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Maak er een feestje van!

LA GRANDE
BELLEZZA

Oropasso, Veneto Bianco, Italië, 2020
Blend van Garganega en Chardonnay, exotisch 
van stijl met gestoofde appel en peer, verveine, 
abrikozenjam, acaciahoning en gekonfijte 
limoen. Supervet van smaak. Bij aspergerisotto 
en kalfsvlees.

Neropasso, Veneto Rosso, Italië, 2018
Van deels ingedroogde druiven gemaakt 
volgens een 2000 jaar oud recept dat 
‘appassimento’ heet waardoor een krachtige, 
warme winterwijn ontstaat met impressies van 
pruimenjam, cacao, cappuccino en bessenjam. 
Bij stoofschotels en lamsbout met rozemarijn.

Het worden pas echt feestdagen met 
deze verleidelijke -supersappige- wijnen 
uit de omgeving van het Gardameer. 

BEIDEN:

8,99

2e FLES
HALVE 
PRIJS!

PER FLES

Boordevol wijnen 
speciale bieren 

gedistilleerd en meer

chivas regal 12yo
scotch whisky

22,99
0,7 LTR.

een uitgave van DE WIJNPROEVERS



Natuurlijk worden er in de rest van de wereld ook mooie wijnen gemaakt, maar zo tegen het einde van het jaar grijpen we toch 
terug op de klassiekers van Frankrijk: Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais en Rhône.
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Domaine Pollier, Pouilly Fuissé 
Vieilles Vignes, Bourgogne
2018/2019
Grote wijn uit het zuiden van de 
Bourgogne. Geurdoosje van meloen, 
peer, appel en perzik met wat ceder. In 
de smaak heel zuiver, met puur licht 
tropisch fruit (meloen, appel, abrikoos, 
en perzik), ingepakt door een gezonde 
portie vanille, uitmondend in een 
lange finale. Combineer bij zeetong met 
boter en citroen, gebakken zeebaars en 
truffelrisotto.

Dominique Morel
Fleurie, Frankrijk
2018/2019
Meest populaire cru van de Beaujolais 
en bekend vanwege zijn verleidelijk 
parfum van blauwe pruim, framboos 
en vijg. Met sappige pruimen en de 
smaak van bosaardbeitjes in de mond. 
Mineraal verfijnd met zachte tannine. 
Helemaal top bij fazant, duif en risotto 
met champignons.

Château La Nerthe
Les Cassagnes de la Nerthe 
Blanc, Frankrijk, 2020
Blend van Grenache Blanc, Roussanne, 
Marsanne en Viognier met een 
verleidelijk bouquet van peer, perzik en 
citrus. Licht vettig in de mond met fris 
fruit en een goede balans tussen body en 
frisheid. Rond met een goede structuur 
en elegantie. Bij gegrilde garnalen, 
aspergerisotto en 
geitenkaas.

Château Haut Bellevue
Haut-Médoc, Cru Bourgeois 
FRANKRIJK, 2014
Een Cru Bourgeois uit hetzelfde gebied 
als de grote (en onbetaalbare) Grands 
Crus Classés. Gemaakt van Cabernet 
Sauvignon en Merlot en ruim twaalf 
maanden gerijpt op kleine eiken vaten! 
Mondvullend met massa’s vlezige 
zwarte bessen, vanille en zoethout. 
Lang en elegant. Nu helemaal op 
dronk! Bij hazenrug, mixed grill en 
hertenbiefstuk.

Château La Nerthe, Cotes du 
Rhone Villages, Les Cassagnes
Frankrijk, 2019
Van Syrah, Grenache Noir en 
Mourvèdre, afkomstig van de beste 
percelen. Dit is overtreffende trap van 
Cotes du Rhône! Rijp maar serieus 
bouquet met impressies van zwarte 
kers, zwarte bes, tijm en zoethout. 
Fluwelig van textuur, rond en romig, 
boordenvol rijpe cassis en bramen, 
zwartebessencoulis en zoete drop. 
Zijdezachte tannine en vurige afdronk. 
Bij entrecote, wild en stoofpotjes.

Château La Pensée
Lalande de Pomerol
Frankrijk, 2018
Op steenworp afstand gelegen van 
Pétrus, Le Pin en L’Évangile gemaakt 
van 65 procent Merlot en 35 procent 
Cabernet Franc. Van het uitstekende 
jaar 2018! Met rode kersen en zwarte 
bessen, en een fluwelige, rijpe smaak. 
Rond en zwoel. Combineer bij steak 
tartaar, lamsrack en fazant 
op wijn met zuurkool.

