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Meet the Winemakers brengt de wijnmakers en wijnliefhebbers 
samen. De wijnmakers vinden het geweldig om persoonlijk hun 
verhalen achter te wijnen te kunnen vertellen en tegelijkertijd 

smaakervaringen met de wijndrinker uit te wisselen. 

En zo hebben wij dus vijf wijnhuizen die naar Nederland komen om 
hun wijnen te laten proeven, vanwege de oogstperiode zijn er ook 

ambassadeurs van de wijnhuizen aanwezig. 

Verwen je zintuigen met fantastische wijnen, lekkere hapjes 
en natuurlijk de beste verhalen, letterlijk rechtstreeks van de 

bron! Onze vrienden van de volgende wijnhuizen zijn deze dag 
aanwezig:

• Boschendal (Zuid-Afrika)
• Paul Jaboulet (Rhône)

• Masi (Veneto)
• Antinori (Toscane)

• Columbia Crest (Washington)

MEET THE WINEMAKERS

PROEVEN MAAR!
In dit boekje vindt je meer informatie over de te proeven wijnen.

Neem rustig de tijd om te selecteren en te proeven. Als je vragen hebt, stel 

ze gerust!

Tip: de wijnen zijn per wijnhuis gesorteerd, dus zowel wit als rood op 

één tafel. Wij raden aan om te starten met de bubbels, witte en rosés van 

alle wijnhuizen om vervolgens nog een rondje te maken voor alle rode 

wijnen. Afsluitend hebben we een heerlijke selectie zoete wijnen voor je 

geselecteerd.
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1.  Antinori Campogrande € 9,95
Italië, Umbrië
Een echte zomer wijn!
Orvieto heeft niet het beste imago, maar er worden wel 
degelijk heerlijke witte wijnen geproduceerd, zoals deze 
Campogrande. Een combinatie van het frisse karakter van 
Orvieto met een heerlijke volle fruitige smaak. Geniet ervan 
tijdens de (na)zomer!
Jouw beoordeling:

Genoemde prijzen zijn per fl es en inclusief BTW. 
Tijdens de proeverij kun je het bestelformulier invullen. Wij 
berekenen de korting dan over de totale bestelling.

Antinori

PRIJZEN OP DE PROEVERIJ

ACTIES
Op deze proeverij krijg je korting op de totale bestelling:
o Korting bij 24 fl essen: 5%
o Korting bij 60 fl essen: 10%
o Korting bij 120 fl essen: 15% 
o Vanaf 12 fl essen; gratis bezorging.
o Water: Bij elke 5 dozen; 2 dozen gratis! 

o Bij iedere 60 fl essen krijgt u 1 
magnum Antinori le Maestrelle 
Magnum (t.w.v. €27,50)
cadeau.

Combineren van orders mag, als 
het op één adres geleverd wordt 
met één factuur. 

2.  Vivia le Mortelle € 17,95
Italië, Toscane
Verfrissende blend uit Maremma
Le Mortelle is in 1999 aangekocht door de familie Antinori 
met de ambitie om schitterende en verrassende rode én 
witte wijnen te maken in het fraaie gebied Maremma in 
Zuid-Toscane. Dit gebied is enorm in ontwikkeling en alle 
grote wijnfamilies hebben hier een estate gekocht. Deze 
Vivia is een heerlijke, vrolijke zomerwijn gemaakt van 
Vermentino, Viognier en de lokale druif Ansonica. Resultaat 
is een wijn met intense aroma’s van rijpe perzik, citroenschil 
en gesuikerd fruit. De smaak is rijk en heeft een aangename 
frisheid met een heerlijk lange afdronk. Perfect in balans.
Jouw beoordeling:

3.  Bramìto del Cervo Chardonnay € 21,50

Italië, Umbrië
Delicate chardonnay voor de échte liefhebber
Voor de liefhebber van de perfecte Chardonnay, want dat 
is deze Bramito del Cervo van Antinori. Elegantie kenmerkt 
deze wijn, een hele fraaie neus met tropisch fruit en een 
kleine houttoon. Maar smaak ovetreft de neus, een elegante 
en zachte smaak met mineralen heeft een mooie balans, een 
schitterende structuur en delicaat hout in de afdronk. Wauw!
Jouw beoordeling:

