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Deze Siciliaanse held is
een blend van de vroeg
geoogste Frappato en iets
ingedroogde Nero d’Avola.
De wijn combineert de
frisheid van de Frappato
met de rijpheid, zwoelheid
en zoetheid van de Nero
d’Avola. De Amarone
van het zuiden. Sappig,
kruidig en zwoel, met
impressies van chocoladetoffee, gedroogde pruimen,
veel souplesse en veel sap.
Een geconcentreerde en
gekonfijte afdronk. Puur
genieten aan tafel en bij
de kerstborrel!

9,99
NU SLECHTS:

7,99

kerst alla italia...
puur genieten!
Rond het Gardameer in Italië worden de mooiste wijnen gemaakt.
De witte Lugana en de rode Amarone uit Valpolicella staan in
Italië bekend als prachtige wijnen aan tafel. De Wijnproevers
zorgen ervoor dat je deze kerst voordelig kunt genieten van deze
fantastische wijnen.

Antiche Terre, Lugana, Veneto, Italië, 2020

Heerlijke witte wijn gemaakt van Trebbiano druiven. Sur Lie
gelagerd wat zorgt voor een volle body. Lichtgeel van kleur.
Mooie tropische smaak met frisse minerale tonen, witfruit
en florale tonen. Een lange frisse afdronk. Bij schaal- en
schelpdieren (kreeft!) en gegrilde visgerechten.

Antiche Terre, Ripasso della Valpolicella
Veneto, Italië, 2019

zalig kerstfeest...
Tijdens de feestdagen komen we toch vaak weer terug bij de
traditionele wijnen. Een prachtige Listrac-Médoc voor bij het
kerstdiner en een mooie Late Bottled Vintage Port erna. Een
mooie bubbel vooraf, maar deze kunt u natuurlijk ook met
Oud en Nieuw gebruiken! Zalig genieten...

Château Reverdi, Listrac-Médoc
Cru Bourgeois, Frankrijk, 2015
Cru-Bourgeois wil zeggen dat de
kwaliteit van de wijn niet onder
doet voor de grote Grand Cru Classés.
Gemaakt van voornamelijk Cabernet
Sauvignon met Merlot, Cabernet
Franc, Petit Verdot en 15 tot 18
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.

Deze Valpolicellawijn krijgt een 2e gisting op de most van de
beroemde Amarone, wat zorgt voor een enorme concentratie
en intensiteit. Vervolgens een lagering van 12 maanden op
Frans eiken. Dit geeft een droog karakter wat zorgt voor een
geweldige balans met de zwoelheid van deze wijn. Heerlijke
fruitige tonen van kersen, chocolade en verse kruiden. De
smaak is vol, zacht en aangenaam met een mooie balans.
Liefkozende door de Italianen wel eens baby Amarone
genoemd’. Bij eend, gegrilde beef en charcuterie.

Antiche Terre, Amarone della Valpolicella
veneto, Italië, 2017

Een van Italië’s allergrootste wijnen! Gemaakt van de
beste druiven die vervolgens drie tot vier maanden worden
ingedroogd voor méér concentratie en diepte. Dan drie jaar op
vat en een jaar op fles! Het resultaat is een finessebouquet met
impressies van blauwe pruimen, rode kersen, mineralen en
pure chocola. Toetsje tabak. Amarone betekent ‘bitter’ maar de
smaak is juist soepel en zacht, met veel rood fruit, sappigheid
en zoete kruiden. De gepeperde finale combineert bij gegrilde
entrecote, lamsrack en harde kazen.

9,99
NU SLECHTS:

7,99

16,99
NU SLECHTS:

14,99 13,99
NU SLECHTS:

12,99
Feuerheerd’s Port, Late Bottled
Vintage 2014, Portugal

Een ruby port uit één kwalitatief goed oogstjaar.
De LBV rijpt langer op hout (6 jaar) t.o.v. de
Vintage en dus eerder op dronk. Zacht, rijp
fruit met een plezierig drogend karakter.
Een fruitige smaak met pruimen, kersen,
specerijen en chocolade met een zachte zoete
ondertoon. Als aperitief of bij de kaasplank.

11,99 20,99
NU SLECHTS:

9,99

18,99

NU SLECHTS:

16,99

Graham Beck, MMC, Brut Blanc
de Blancs, 2016/2017, Zuid-Afrika

MCC staat voor Methode Cap Classique en
dat betekent dat de wijn gemaakt is als
Champagne en ook nog van 100% Chardonnay
uit topjaar 2016! Met veel fraîcheur, romige
belletjesstroom en veel sappigheid. Als
aperitief, bij gerookte zalm, forel en 31
december bij de oliebol! Feestelijk genieten!

Ook verkrijgbaar in MAGNUMFLES
(1.5 Liter)

NU SLECHTS:

14,99

the benriach

Scotch single malt whisky

The BenRiach is meester in
het creëren van de meest
unieke en bijzondere whisky’s.
Experimenteren met smaak zit
in het DNA van The BenRiach en
komt voort uit de ontdekkingslust
van founder John Duff. Iedere
whisky uit de core range van The
BenRiach is three cask matured
op een unieke samenstelling van
vaten vanuit de hele wereld. The
BenRiach Original Ten is gerijpt
op ex-bourbon, sherryvaten
en virgin oak.

0,7 Ltr.
NU SLECHTS:

31,99

Dutch Bargain Glitter Extravaganza IPA
De hele maand december is de Dutch Bargain
Glitter Extravaganza IPA Bier van de maand
bij alle Wijnproevers. Speciaal voor deze
gelegenheid hebben De Wijnproevers en
0,75 Ltr.
Dutch Bargain een mooie actie opgezet!
Bij aanschaf van een fles maak je kans
NU SLECHTS:
op een rondleiding en proeverij voor
2 personen bij het proeflokaal en de
brouwerij van Dutch Bargain.

9,99

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG TOT EN MET 31/12/2021, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. ACTIEPRIJZEN ZIJN NETTO AANBIEDINGSPRIJZEN

MAAK KANS OP EEN BROUWERIJBEZOEK!
GA NAAR JOUW WIJNPROEVER EN
VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN VOOR
DEZE GEWELDIGE ACTIE!