NU VOOR:

14,99

11, 9  9
NU VOOR:

17,99

14, 9  9
NU VOOR:

14,99

11, 9  9
NU VOOR:

16,99

13, 9  9

VIVE LA FRANCE!
Franse Klassiekers voor aan tafel
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CHÂTEAU LA NERTHE
In Sérignan-du-Comtat ligt
het meest beroemde 
Château van de zuidelijke 
Rhône: Château La Nerthe. 
Het is een magische plek 
dankzij de kelders uit de 
16e eeuw en het uitkijkpunt 
op de belvedère met het 
18e eeuwse kasteel. 
De oude wijngaarden van 
LES CASSAGNES liggen 
steenworp afstand op 
Domaine de la Renjarde.

NU VOOR:

19,99

15, 9  9
NU VOOR:

20,99

16, 9  9

PROEFCOURANT

P R O E F C O U R A N T

WILDWIJN!
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BIEREN
Bijzondere

KLASSIEKE DISTILLATEN
Genieten van

Ambacht - Gouden Tripel
Het schuim is wit, fijn en zeer dicht. 
Ondanks de lichte amberkleur 
verbaast het bier de kenner met een 
nadrukkelijke toets mout. De neus is 
rijk met een unieke combinatie van 
hoparoma’s, kruiden en typische, zeer 
fruitige gistingsgeuren. De tripel is bij 
uitstek het bier voor de genieters.

Ambacht - Dubbel Bruin
De kleur is gloedvol als donkere 
mahonie. Het schuim is vol en 
blijvend. De fruitgeuren, ontstaan 
door gisting, vormen een rijke 
harmonie met het dominante 
aanwezige zoethout en de gebrande 
suiker. Dit bier onderscheidt zich 
door een uitzonderlijk smaakpalet 
met koffietonen en een krachtig aroma.

Mixclip American 
IPA by Founders
Founders Brewing is een 
topbrouwerij uit de States. 
Zij staan bekend om hun 
kwalitatief zeer sterke IPA’s, 
uiteraard afgevuld in blik 
om de kwaliteit van het bier 
en de smaak te waarborgen. 
De Centennial IPA en de 
All Day IPA zijn nu samen 
verpakt in een mixclip. 
Als exclusieve introductie 
van deze clip is er nu een 
extra scherpe prijs van 
€ 7,99 voor 4 van deze 
topbieren!

Mixclip Pale Ale 
by Magic Rock
Magic Rock is een top- 
brouwerij uit het Engelse 
Huddersfield. Zij staan 
bekend om hun uitzonder-
lijke Pale Ale bieren, 
uiteraard afgevuld in blik 
om de kwaliteit van het bier 
en de smaak te waarborgen. 
De Fantasma is zelfs 
glutenvrij en de Highwire is 
een Westcoast Pale Ale. Als 
exclusieve introductie van 
deze clip is er nu een extra 
scherpe prijs van € 7,99 
voor 4 van deze topbieren!

scherpe introprijs!

Oedipus Taste All the Colors Giftpack
Een knaller van een geschenkverpakking in zowel de 
uitstraling als de bieren. Een complete proeverij van Oedipus 
bieren die met verschillende bierstijlen de liefhebber gaan 
verrassen. Nu extra 
aantrekkelijk 
gemaakt in prijs.

nu extra 
aantrekkelijk 
geprijsd!

Kasteel
De best verkochte bieren van Bierkasteel van Honsebrouck 
samen met hun nieuwste telg de Xtra, kunnen nu in de mix 
aangekocht worden met een gratis glas. Dus bij aankoop van 
4 flessen ontvangt u een originele bokaal van Kasteel gratis! 

bij 4 flesjes in de mix een gratis glas!

carlos 1 
brandy
Carlos I Brandy, wellicht de meest 
bekende premium brandy ter wereld. 
Een icoon van Osborne die voornamelijk 
vanwege haar kwaliteiten wordt 
geroemd en is vernoemd naar een 
gelijknamige Spaanse koning.

joseph guy cognac
Tweeënhalf jaar gerijpt en heeft een volle 
en toegankelijke smaak. Krachtig met 
een zachte finish. De V.S. is lichtgoud van 
kleur en heeft een fruitig bouquet met 
tonen van vanille en eikenhout. Deze 
cognac heeft een aangenaam fruitige 
afdronk. 

absolut vodka
Elke druppel van Absolut Vodka is afkomstig uit Åhus, in het zuiden 
van Zweden. Het product wordt gemaakt van de beste wintertarwe 
en water uit een eigen bron. Absolut Vodka is honderden keren 
gedistilleerd, middels het unieke continue distillatieproces, waardoor 
alle onzuiverheden verwijderd worden tot het punt van perfectie met 
als resultaat een extreem zachte vodka in een hoge kwaliteit. 
Absolut Vodka bestaat uit 100% 
natuurlijke ingrediënten en 
bevat geen toegevoegde suikers.

19,49
0,7 Ltr.