4.  Cervaro della Sala € 49,95
Italië, Umbrië
De meest bekroonde wijn van Italië is een witte, namelijk 
deze Cervaro della Sala Chardonnay, Piero Antinori deed 
begin jaren 80 inspiratie op in Bourgogne voordat hij aan dit 
project in het hoog gelegen Umbrië begon. Met geweldig 
resultaat: een rijke, elegante Chardonnay van wereldklasse 
met een kenmerkende mineralige afdronk. Heerlijk!
> 95 Parker punten
Jouw beoordeling:

5.  Antinori Le Maestrelle € 12,45

Italië, Toscane
Heerlijke volbloed Italiaan!
In 1946 produceerde Nicolo Antinori, de vader van Piero, 
voor het eerst de Santa Cristina. Dit wijnmerk is uitgegroeid 
tot een van de bekendste van Italië. De Le Maestrelle is van 
deze lijn de topwijn, gerijpt op eikenhouten vaten geeft 
deze wijn je veel Toscaanse smaken voor een aangename 
prijs.
Jouw beoordeling:

Italië, Toscane
Wie in Italië ‘wijn’ zegt, zegt ‘Antinori’! Deze familie maakt 
al meer dan zes eeuwen wijn. De afgelopen jaren heeft  de 
familie veel geïnvesteerd in eigen wijngoederen in Toscane, 
het naburige Umbrië en in andere delen van Italië. Altijd met 
de doelstelling om een nog hogere kwaliteit wijn te kunnen 
leveren en het bedrijf gezond door te geven aan een volgende 
generatie.
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6.  Antinori Pèppoli € 19,95

Italië, Toscane
Zo hoort een Chianti te smaken
Het Pèppoli estate van Antinori is een historisch estate in het 
hart van de Chianti Classico. Hier produceert Antinori deze 
heerlijke fruitige, elegante, goede gestructureerde wijn. 
Zo hoort een Chianti Classico te smaken, veel donker fruit, 
goede zuren en een mooie zachte afdronk. Combineer deze 
wijn met pasta gerechten met rode sauzen, heerlijk! 
Jouw beoordeling:

10.  Antinori Tignanello € 92,00
Italië, Toscane
Dé wijn van Piero Antinori
Tignanello stond aan de basis van wat wij nu kennen 
als ‘super-Tuscans’, Piero Antinori trad met het gebruik 
van Cabernet Sauvignon in combinatie met Sangiovese 
buiten de wetgeving van het Chianti gebied en werd 
‘gedeclassificeerd’ tot Vino di Tavola. Maar de wijn voldeed 
dus niet aan wetgeving, maar overtuigde wel de hele wereld 
van zijn kwaliteit, wat een wijn! Echt alles zit in deze wijn, 
veel gerijpt rood fruit, zoethout en een lange, lange afdronk. 
> 96 Parker punten 
Jouw beoordeling:

7.  Antinori Botrosecco € 20,95

Italië, Toscane
Magische blend uit Maremma 
Een mooi gebalanceerde blend van Cabernet Sauvignon en 
Cabernet Franc. Geuren van balsamico, bitter-zoete bessen 
en een hint van vanille. Het rijpe rode fruit knalt het glas uit 
en maakt deze Botrosecco zeer aangenaam en zacht van 
smaak. Mooie afdronk! 
Jouw beoordeling:

8.  Antinori Il Bruciato € 24,95
Italië, Toscane
Super Tuscan uit Bolgheri
De Guado al Tasso Il Bruciato ontleent zijn naam aan een 
Robin Hood-achtig figuur die in het Bolgheri gebied leefde. 
Antinori laat met deze wijn de potentie van het gebied zien, 
zeer rijke en tegelijkertijd elegante blend van Cabernet 
Sauvignon, Merlot en Syrah. Deze intens robijnrode wijn 
geeft een geur van rode bramen, is licht kruidig en geeft 
aromatische hints van eikenhout. De smaak is heel zacht, 
plezierig en heeft een mooie lange volle afdronk. 
> 93 Parker punten 
Jouw beoordeling:

11.  Antinori Guado al Tasso € 99,00
Italië, Toscane
De topwijn uit Bolgheri
De wijn van het Guado al Tasso estate in Bolgheri. Piero 
Antinori is altijd betrokken geweest bij de beroemde wijnen 
uit dit gebied en heeft sinds begin jaren 90 zijn eigen 
topwijn: Guado al Tasso. Een Bordeauxblend die de laatste 
jaren de buren (Sassicaia en Ornellaia) naar kroon steekt als 
topwijn van het gebied. Geweldig krachtige wijn met een 
lang leven voor zich. 
> 97 Parker punten 
Jouw beoordeling:

9.  Antinori Poggio alle Nane € 62,50
Italië, Toscane
Internationale wijn met een Italiaans karakter
De wijn heeft een prachtige donkere kleur, typisch voor 
Cabernet. In de geur vind je onder andere mediterrane 
kruiden, zwarte bessen, en vanille. De smaak is zacht door 
de lagering op eikenhout. Je proeft rijpe rode gedroogde 
bessen en in de lange afdronk tonen van chocola en drop. 
Door de rotsachtige bodem, het gebruik van de beste 
druivensoorten voor deze bodem en dat in combinatie met 
de steengoede ligging geeft deze wijn van hoge kwaliteit! 
> 92 Parker punten 
Jouw beoordeling:

Paul Jaboulet Aîné

Frankrijk, Rhône
Opgericht in 1834 door de oudste (Aîné) zoon van wijnbouw-
er Antoine Jaboulet, ontwikkelde zich tot een monument van 
de wijnbouw in de Rhônestreek. Met als icoon de ‘Decanter 
Legend’ La Chapelle Hermitage. Nadat de Zwitserse familie 
Frey, in de persoon van Jean-Jacques Frey, het in 2006 overnam 
kreeg het een nieuwe impuls, dankzij investeringen in wijn-
gaarden, behuizing en wijnmaakfaciliteiten. Al generaties lang 
is de familie Frey bij het maken van wijn betrokken. Naast ei-
genaar van één van de mooiste wijngaarden in de Champagn-
estreek en aandeelhouder van het prestigieuze champagne-
huis Maison Billecart-Salmon is de familie ook eigenaar van 
Château La Lagune in Haut-Médoc. Caroline Frey, de oudste 
dochter is verantwoordelijk voor wijnen van Paul Jaboulet Aîné 
en drukt duidelijk haar stempel: Biologisch waar mogelijk, 
terroir en terug op het iconische niveau van de jaren 60-80. En 
dat proef je!

Proefboekje winelist meet the winemakers.indd   6-7 17-10-18   10:00



98

14. Paul Jaboulet Aîné Parallèle 45 Blanc € 12,45
Frankrijk, Rhône
Een heerlijke witte Rhone wijn
Witte Rhone wijnen zijn zeldzaam. In dit gebied wordt 
slechts 5% witte wijn gemaakt. Maar de laatste jaren stijgt 
dit snel, want de wereld ontdekt dat deze wijnen vaak erg 
lekker zijn. Zo ook deze Parallele 45, verwijzend naar de 
breedtegraad waar de wijngaarden liggen, heerlijk vol van 
smaak, fruitig, rond en met een goede zuurgraad. Geen 
wonder dat deze wijnen zo populair aan het worden zijn. 
Jouw beoordeling:

15. Paul Jaboulet Aîné Domaine Mule 

Blanche
€ 29,95

Frankrijk, Rhône
Grootse Witte Rhône
De witte ezel van Paul Jaboulet, dat klinkt niet heel chique, 
maar dat is deze wijn wel. Grootse witte wijnen worden 
veelal gemaakt van Chardonnay met een dosis hout. Maar 
dat het ook anders kan bewijst Paul Jaboulet met deze wijn. 
Super gezonde Marsanne en Roussane druiven vormen de 
basis, de opvoeding op ‘Concrete Eggs’ doet de rest. Deze 
tank zorgt voor een natuurlijke circulatie in het vat, het 
beton zorgt voor micro-oxidatie, maar zonder de afgifte van 
smaak zoals bij eikenhout. Combineer deze wijn met stevige 
vis of risotto. 
Jouw beoordeling:

16. Paul Jaboulet Aîné Syrah € 9,25
Frankrijk, Vin de France
Een fruitige Syrah
De Syrah van Paul Jaboulet. Wijnmaakster Caroline Frey 
heeft deze wijn van de beste Syrah gemaakt. Niet uit 
de Rhône, maar net daar buiten. Hierdoor is deze wijn 
erg aangenaam geprijsd. Heerlijk, vol fruit en toch met 
voldoende stevigheid. 
Jouw beoordeling:

17. Paul Jaboulet Ventoux Les Traverses 

Rouge
€ 9,25

Frankrijk, Rhône
Ventoux stond vroeger bekend als eenvoudige wijnstreek, 
maar enkele wijnmakers zoals Jaboulet laten de laatste jaren 
zien dat je hier heerlijke wijnen kan maken. Zoals deze rode 
gemaakt van 80% Grenache Blanc, 20% Syrah. Lekker rijk 
met peer amandel en een lange frisse afdronk. In de geur 
aroma’s van bramen, bosbessen en frambozen met een hint 
van peper en zoethout. De wijn heeft een soepele smaak 
met een frisse, fruitige afdronk. 
Jouw beoordeling:

18. Paul Jaboulet Aîné Parallèle 45 Rouge € 12,45
Frankrijk, Rhône
Een heerlijke Cotes du Rhône vol drop, rood fruit en een 
zachte houttoon. Drinken wij graag bij stoofgerechten, mooi 
rood vlees, en zelfs wildgerechten. 
Jouw beoordeling:

19. Paul Jaboulet Aîné Côtes du Rhône 

Villages Plan de Dieu 
€ 15,95

Frankrijk, Rhône
Voor Châteauneuf liefhebbers.
De wijngaarden stonden onder invloed van de Tempeliers. 
Zij cultiveerden de wijnbouw onder toezicht van God, als 
teken van de hemel ter bescherming. De wijnen werden al 
vlug geroemd omwille van hun kwaliteit. Het duurde echter 
tot 2005 voordat zij de erkenning kregen in de vorm van 
een ‘village’ benaming. Het gebied is sterk in opkomst door 
eigenwijze wijnmakers die wijnen van geweldige kwaliteit. 
Zo ook Jaboulet, wat een rijkdom voor een relatief kleine 
prijs.
Jouw beoordeling:

20. Paul Jaboulet Aîné Les Cèdres € 35,00
Frankrijk, Châteauneuf-du-pape, Rhône 
Een krachtige, rijke wijn
Het bekendste dorpje in de Rhône vanwege zijn historie met 
de kerk en natuurlijk voor zijn wijnen. Paul Jaboulet maakt 
hier zijn Les Cèdres, een heerlijke wijn die past in de traditie 
van de Zuid-Rhone. Vol, gul en gerijpt. Tonen van tabak, veel 
gedroogd fruit en een lange afdronk. Heerlijk!
Jouw beoordeling:

13. Paul Jaboulet Aîné Viognier € 9,25
Frankrijk, Vin de France
Geweldige Viognier
De viognier herbergt vele geheimen in zich. Van fris zomers 
tot gecompliceerd en gelaagd. Een van de meest populaire 
druivensoorten van het moment. Geweldige wijn voor dit 
prijsniveau! 
Jouw beoordeling:

12.  Paul Jaboulet Ventoux Blanc Les 

Traverses 
€ 9,95

Frankrijk, Rhône
Ventoux stond vroeger bekend als eenvoudige wijnstreek, 
maar enkele wijnmakers zoals Jaboulet laten de laatste jaren 
zien dat je hier heerlijke wijnen kan maken. Zoals deze witte 
gemaakt van 80% Grenache Blanc, 20% Bourboulenc. Lekker 
rijk met peer amandel en een lange frisse afdronk. 
Jouw beoordeling:
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Boschendal

22. Boschendal Grande Cuvée Brut € 16,95

Zuid-Afrika, Franschhoek

Heerlijke feestwijn

Een heerlijk glas Boschendal bubbels, volgens de 

Champagne methode gemaakt van Chardonnay en Pinot 

Noir. Heerlijk rijk en fris qua smaak! 

Jouw beoordeling:

26. Boschendal 1685 Chenin Blanc € 13,95
Zuid-Afrika, Franschhoek
Een mooie combinatie van een frisse en volle smaak 
De 1685 serie wordt gepresenteerd in een uniek 
vormgegeven fles welke is geïnspireerd op het traditionele 
flesontwerp dat door de eeuwen heen is gebruikt en 
refereert aan de oprichting in 1685 als een van de eerste 
wijn estates van Zuid Afrika met meer dan 330 jaar ervaring 
in het maken van wijn. Deze wijnen drukken de stijl en klasse 
uit die passen bij de heritage van het merk Boschendal.
In de geur aroma’s van tropisch fruit, mango, ananas en witte 
perzik met lichte tonen van limoen. Deze aroma’s zorgen 
voor een smaakvolle en verfrissende afdronk. 
Jouw beoordeling:

23. Boschendal Pavillion Chenin Blanc € 7,45
Zuid-Afrika, West Kaap
Helemaal in balans!
Smaakvolle tropische Chenin Blanc met een mooie 
contrasterende zuurgraad die de wijn uitdagend maakt. 
Mooie fruitige wijn, heerlijk om te genieten met elkaar bij de 
borrel. 
Jouw beoordeling:

24. Boschendal 1685 Sauvignon Blanc 

Grande Cuvée
€ 13,95

Zuid-Afrika, Franschhoek 

Onze best verkopende Sauvignon!

