie in Californië staat op een hoog niveau. Hier horen natuurlijk 
ook de mooiste wijnen uit het gebied bij, namelijk die van Wente, het oudste 

familiebedrijf van Californië met wijnen uit de koelste delen.

CALIFORNIË IS COOL!
Met hun eigen stijl van bbq

OOK ZIN IN ZENATO?

NU VOOR:

18,99

14, 9  9
NU VOOR:

10,99

9, 9  9

NU VOOR:

14,99

11, 9  9Wente, Charles Wetmore
Cabernet Sauvignon 

Californië, 2018
Van de single vineyard Wetmore 

in de Livermore Valley. Een 
absolute schoonheid van een wijn 

met karakteristieke cassis en 
zwarte bes, volop body, zijdezachte 

tannine en een romig, vanillerijk 
mondgevoel. Bij tournedos, mixed 
grill en lamsrack van de grill met 

rozemarijn en knoflook.

NU VOOR:

19,99

16, 9  9

Wente, Morning Fog 
Chardonnay, Californië, 2019
De ochtendmist geeft deze Chardonnay 
zijn kenmerkende frisheid en zijn 
heerlijke smaak met impressies van 
gekonfijte ananas, perzik, boter en 
vanille. Bij pasta carbonara, ceasar 
salad met kip van de grill en kalfshaas.

Wente, Southern Hills Cabernet 
Sauvignon, Californië, 2018
De Médoc van Californië! Met impressies 
van cappuccino, anijs, zoete toffee, rijpe 
zwarte bessen en weelderige, noterige 
tannine. Voor bij al het vlees van de grill.

NU VOOR:

11,99

9, 9  9

NU VOOR:

11,99

9, 9  9



Flor de LA Mar Branco, Sétubal 
Portugal, 2019/2020
Laat je verrassen door deze frisse Portugese witte 
wijn met zijn wonderlijke smaken van de inheemse 
Fernão Pires, Arinto en Verdelho. Afkomstig van 
Setúbal bij Lissabon waar Vasco da Gama ooit naar 
India voer en nu de windsurfers heersen. Met tropisch 
fruit en verleidelijke vanilletonen! Ideaal bij gegrilde 
vis en salades.

Flor de LA Mar Tinto, Sétubal 
Portugal, 2019
Gemaakt van inheemse rassen als Castelão, Aragonés 
en Alicante Bouschet, en een paar druppels Syrah. Met 
een ongecompliceerd parfum van aardbei en kers en een 
sappige smaak van rood fruit, vanille, kokos en noga. 
Frisse afdronk. Bij pasta en saté.

Verkwikkend, dorstlessend en origineel. Bij ons nog niet 
zo bekend, maar wereldberoemd in Portugal! Zolang de 
voorraad strekt!

DÉ ZOMERWIJNEN VAN 2021
komen uit Portugal!

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG TOT EN MET 27 JUNI 2021, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. ACTIEPRIJZEN ZIJN NETTO AANBIEDINGSPRIJZEN.

NU SLECHTS:

5,99

3, 9  9PER FLES

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