20,99
0,7 Ltr.

Malfy GIN con Limone
Jeneverbes, Amalfi Coast 
citroenen en 5 botanicals. 
De beste Italiaanse 
citroenen met het unieke 
gin familie recept creëren 
samen een one-of-a-kind 
spirit, namelijk de Malfy 
Con Limone.

proef ook de andere varianten!
 
Malfy Gin Rosa
Italiaanse jeneverbes, 
Siciliaanse roze grapefruit, 
Italiaanse rabarber en 5 
andere botanische producten. 
Geniet van deze kleurrijke 
uitbarsting van Italiaanse zon 
in je drankje met tonic of in 
een andere cocktail.

Malfy gin con Arancia
Italiaanse sinaasappels 
in combinatie met een 
selectie van rijpe Siciliaanse 
bloedsinaasappels worden 
gemengd met de fijnste 
botanische producten en 
handgeplukte jeneverbes om 
een sappige en levendige 
smaak te creëren.
 
Malfy gin Originale
De beste botanische producten, 
handgeplukte jeneverbes 
en zongerijpte Italiaanse 
citroenen worden gemengd 
met water uit de Piemonte-
streek om die authentieke 
smaak te geven, gemaakt om 
van te genieten. Heerlijk in 
combinatie met een tonic 
een schijfje citroen.

21,99
0,7 Ltr.

13,49
0,7 Ltr.14,99

6 x 33 cl.

excl. emballage

1,69
33 cl.

excl. emballage
1,69

33 cl.

excl. emballage
1,69

33 cl.

excl. emballage
1,49

33 cl.

excl. emballage

7,99
4 x 35,5 cl.

7,99
4 x 33 cl.

5,99
75 cl.

excl. emballage
PER FLES
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Italianen zijn levensgenieters pur sang. Hoe kan het ook anders; fenomenaal eten en een rijk aanbod aan fantastische wijnen. 
Zoals die van Cantina Tramin uit Alto Adige. Wijnen die hun weerga niet kennen! Nu extra aantrekkelijk geprijsd!

ITALIA! PRONTO!
Beste Bianco’s uit de Alto Adige en Sardinië

Het eiland Sardinië is net zo groot als België en ligt dichter bij de 
Noord-Afrikaanse kust dan bij Italië. Het heeft een rijke historie 
met veel inheemse mediterrane rassen zoals deze Vermentino.

Surrau Limizzani, Vermentino di Gallura, Italië, 2020
Typisch Italiaans ras met een geur van reine-claude, citrus en 
oregano. Sappig en vol van smaak, met impressies van perzik, 
ananas en mango. Maar ook met verse groene kruiden en een 
minerale, lange afdronk. Bij tonijncarpaccio en pasta vongole.

Helemaal uit de hak van de laars van Italië komen deze twee 
zonovergoten Zolla wijnen met hun volle body en rijpe smaak.

Zolla, Susumaniello, Puglia, Italië, 2019
Het oude, inheemse druivenras Susumaniello treedt met 
zijn aantrekkelijke rode bosfruit definitief uit de schaduw 
van Primitivo en Negroamaro.. Het zuidelijk karakter stuift 
het glas uit van deze heerlijke, sappige eetwijn, met zijn 
heerlijke bouquet van blauwe pruim, zwarte bes, noga en vijg. 
Mondvullend, zacht en toegankelijk. Voor bij de pizza en pasta.

Zolla, Primitivo di Manduria Riserva, Puglia, Italië, 2017
Het enige dat ‘primitivo’ is aan deze wijn is zijn prijskaartje. 
Het is een robuuste, rijpe tafelwijn die zijn zonnige afkomst 
niet verloochent. Ruik zijn zwoele parfum met impressies van 
notengebak, dadelpasta, bessenjam en peper. En proef zijn 
vlezige, vurige smaak met hart van pruimen- en vijgencompote, 
dik en vol. Bij entrecôte, ossobuco en lam met knoflook en 
rozemarijn.

Ten zuidwesten van 
Florence aan de kust ligt 
Bolgheri, de ‘gouden oase 
van Maremma’. Hier komen
de meest prestigieuze 
wijnen van Italië vandaan 
zoals Sassicaia en Ornellaia. 
In dat rijtje hoort ook 
Tenuta Argentiera van de 
broers Fratini en Piero 
Antinori thuis. Fantastische 
wijnen voor de feestdagen! 
Probeer ze nu ook!

Tenuta Argentiera, Poggio ai Ginepri, Bolgheri, Italië, 2019
Gedomineerd door Cabernet Sauvignon met diepe kleur 
en royale tranenkraag. Verleidelijke aroma’s van rode 
pruimen, theeblaadjes, bosaardbeitjes en dadels. Rond en 
sappig in de smaak, met vlezige rode en zwarte bosbessen, 
een prima fraîcheur en een specerijenrijke finale met 
vooral rode pepertjes. Bij biefstuk stroganoff, gebakken 
kalfsniertjes en hert.