Dé Boschendal wijn die iedereen kent en lekker vindt! Velen 

bestellen hem ook wel als ‘de Boschendal met de blauwe 

capsule’. Gewoon een zeer goede Sauvignon Blanc, die door 

het gebruik van een klein percentage Semillon een heerlijke 

wijn vormt. 
Jouw beoordeling:

25. Boschendal Elgin Sauvignon Blanc € 23,45
Zuid-Afrika, West Kaap 

Heerlijke begeleider van Aziatische gerechten

Een bouquet van asperges, limoen en perzik. In de smaak 

komen verbena en goudbessen terug. Deze heerlijke wijn 

heeft een mineralig karakter en een lange citrusachtige 

afdronk. Er zijn 50 doosjes beschikbaar in Nederland en men 

kan de wijn tot wel 5 jaar bewaren in de kelder. 
Jouw beoordeling:

21. Paul Jaboulet Aîné Domaine de 

Thalabert 2015 
€ 37,50

Frankrijk.Crozes Hermitage, Rhône
Een krachtige Syrah
Onze favoriet als het om prijs-kwaliteit gaat. De grootste 
‘oude stokken Syrah’ wijngaard ter wereld en een voorbeeld 
voor iedereen die Syrah/Shiraz maakt in de wereld. Veel 
wijnmakers uit Chili, Italië, Zuid-Afrika en Australië komen 
hier kijken hoe je Syrah maakt. Een geweldige Crozes-
Hermitage met een zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding. 
Kan 10-15 jaar verder rijpen tot een ultieme, rijke en gulle 
wijn.
Jouw beoordeling:

Zuid-Afrika, Franschhoek 
Maar een paar plaatsen ter wereld kunnen claimen alles te 
hebben waar een wijnliefhebber naar verlangt. Boschendal 
Estate is zo’n unieke bestemming. Deze magnifieke winery 
ligt op een uurtje rijden van Kaapstad, in het pittoreske Groot 
Drakenstein Valley, aan de rand van Franschhoek.  Wereldber-
oemd is de Boschendal picknick en de fameuze lunch in het 
sfeervolle restaurant. Redenen om eens een bezoek te brengen 
aan de parel van Franschhoek. Dit estate van wereldklasse mixt 
zijn rijke verleden met nieuwe innovaties. Elke wijn is zorg-
vuldig gemaakt om te zorgen voor uniek drinkplezier. Het is de 
aandacht voor detail, dat Boschendal geliefd maakt.
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30. Boschendal Chardonnay Pinot Noir € 13,95
Zuid-Afrika, Franschhoek

De klassieke Champagne blend zonder bubbels

Een ‘stille Champagne’ afkomstig van het historische 

Boschendal estate. Gemaakt van de klassieke Champagne 

blend Chardonnay-Pinot Noir, maar dan zonder bubbels. Een 

elegante wijn met finesse wat fantastisch combineert met 

vele gerechten. 
Jouw beoordeling:

34. Boschendal 1685 Pinotage € 13,95
Zuid-Afrika, Franschhoek
Zuid-Afrika’s eigen druivensoort!
De 1685 serie is verpakt in de kenmerkende Boschendal 
fles. De typisch Zuid-Afrikaanse druivensoort Pinotage 
mag niet ontbreken in deze serie, een stevige wijn met 
Intense aroma’s van zoete framboos en bramen. De 
kruidige specerijen en vanille in de smaak geven deze wijn 
complexiteit en diepte. 
Jouw beoordeling:

35. Boschendal Black Angus € 49,50
Zuid-Afrika, Stellenbosch
Heritage Collection
Deze originele ‘estate blend’ bestond in vroegere jaren uit 
Shiraz en Cabernet Sauvignon. Voor meer complexiteit heeft 
de shiraz gezelschap gekregen van de cabernet franc voor 
een wat bredere toegankelijkheid en de petit verdot voor 
een rijkere smaak. En met wat een mooi resultaat tot gevolg. 
Een volle, rijke blend waar de historie uit het glas springt. 
Voor de echte liefhebbers. 
Jouw beoordeling:

31. Boschendal Elgin Pinot Noir € 28,95
Zuid-Afrika, West Kaap

Heerlijk kruidige en fruitige Pinot Noir

Deze prachtige Pinot Noir komt uit de Elgin Vallei en is 

een van de drie uit de Appellation serie. Het aroma wordt 

bepaald door framboos, cranberry, kers en geroosterde 

noten. De wijn is op dronk, maar kan nog 10 jaar in je kelder 

liggen. Slechts 100 doosjes beschikbaar in Nederland. 

Jouw beoordeling:

32. Boschendal Pavillion Shiraz Cabernet € 7,45
Zuid-Afrika, West Kaap

Ideaal voor bij de borrel

Een wijn waarbij de smaken van heerlijk rood fruit, vanille en 

kruiden prachtig in balans zijn. De aangename afdronk is net 

als de gehele wijn zeer toegankelijk en elegant. In de neus 

veel aroma’s van donkere bessen en kruiden. 

Jouw beoordeling:

33. Boschendal Lanoy Cabernet Sauvignon 

Merlot
€ 8,95

Zuid-Afrika, Franschhoek
Een stoere Zuid-Afrikaan
Deze Boschendal Lanoy is een ‘stoere’ wijn. Een traditionele 
Bordeaux blend. De Cabernet Sauvignon en Merlot zorgen 
voor een stevige wijn met veel donker bessenfruit en rijpe 
tannines. Heerlijk voor de winteravonden. 
Jouw beoordeling:

27. Boschendal Jean Garde Unoaked 

Chardonnay
€ 9,45

Zuid-Afrika, Franschhoek
Fraaie, frisse Chardonnay
Jean Garde was één van de historische eigenaren van het 
Boschendal estate (sinds 1685!) en de naamgever van deze 
heerlijke volle en frisse Chardonnay. Bomvol geel fruit wat 
deze wijn een zeer aangename afdronk geeft. Gewoon erg 
lekker. 
Jouw beoordeling:

28. Boschendal 1685 Chardonnay € 13,95
Zuid-Afrika, Franschhoek

Mooie, vette Chardonnay

Een voorbeeld van een heerlijke, vette, volle Chardonnay. 

Maar dan wel eentje die niet verveelt. 

Jouw beoordeling:

29. Boschendal Elgin Chardonnay € 26,95
Zuid-Afrika, West Kaap
Complexe super Chardonnay
Delicate limoenbloesem, frangipani en witte truffelaroma’s. 
In de smaak komt de houtlagering met een klein beetje 
vanille terug. Heerlijk lange en intense afdronk. Er zijn 100 
doosjes beschikbaar in Nederland van deze wijn. 
Jouw beoordeling:
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38. Serego Alighieri Possessioni Bianco € 10,95
Italië, Veneto
Een adellijk goede wijn
Van de nazaten van Dante Alighieri komt deze volmaakt fris 
en fruitige witte wijn. De inheemse Garganega zorgt voor 
heerlijk fruit van perzik en peer, de Sauvignon vult dit aan 
met een zalige frisheid. 
Jouw beoordeling:

39. Masi Masianco € 12,95
Italië, Veneto

Italiaanse liefde, in een glas gevangen!

Wat een plezier! Een frisse smaak met citroen, perzik, 

abrikoos en honing, gevolgd door een droge afdronk. Erg 

mooi in balans gebracht door de wijnmaker van Masi. 

