
PROEFCOURANT
oktober

Het najaar in met 
heerlijke wijnen!

NU SLECHTS:

6,99

8,99

Per fles

single
vineyard

paul mas estate
Al jaren ontstijgen de wijnen van Paul Mas de rest in de 
Languedoc-Roussillon. De allerbeste wijnen komen van de 
zogenaamde “Single Vineyard”. Dat zijn wijnen van één unieke 
wijngaard binnen het Estate Paul Mas. Deze worden dan ook 
selectief gebruikt voor de Reservé serie.

Paul Mas, Chardonnay Reservé, Single Vineyard
Pays d’Oc, frankrijk, 2019
Kristalhelder, strogeel. Geur van gele appel, peer, meloen en 
ananas, lichtjes gerookt. Swingende smaak van gekonfijte 
ananas, perzik en appel, ondersteund door fijne houttoets. 
Exotische Chardonnay met ‘love handles’. Bij gebakken 
sliptong en gegrilde calamari.

Paul Mas, Merlot Reservé, Single Vineyard
Pays d’Oc, frankrijk, 2019
Jeugdige 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 én open haard, bij uiteenlopende vleesgerechten.

PROEFCOURANT is een uitgave 
van de wijnproevers



Pago de Cirsus, Oak Aged, Tempranillo-Merlot- 
Syrah, Navarra, Spanje, 2020
De veelvuldig onderscheiden Pago de Cirsus is een Spaanse 
volbloed, gemaakt van drie verschillende druivenrassen en 
gelagerd op eiken vaten. Heeft een vanillerijke smaak, met 
dadels, vijgen en veel rijpe bessen. Kruidige tannine in de 
staart, lichtjes gerookt. Ideaal bij steak, lam en wild.

Casala Vecchio, Montepulciano d’Abruzzo 
Italië, 2018
Uit de kelders van Fantini, een toonaangevend wijnbedrijf 
met roots in de Abruzzen. Intense aroma’s van wilde bessen 
en pruimen, met wat tonen van droge bloemen, specerijen en 
zoethout. Een volle body, lichte tannines en een zeer fraaie 
afdronk. Bij wild zwijn en fazant.

Château La Fagnouse, Saint-Émilion Grand Cru 
Frankrijk, 2018
Grand Cru van de rechteroever met klei- en kalkachtige 
bodem, wat zorgt voor elegante wijnen. Blend van 70% Merlot 
en 30% Cabernet Franc van ruim 40 jaar oude wijnstokken 
en uit het uitstekende jaar 2018. Met rode kersen en 
zwarte bessen en een fluwelige, rijpe smaak. Rond en zwoel. 
Combineer bij hertenbiefstuk en wild zwijn.

baie lekker!
KANJERS BIJ WILD!

NU SLECHTS:

5,99

6,99
NU SLECHTS:

7 ,99

9 ,99
NU SLECHTS:

12 ,99

15 ,99

NU SLECHTS:

12,99

14,99

Per fles

Stellenrust, Zuid-Afrika 
Vanaf het terras van Stellenrust is de Tafelberg zo 
dichtbij dat je hem bij wijze van spreken kunt aanraken. 
Stellenrust was ooit van gouverneur Adriaan van der 
Stel en de wijngaarden behoren tot de allerbeste van de 
Kaap. Ze liggen in de zogenaamde ‘Gouden Driehoek’ van 
Stellenbosch. 

Stellenrust, Barrelfermented, Chenin Blanc
Stellenbosch, Zuid-Afrika, 2019
Sensationeel! Dit is Chenin Blanc gemaakt als een hoge 
Bourgogne! Overladen met medailles en onderscheidingen! 
Met impressies van geel fruit, rijpe Jonagold, perzik, guava 
en lichte toast. In de mond: citrus, sappige peer, toasty eik 
en mineraal gedreven zuren. Enorme lengte. Bij zeetong en 
andere rijke visgerechten.

Stellenrust, Cornerstone, Pinotage 
Stellenbosch, Zuid-Afrika, 2018
Pinotage is zo Zuid-Afrikaans als een Springbok! Een Zuid-
Afrikaanse kruising tussen Pinot Noir en Cinsault, maar een druif 
met een heel duidelijk eigen karakter: vol met specerijen en rood 
en paars fruit! Verleidelijk bouquet met zwarte bes, noten en een 
vleugje noga. Jammy en vlezig in de mond met volop zwarte en 
rode bes. Gekonfijt en sappig met een stevige body en aanwezige, 
maar zwoele tannine en wederom veel fruitmaterie in de lange 
afdronk. Bij uiteenlopend wild.



AA
NB

IED
IN

GE
N 

ZIJ
N 

GE
LD

IG
 TO

T E
N 

ME
T 3

1/
10

/2
02

1, 
ZO

LA
NG

 D
E V

OO
RR

AA
D 

ST
RE

KT
. P

RI
JS

W
IJZ

IG
IN

GE
N 

VO
OR

BE
HO

UD
EN

. A
CT

IEP
RI

JZ
EN

 ZI
JN

 N
ET

TO
 A

AN
BI

ED
IN

GS
PR

IJZ
EN

Wildly bold… and not for everyone
Niet voor de angsthaas, maar bedoeld voor de fearless! Houd jij 
ervan om de rauwe randjes van het leven op te zoeken? En wil 
jij een whisky die dat ook doet? Dan is Smokehead jouw single 
malt. Naast puur, in de mix of in een uitstekende cocktail is deze 
rokerige krachtpatser ideaal geschikt voor Halloween. 

tripel karmeliet
Deze wereldberoemde Tripel is 
gebrouwen met drie graansoorten, 
namelijk: gerst, tarwe en haver.
Het favoriete bier van velen, vol 
fruitige en verfijnde aroma’s.

NU SLECHTS:

Fles 33 cl.

1,80
excl. emballage

gratis glas bij aankoop 
van 6 flessen!

Durf jij deze 
Smokehead 

Frankenshake 
Halloween cocktail 

te maken?

#NOTFOREVERONE

NU SLECHTS:

0,7 Ltr.

31,99