Tenuta Argentiera, Villa Donoratico, Bolgheri, Italië, 2019
Dit is de overtreffende trap van Argentiera en een heuse 
‘Super Tuscan’. Gemaakt van Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc en Merlot, gerijpt op deels nieuw Frans 
eiken. Met een diepe kleurkern en rijke tranenspaghetti. 
Bouquet met rode kers en gedroogde pruim, tabak en ceder. 
In de mond impressies van zwarte en gedroogde pruimen, 
zwarte kersen en zoethout, sappig en fris. Peperige 
afdronk. Klasse wijn!

NU VOOR:

11,99

9, 9  9
NU VOOR:

13,99

11, 9  9
NU VOOR:

15,99

12, 9  9
NU VOOR:

24,99

19, 9  9
NU VOOR:

29,99

22, 9  9
Cantina Tramin, Pinot Grigio, Alto Adige, Italië, 2020
Je hebt Pinot Grigio en Tramin Pinot Grigio! De Tramin heeft 
niet alleen veel body en rijkdom, maar is ook superfris en 
fundamenteel droog. Met tonen van gele appel, abrikoos en 
amandel in de afdronk. Bij schnitzel, vissticks en Waldorfsalade.

Cantina Tramin, Gewurztraminer, Alto Adige, Italië, 2020
Super aroma en volle smaak! Met een rijk bouquet van lychee, 
appelbloesem en passiefruit in de neus. Een Gewurztraminer 
die drijft op levendige zuren, met veel fruitcharme en een sexy, 
volle body. Toets van amandel in de lange finale. Ideaal bij 
groene en rode curries, kalfsvlees en rijkere visgerechten.

Cantina Tramin, STOAN Cuvée Bianco, Alto Adige, Italië, 2019
Gemaakt van voornamelijk Chardonnay, aangevuld 
met Sauvignon Blanc, Pinot Blanc en een kleine 
portie Gewurztraminer. De wijnen rijpen 
afzonderlijk op eiken vaten sur lie. Na het blenden 
rijpt de wijn nog 4 maanden op fles. Een zeer 
aromatische wijn. Complex met een fantastische 
fruitwinkel, perzik, abrikoos, peer, vlierbloesem, 
kumquat, aangevuld met witte bloemen en 
heerlijke kruidige tonen.

NU VOOR:

9,99

8, 9  9
NU VOOR:

14,99

12, 9  9

NU VOOR:

9,99

7, 9  9
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WHISK(E)Y'S
Intense
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ABERLOUR 12yo
Deze malt whisky is gerijpt 
op traditionele eikenvaten 
en ex-sherry vaten. Een 
mooi voorbeeld van een 
whisky waarbij het frisse 
citruskarakter zachter wordt 
gemaakt door de dubbele 
rijping. Na 12 jaar wordt de 
whisky samengevoegd en dan 
krijg je een zachte whisky met 
een rijke smaak van vanille, 
chocolade en sherry tonen.

CARDHU 12YO
Cardhu 12 is een toegankelijke whisky met een mooie 
volle smaak en stijlvolle fles met een stop van beuken- 
hout. Het perfecte geschenk voor iedere whiskyliefhebber!

DALWHINNIE WINTERS GOLD
“De kracht van Dalwhinnie’s “Winter’s Gold” is 
onderworpen aan de strenge winters als de distilleerderij 
op zijn koudst is, de highlandlucht in zijn ijzigste vorm 
en het bronwater op zijn helderst is. Enkel dan wordt de 
whisky gedistilleerd. Hierdoor ontstaat een honingzoete 
Dalwhinnie die rijkelijk en zoet verlicht is met soepele 
en fijne tonen, een zuivere en open knipoog naar de 
kruidige warmte van heide en turf.”

the FAMOUS GROUSE 
SCOTCH WHISKY
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.

glengoyne 12yo & 
glengoyne cask strenght
De Glengoyne distilleerderij ligt ten noorden 
van de stad Glasgow, net noordelijk van de 
grens tussen de Highlands en de Lowlands. 
Het is hiermee de zuidelijkste distilleerderij 
van de Highlands. De naam Glengoyne 
betekent 'Valley of the Wild Geese' (vallei 
van de wilde ganzen) en komt uit het Gaelic.

ROCK ISLAND THE EPICUREAN TIMOROUS BEASTIE SCALLYWAGBIG PEAT

REMARKABLE REGIONAL MALTS
De Douglas Laing’s Remarkable Regional Malts zijn een ode aan het beste dat de whisky regio’s in Schotland te bieden hebben. De 
eigentijdse labels van de Remarkable Regional Malts zijn ware ‘eye catchers’ waar menig whisky liefhebber voor warm zal lopen.

