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van de wijnproevers

Een nieuw jaar met
mooie aanbiedingen
6,99
NU SLECHTS:

5,99

PER FLES

Allegranza, Chardonnay (Slightly
Oaked) Castilla, Spanje, 2020

De wijnen van Allegranza worden op een moderne manier
gemaakt, van zorgvuldig geselecteerde druiven. Het zijn
kwalitatief hoogwaardige en ook zeer vriendelijke wijnen.
Mooie zuivere Chardonnay met rijp, tropisch fruit als
ananas en lychee. Daarnaast een subtiele hint van vanille
dankzij 4 maanden lagering op Amerikaans eiken.

Allegranza, Tempranillo, Castilla, Spanje, 2019

Prachtige robijnrode kleur. Intense aroma’s van rijpe zwarte
kers, aardbeien, een lichte kruidigheid en wat koffie. Een
volle body, zachte tannine en lange afdronk maakt deze wijn
een serieuze, maar vriendelijke wijn.

Mooie begeleiders uit het zuiden
Italianen zijn liefhebbers van de sensuele wijnen uit
het zuiden, zowel in wit als rood! Heerlijke verleiders
en zoals zo veel wijnen uit Italië: super begeleiders
aan tafel!

ALCOHOLVRIJ

Wel smaak,
geen alcohol
Short Street zijn wijnen waar zeer zorgvuldig de alcohol van
onttrokken wordt, zodat zoveel mogelijk smaak van de wijn
bewaard blijft.

Short Street, Chenin Blanc, Zuid-Afrika, 2021
Alcoholvrij

Zoals met alle wijn, zijn de wijngaarden de helden. De beste
Chenin Blanc en Muscat wijnstokken van de Riebeek vallei
zijn handmatig geselecteerd voor veel complexiteit en balans.
Intense smaken van tropisch fruit met een hint van perzik.
Mooi in balans met een frisse afdronk.

Short Street, Shiraz, Zuid-Afrika, 2020
Alcoholvrij

5,99
NU SLECHTS:

4,99

5,99

8,99

NU SLECHTS:

NU SLECHTS:

4,99

Gemaakt van de Shirazdruif, die van oorsprong al veel
smaak geeft. Helderrood fruit, zwarte kersen en een hint
van kruiden, aangevuld met fijne tannines met een vleugje
eikenhout voor een sappige aanhoudende afdronk.

6,99

5,99
Stemmari, Grillo, Sicilië, Italië, 2020

Grillo is de inheemse specialiteit van Sicilië met frisse en
verkwikkende wijnen. Aroma’s van perzik en grapefruit,
vergezeld door appel en ananas. Heerlijk glas bij zeevruchten,
wit vlees en gebakken vis.

Stemmari, Nero d’Avola, Sicilië, Italië, 2019

De druif van Sicilië is toch wel Nero d’Avola. Een druif die
vriendelijke en toegankelijke wijnen voortbrengt. Intens
met heerlijke tonen van rode bessen, wilde aardbeien en
granaatappel. Een zachte fluweelachtige smaak. Bij risotto,
pizza, lam en hartige kazen.

Stemmari, Passiata, Sicilië, Italië, 2019

De Amarone van het zuiden: in dit geval een blend van Syrah
op barriques opgevoed met ingedroogde Nero d’Avola. Wat dan
ontstaat is verleidelijk zwoel, want die ingedroogde druiven
geven de wijn méér kleur, kracht en kwaliteit! En dat proef je!
Puur paars fruit, mondvullend, zwoel en zacht. Bij risotto, wild
en harde kazen.

NU SLECHTS:

4,99

PER FLES

LOCH LOMOND

0,7 Ltr.
NU SLECHTS:

22,99
Fles 33 cl.
NU SLECHTS:

1,30

excl. emballage

leffe blond 0,0%

Deze original single malt wordt zorgvuldig gerijpt voordat deze voor een
perfecte harmonie van smaak en aroma
samengaat met de fijnste eiken vaten.
Het resultaat is een elegante soepele en
volle whisky die bijzonder makkelijk te
drinken is. Een single malt whisky met
een onderscheidend karakter met hints
van rook en turf.

Fles 33 cl.
NU SLECHTS:

1,50

excl. emballage

leffe blond

Fles 33 cl.
NU SLECHTS:

1,50

excl. emballage

leffe bruin

Fles 33 cl.
NU SLECHTS:

1,80

excl. emballage

leffe tripel

Aroma’s van fruit, karamel, zoethout, koffie, banaan...
Elke Leffe heeft een uitgesproken karakter. Ontdek ze
allemaal om van elk moment iets speciaals te maken,
aan tafel of met vrienden.

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG TOT EN MET 31/01/2022, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. ACTIEPRIJZEN ZIJN NETTO AANBIEDINGSPRIJZEN

bij aankoop van 4 flessen in de mix 1 gratis glas