44,99
0,7 Ltr.

39,99
0,7 Ltr.

43,99
0,7 Ltr.

39,99
0,7 Ltr.

45,99
0,7 Ltr.

Jack Daniel’s n0.7
it’s not Scotch it’s not Bourbon it’s Jack

Jack Daniel’s HONEY
Tennessee Honey is echt Jack Daniel’s 
Old No. 7, geïnfuseerd met onvervalste 
Amerikaanse honing

Jack Daniel’s FIRE
Jack Daniels Tennessee fire heeft het 
unieke en kenmerkende karakter van 
Jack Daniel’s wat aangevuld wordt met 
de zoete warme aroma’s van kaneel.

Jack Daniel’s APPLE
Deze whisky heeft het unieke karakter van 
de Jack Daniel's Old No.7, aangevuld met 
de frisse smaak van groene appels, probeer 
hem eens in de Jack Apple & Tonic!

LABEL 5
Onze toegewijde Master Blender selecteert alleen 
de perfecte mout en graan om de hoge kwaliteit 
van LABEL 5 Scotch Whisky te garanderen.
Neus: Rokerig met een zacht bloemig en fruitig 
palet.Smaak: Goed gebalanceerd.Afdronk: Lang 
en zacht met een hint van hout.

51,99
0,7 Ltr.

16,99

27,99
0,7 Ltr.

34,99
0,7 Ltr.

16,99

34,99
0,7 Ltr.

34,99
0,7 Ltr.

19,99
0,7 Ltr.

21,99
0,7 Ltr.

21,99
0,7 Ltr.

21,99
0,7 Ltr.

51,99
0,7 Ltr.

Waterford wilkinstown 
De whisky welke is gemaakt met het 
gerst van boer Ger Kelly, Waterford 
Wilkinstown 1.1, is exclusief geselecteerd 
voor de Nederlandse markt. Een 
prachtige whisky, afkomstig van een 
bijzondere distilleerderij, waar ze niet 
bang zijn voor innovatie en uitdagingen. 
Het terroir van elke boerderij wordt in 
de spirit vastgelegd, wat whisky van 
precisie en zeldzaamheid oplevert en 
de diversiteit van gerst laat zien van 
individuele Ierse boerderijen en oogsten.

Exclusief geselecteerd 
voor de Nederlandse markt!

THE BUSKER IRISH WHISKEY 
TRIPLE CASK 
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.

22,99
1 LITER

29,99
0,7 Ltr.

GLENLIVET 12YO
The Glenlivet 12 Year Old is de klassieke 
whisky uit de Speyside welke de grond-
legger is van het wereldwijde succes van 
'The Single Malt that started it all'. Het 
karakteristieke fruitige karakter van 
deze whisky komt nog steeds overeen 
met dezelfde eigenschappen als van de 
gestookte whisky van 2 eeuwen geleden. 
Een karakteristieke fruitige karakter, 
heerlijk om puur te drinken of met een 
blokje ijs.

1 LITER

1 LITER
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DUITS IS 
TRENDY!

VIVA ESPAÑA!! OLÉ!Het kan niet hipper in wijnland: Duitse Pinots -van 
alle kleuren- zijn helemaal in! En niet zonder reden, 
want Duitse wijn is nog nooit zo rijp, zwoel en sappig 
geweest als nu. Misschien dat ze daarom ook zo 
gevraagd zijn! Niet alleen is Riesling met een revival 
bezig maar ook Duitse Pinot Noir is niet aan te slepen. 
(die hier Spätburgunder heet trouwens). 

De feestdagen zijn vaak ook het moment 
om al aan de vakantie voor komend 
jaar te denken; onze gedachten gaan 
dan vanzelfsprekend naar Spanje. Er is 
namelijk geen land met betere en beter 
betaalbare wijnen dan Spanje! Olé!

Valmoro, Barrelfermented 
Verdejo, Rueda, Spanje, 2019
Verdejo is een inheemse druif die flirt 
met Sauvignon Blanc. Vanwege het 
zonnige klimaat met vettere fruitheupen 
en tropischer parfum. Daarna 
mondvullend met gekonfijte citrus, 
rijpe kruisbes en grapefruit tegen een 
achtergrond van prettig getoast eiken. 
Vergelijkbaar met een drie keer zo dure 
witte Bordeaux! Bij geroosterde kip, 
gebakken vis en paella.

Hensel, Grauburgunder
Aufwind, Pfalz, Duitsland, 2020
Grauburgunder is Pinot Grigio! 
Mediumgeel met veel schittering. 
Ingetogen neus met vooral appel 
en citrus. Heerlijke doordrinkwijn. 
Pingpong tussen rijpe perzik en frisse 
appel tot laat in de finale. Lekker 
aperitief, maar ook geschikt voor 
uiteenlopende visgerechten en schelp- 
en schaaldieren.

Intruso, Montsant, Oak Aged 
Spanje, 2018
Montsant ligt in de schaduw van het 
beroemde gebied Priorat. Deze Intruso 
is een interessante blend van Mazuelo, 
Syrah en Garnacha. Heel fruitig, 
elegant en sappig. Jammy aardbeien en 
rode kersen in de mond met een floraal 
en kruidig accent, stevig van body. Bij 
T-bone, wild en struisvogel!

Van Volxem Weissburgunder 
Saar, Duitsland, 2020
Weissburgunder is hetzelfde als Pinot 
Blanc, maar in dit geval uit Duitsland, 
dus met net meer frisheid dan in de 
Elzas. En dat proef je! Met impressies 
van peren, ananas en citrus in de 
sappige smaak, heerlijk mondgevoel 
en zeste-achtige zuurtjes tot laat in de 
finale. Als aperitief of bij gevogelte en 
schelp- en schaaldieren.

Intruso, Rioja, Tempranillo 
Tinto, Spanje, 2019
Modern gemaakte wijn uit een klassiek 
gebied: spreekwoordelijk het beste 
van beide werelden. Robijnrood met 
lila boord en een enorm fruitbouquet: 
framboos, bosaardbei, kersenjam. In de 
mond gevolgd door zomers kleinfruit 
zoals kers, aalbes en aardbei. Zijdezacht 
van textuur en met een mooie 
vanilleachtige afdronk. Bij kwartel, 
kalfsschnitzel en pittige gehaktballetjes.

Hensel Spätburgunder 
Aufwind, Pfalz, Duitsland, 2017
Deze Pinot Noir heeft een lichtrode 
kleur en Bourgogne-achtig bouquet met 
impressies van rode kersen, pruimen, 
gerookte bacon en kruidnagel. In de 
mond veel bosfruit en rijpe kersen, 
vlezig maar uitgerust met een prima 
zuurgraad. Zachte tannine met kruidige  
afdronk. Bij kwartel, fazant en 
geroosterde kip.

El Pacto, Rioja, Organic, 2017
Gemaakt van meer dan 70 jaar oude 
stokken Tempranillo en Garnacha, 
ecologisch geteeld op de uitlopers 
van de Sonsierra bergen met 14 
maanden rijping in deels nieuw Franse 
eiken. Wat resulteert is een tinto 
met veel fruiterotiek, vlezige bessen, 
rijpe pruimen, gekonfijte kersen en 
verleidelijke vanilletonen met toast en 
mokka. Bij tapas, lam en harde kazen.

Van Volxem, Riesling, Alte 
Reben, Mosel, Duitsland, 2018
Een Riesling die voor geen enkele 
andere onderdoet. Gemaakt van oude 
stokken met een complexe, minerale 
stijl, met ingetogen aroma’s van appel, 
abrikoos, limoen en citrus. Bij ceviche en 
de Thaise keuken.

NU VOOR:

14,99

12, 9  9

NU VOOR:

20,99

18, 9  9

NU VOOR:

9,99

7, 9  9

NU VOOR:

9,99

7, 9  9

NU VOOR:

7,49

5, 9  9

NU VOOR:

11,99

9 9  9

BEIDEN NU:

12 ,99

9 , 99
PER FLES



bols pornstar martini
Bols Pornstar martini is een exotische cocktail, fris en een tikje 
brutaal. Een tropische klassieker met een hoofdrol voor de passie-
vrucht. Deze Martini houdt van dansen, dus schud hem goed. 
Verleid hem met een cocktailglas en laat je hand de show stelen. 
Een tube bevat 2 cocktails.

bols Espresso Martini
Bols Espresso martini is Rijk en romig, met een dark roasted randje. 
Brengt een einde aan je avond, of verwelkomt de nacht? Schud hem 
goed en drink hem koel. Een cocktailglas staat hem het best. Versier ‘m 
met drie koffiebonen en een scheutje magie. Een tube bevat 2 cocktails.

bols Very old fashioned
Bols Very old fashioned is elegant, aromatisch en heerlijk intens. Deze 
Very Old Fashioned stelt onze mooiste vaten tentoon. Serveer over ijs 
met een sinaasappelschijfje. Ook lekker met jazz en een knisperend 
haardvuur. Een tube bevat 2 cocktails.

bols Margarita Azul
Bols Margarita Azul is verfrissend, vol citrus en blauw als de lucht. 
Gemixt met tequila voor een beetje karakter. Smaakt het best als 
‘ie ijskoud is, onder een warme zomerzon. Maak hem compleet met 
limoen en een zout randje. Een tube bevat 2 cocktails.
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LIKEUREN
Lekkere

FILLIERS
Jenever wordt nog steeds vaak als 
oubollig ervaren, maar daar is bij de 
Barrel Aged Genevers van Filliers niets 
van terug te vinden. Een product met 
een modern uiterlijk en geweldige smaak. 
Oplopend van 0 jaar (niet gerijpt) tot 
maar liefst 21 jaar gerijpt, biedt deze serie 
een verfrissende nieuwe kijk op jenever, 
waarbij de link met een goede Single Malt 
whisky meteen kan worden gelegd!

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

licor 43 chocolate
Licor 43 Chocolate 
combineert de bekende 
smaak van Licor 43 Original 
met chocolade van 100% 
duurzaam geproduceerde 
cacao. De kwalitatieve 
chocolade in combinatie met 
de zachte smaak van 
Licor 43 Original geven 
Licor 43 Chocolate een 
harmonieuse, elegante 
en rijke smaak. Heerlijk 
om puur te drinken of 
om mee te variëren, 
bijvoorbeeld in een 
verrassende cocktail.

nieuw!

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

Goblet Jonge 
Graanjenever
Goblet is de Jenever 
met de zachte ‘G’ en 
karakteriseert zich door 
de uitgesproken zachte 
smaak met een heerlijk 
jeneverbes aroma.

hooghoudt jonge dubbele graanjenever
Deze jenever is dubbelgebeid. Dat betekent tweemaal gestookt 
en daardoor - inderdaad - dubbel zo zacht.

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

hooghoudt kalmoes beerenburg
Geniet van onze-tikje eigenwijze- kijk op het originele Beerenburg-
recept. Hooghoudt Kalmoes Beerenburg is verfijnd en zacht.

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

13,99
0,7 Ltr.

11,99 11,9911,99

9,99
0,7 Ltr.

17,99
0,7 Ltr.

18,99
1 LITER

11,99
1 LITER

13,99
1 LITER

13,99
1 LITER

KETEL 1
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. www.ketel1.nl

Disaronno - Originale
Disaronno is “The original” en onder andere 
te herkennen aan zijn iconische fles die stijl, 
elegantie en moderniteit combineert. Het 
unieke recept van Disaronno geeft de drank 
een heerlijk zachte en aromatische smaak.

Disaronno - Velvet
Deze eigentijdse en unieke likeur is perfect 
voor liefhebbers van cream likeuren met 
een intens aroma. De smaak is zacht en 
zoet zoals je van Disaronno gewend bent, 
maar met romige en zijdezachte lagen door 
de toevoeging van melk. Schenk gekoeld 
over ijs in een tumbler glas.

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!

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

12,99
0,7 Ltr.

13,99
0,7 Ltr.

coebergh classic
Coebergh Classic, de klassieke 
variant die in de loop der jaren 
een trouwe schare van fans heeft 
gecreëerd in Nederland. Voor velen 
is dit de standaard wanneer 
het aankomt op een 
bessenjenever, en niet 
onterecht want het is een 
drank van topkwaliteit. 

13,99
0,7 Ltr.

15,99
0,7 Ltr.

8,99

11,9918,99
0,7 Ltr.

28,99
0,7 Ltr.

37,99
0,7 Ltr.

4,99
0,2 Ltr.

PER TUBE

4,99
0,2 Ltr.

PER TUBE

sonnema 
Berenburg
Sonnema Berenburg is 
de perfecte Berenburg 
voor een heerlijke 
mix. Sonnema heeft 
een stevig karakter 
waardoor ‘t lekker is in 
de mix met cola, sinas, 
lemon drinks, ice tea, 
Rivella of sparkling 
fruitwater.

1 LITER

1 LITER

1 LITER 1 LITER 1 LITER

EN EEN BEETJE BELGIË
Oer-Hollands
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Feuerheerd’s 10 years old Tawny
Gemiddeld tien jaar gerijpt op vaten geeft een smaak 
van gekonfijte kers, pure chocola en gedroogde pruim! 
Zijdezacht van smaak, grote lengte en heerlijk 
mondgevoel!

Feuerheerd’s Colheita Port 2005
De Vintage onder de Tawny Ports! Alléén in grote jaren! 
Twaalf jaar gerijpt op vaten in de koele kelders van 
Feuerheerd’s geeft deze Colheita nóg meer smaak, 
lengte en complexiteit!

Steenberg, 1682 
Chardonnay Brut
MCC Constantia 
Zuid-Afrika
MCC staat voor Methode 
Cap Classique en betekent 
dat de wijn precies zo is 
gemaakt als champagne, in 
dit geval Blanc de Blancs, 
dus 100% Chardonnay. 
Heerlijke mousserende 
wijn met witte perzik, 
groene appel en gekonfijte 
citroenschil en licht 
toast. Delicaat en elegant 
met frisse bubbel. Super 
feestelijk!

Steenberg, SPYNX 
Chardonnay
Constantia
Zuid-Afrika, 2020
Van op Constantia geteelde 
Chardonnay druiven die 
deels op nieuw Franse 
barriques zijn gegist. 
Stralend goudgeel met 
tranenkosmos. Rijp bouquet 
met tropisch fruit, lichtjes 
toast. In de smaak romig en 
rijp met zoetrijp geel fruit 
(peer, appel en ananas) 
en hele sappige zuren. Bij 
gebakken vis, kalfsoester 
en kip.

Steenberg, Stately 
Cabernet-Shiraz 
Constantia
Zuid-Afrika, 2018
Blend van Cabernet uit 
Darling en Shiraz uit 
Constantia, opgevoed op 
gebruikt eiken geeft volop 
fruit met een licht gerookt 
randje. Heel fruitig bouquet 
met bosbes, zwarte bes en 
pruim, licht kruidig. Volle 
smaak in een krachtige stijl, 
met veel kersen en pruimen, 
toets kruidnagel, ceder en 
een zacht, rond mondgevoel. 
Bij gegrilde tonijn, kipsaté en 
‘boerenworst’ van de braai.

Steenberg, Estate 
Merlot 
Constantia
Zuid-Afrika, 2017
Het zachte klimaat van 
Constantia zorgt voor een 
voorbeeldige en zeer goed 
gemaakt Merlot. Impressies 
van rode kers, pruim, 
vanille en ceder. Volle 
smaak met zwarte kers 
en blauwe pruim, kruidig 
accent en vleugje kaneel, 
rijp en genereus en met 
zachte, rijpe tannine. Bij 
lamskotelet, uiteenlopend 
wild en alles van de braai. 

Heb je ook wat te vieren? Begin van de kerstvakantie? Sinterklaas? Een goede beoordeling? Verzin desnoods 
iets want deze bubbel van Steenberg uit Constantia is onweerstaanbaar lekker!! Nu in een feestelijke aanbieding!

In het achterland van de stad Porto ligt een van de allermooiste wijngebieden van de wereld: de Douro! 
Steile wijngaarden in terrassen uitkijkend over de altijd kronkelende rivier, oogstrelend mooi!

Uit de zonovergoten Douro
PORT: PORTUGESE PARELSWAAR IS HET FEESTJE??

Hier is het feestje!!

NU VOOR:

14,99

12, 9  9
BEIDEN:

VASTE LAGE 
PRIJS

10, 9  9
PER FLES

Feuerheerd’s Douro Reserva, Portugal, 2018
Absolute topwijn die niet onderdoet voor een goede Cru 
Bourgeois! Van inheemse rassen als Touriga Nacional, 
Trincadeira, Aragonês, Alfrocheiro en een paar druppels 
Cabernet Sauvignon. Gerijpt op eikenhouten vaten, met 
een finish in portvaten, met een volle body maar toch 
een frisse afdronk. Bij entrecote, hazenrug en duif.

Feuerheerd’s Reserve Tawny Port
Fijne hout gelagerde port met zachte, volle smaak 
van rozijnen, gekonfijte kers, marasquin en gevulde 
pralines: de Mon-Cherie onder de wijnen!

NU VOOR:

21,99

16, 9  9

NU VOOR:

9,99

7, 9  9

NU VOOR:

23,99

18, 9  9

NU VOOR:

13,99

10, 9  9

NU VOOR:

14,99

12, 9  9



AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG TOT EN MET 5 DECEMBER 2021, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. ACTIEPRIJZEN ZIJN NETTO AANBIEDINGSPRIJZEN.

NU SLECHTS:

5,99

4, 4 9

Passo del Gallo, Piëmonte Rosso, Italië, 2020
Jammy blauwe pruimen, zwarte kers en truffel in de neus. 
Dan specerijenrijk met impressies van veenbessen, bramen 
en pruimedanten, met een voluptueus zachte afdronk. Bij 
pasta, pizza en ossobuco.

Italië is hét eetland bij uitstek: caprese, pizza, pasta, risotto, 
ossobuco, vongole. Geen wonder dat Italiaanse wijnen zich 
er zo goed voor lenen. Misschien ook omdat ze vaak een 
combinatie zijn van twee of meer druivenrassen die elkaar 
prachtig aanvullen.
Zoals de Passo del Gallo uit het beroemde Piëmonte: 40% 
Nebbiolo, 20% Barbera en 40% Dolcetto en acht maanden 
gerijpt in kleine vaten. Bellissimo!!

La Dolce Vita 
GENIETEN OP ZIJN ITALIAANS!

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