Jouw beoordeling:

40. Serego Alighieri Possessioni Rosso € 10,95
Italië, Veneto
Adellijke Venetiaan 
Van de nazaten van Dante Alighieri komt deze robuuste 
rode wijn. Al meer dan 650 jaar wordt er wijn gemaakt op dit 
estate. Een zeer fraaie Italiaanse rode wijn, vol fruit en met 
voldoende frisheid. 
Jouw beoordeling:

41. Bossi Fedrigotti Mas’Est Marzemino € 13,95
Italië, Dolomiti
Heerlijke Ripasso!
Wat deze wijn bijzonder maakt is de Apassimento. Een 
methodiek zoals bij Ripasso, hergisting met gedroogde 
druiven. Masi, de uitvinder van deze techniek, beheerst dit 
als geen ander en maakt er ook op het domein van Bossi 
Fedrigotti prachtige wijn mee. Gemaakt van de inheemse 
druif Marzemino. Verwacht géén zoetje in de smaak, want 
deze wijn is heerlijk droog. Een elegante Apassimento 
wijn met fruit in het bouquet en aroma’s van rijpe kersen, 
frambozen en een lichte kruidigheid. Nu al erg lekker en 
zeker nog 5 jaar op te leggen. 
Jouw beoordeling:

42. Masi Brolo di Campofiorin Oro € 20,95
Italië, Veneto
Een magische blend van Corvina, Rondinella en Oseleta!
Wat een klasse, wat een genot. Je waant je in de zevende 
hemel met deze mooie Brolo di Campofiorin van Masi. De 
druiven worden deels gedroogd en dit zorgt voor een wijn 
waar kracht en souplesse samen komen. 
Jouw beoordeling:

36. Masi Moxxé € 14,95
Italië, Veneto
Heerlijke Venetiaanse Spumante 
Geweldige blend van de druiven Pinot Grigio en Verduzzo. 
Deze laatste wordt kort gedroogd om een rijkere smaak te 
ontwikkelen. Een soort witte, mousserende Ripasso dus. Het 
resultaat is heerlijk fris en vol van smaak. Ideaal aperitief in 
een hele mooie fles! 
Jouw beoordeling:

37. Masi Pinot Grigio € 8,95
Italië, Veneto

Zomerse vrolijkheid

De wijnmakers van Masi weten hoe ze Pinot Grigio’s moeten 

maken, dit doen ze al meer dan 100 jaar. De Pinot Grigio 

druiven voor deze wijn komen van de beste wijngaarden in 

Veneto. Een heerlijk glas zomerse vrolijkheid, dat is de beste 

omschrijving voor deze wijn. Heerlijk fruitvol, goede zuren 

en een heerlijke frisse afdronk. 

Jouw beoordeling:

Masi
Italie, Verona
Als men aan Amarone denkt, denkt men aan Masi. Een bedrijf 
met een lange historie dat staat voor hoge kwaliteit en waar de 
familie Boscaini al vier generaties aan het roer staat. De wijn-
gaarden liggen in de buurt van het rustieke en mooie Verona.
De wijnen van Masi genieten een grote bekendheid en zijn bij-
na in elk land ter wereld te verkrijgen. Masi is dé appassimento 
specialist bij uitstek, deze traditionele drogingstechniek is gep-
erfectioneerd door Masi en toegepast op vele wijnen. Uniek! 
Daarnaast is Masi uitgeroepen tot Winery of the Year door 
de ‘Gambero Rosso’, dé Italiaanse wijngids. Een prestatie van 
formaat!
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Chateau St Michelle & Columbia Crest

45. Columbia Crest Two Vines Chardonnay € 11,95
Verenigde Staten, Washington State
Fruitige Amerikaanse Chardonnay
Columbia Crest is een winery uit Washington State. 
Hier worden zeer fraaie wijnen gemaakt door de ideale 
weersomstandigheden. Dit is een voorbeeld van een 
heerlijke, frisse, fruitige Chardonnay. Loepzuiver en vol van 
smaak. 
Jouw beoordeling:

49. Columbia Crest Two Vines Merlot - 

Cabernet Franc 
€ 11,95

Verenigde Staten, Washington State
Mooie zachte Merlot
De omstandigheden om in Washington State (Seattle) zijn 
ideaal om hoogwaardige wijn te maken, en dat proef je in 
deze vol rijpe Merlot-Cabernet Franc. De klassieke blend is 
het broertje van de Franc, nl Cabernet Sauvignon. Maar in 
deze wijn voegt de ‘Franc’ echt wat toe. Veel zwart fruit, wat 
aards en met een fluweel zachte afdronk. 
Jouw beoordeling:

46. Chateau Ste. Michelle Dry Riesling € 13,95
Verenigde Staten, Washington State
Droge frisse Riesling
Chateau St Michelle is dé grootste kwaliteitsriesling 
producent ter wereld en waar iedereen dan aan Duitsland 
denkt, komen deze wijnen uit Washington State. Deze 
Riesling, deze wordt bewust dry genoemd omdat zij ook 
een zeer succesvolle off-dry maken, is daar een voorbeeld 
van. Deze is heerlijk droog en aromatisch, perfect bij frisse 
oosterse gerechten of als aperitief. 
Jouw beoordeling:

47. Columbia Crest Grand Estates 

Chardonnay
€ 15,95

 Verenigde Staten, Washington State

Mooie volle Chardonnay

Zij maken een in noordwest Amerika geweldige wijnen van 

de Chardonnay druif. Amerikaanse stijl. Het is een volle, 

stevige wijn. Voor de liefhebber van een lekkere dosis hout 

in de wijn, in combinatie met een mooie zuurgraad voor de 

balans. 

Jouw beoordeling:

48. Chateau Ste. Michelle Chardonnay - 

50y Anniversary
€ 18,95

Verenigde Staten, Washington State

Limited Edition 

Chateau St Michelle is de pionier in Washington State 

en bestaat alweer 50 jaar. Ter ere hiervan hebben zij een 

limited edition Chardonnay uitgebracht. Een volle boterige 

chardonnay zoals we gewend zijn van de top wijnmakers uit 

dit gebied. Rijk, geconcentreerd en vol fruit. 
Jouw beoordeling:

44. Masi Costasera Amarone Classico € 38,50
Italië, Veneto
Amarone om bij weg te dromen!
Masi is één van de Amarone specialisten en dit komt 
duidelijk naar voren in de geweldige Costasera. Magistrale 
kwaliteit, complex en van buitengewone klasse en 
schoonheid. 
Jouw beoordeling:

43. Serego Alighieri MontePiazzo 

(Ripasso)
€ 25,75

Italië, Veneto
Top Ripasso
De Monte Piazzo is een Ripasso wijn, echter de familie 
Serego Alighieri zet dit niet op het etiket, zij noemen het 
Appaxxiamento. Dit is een edele vorm van Ripasso, er wordt 
namelijk gebruik gemaakt van gedroogde druiven voor deze 
wijn en niet van de pulp van de Amarone. En het resultaat 
is er ook naar. Geweldige wijn met heel veel smaken van 
kersen, vanille en kruiden. 
Jouw beoordeling:

Verenigde Staten, Washington State 
In 1983 opende Columbia Crest winery haar deuren in het hart 
van de staat Washington, Horse Heaven Hills, naast de Colom-
bia rivier. Colombia Crest is één van de grootste wineries in het 
noordwesten van Amerika en één van de meest geprezen win-
eries van de wereld. De winery beslaat zo’n kleine 2.500 hectare 
Estate Vineyards, van de 12.000 hectare in totaal, waarvan een 
aantal tot de beste behoren van Washington.
Beschermd tegen regen uit het Noordwesten en het Cascade 
bergen in het westen is de vallei gezegend met meer dan 300 
dagen zon. Irrigatie van de wijngaarden zorgt ervoor dat de 
timing en kwaliteit van het water op een gecontroleerde manier 
wordt geleverd. Geen gebied ter wereld scoort meer 90+ scores 
dan dit in Europa onbekende gebied: Washington State. 
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Onze favorieten

53. Vilarnau Cava Brut Reserva € 11,45
Spanje, Penedes

Feestelijk!

Cava is aan een opmars bezig en terecht, cava’s zijn op de 

‘metodo tradicional’ gemaakt, dus net als in Champagne 

met de tweede gisting op de fles. Dit zorgt voor meer 

complexiteit. Deze Vilarnau Cava Brut Reserva is een 

loepzuivere, frisse en dorstlessende mousserende wijn. 

Ideaal voor recepties en feestjes. 

Jouw beoordeling:

55. Finca Constancia Altozano Verdejo 

Sauvignon Blanc
€ 6,75

Spanje, Vino de la Tierra Castilla
Favoriete Verdejo
Deze Verdejo- Sauvignon Blanc is heerlijk fris, maar met 
voldoende body door gebruik van de Verdejo druif. De goed 
gebalanceerde en frisse smaak heeft een milde zuurgraad en 
een lange afdronk met grassige tonen. 
Jouw beoordeling:

54. Culemborg Chenin Blanc € 5,95
Zuid-Afrika, West Kaap
Heerlijke huiswijn
Al jaren een vaste waarde in het assortiment, gewoon een 
hele lekkere frisse Chenin Blanc. Goede zuren met mooi, 
zacht fruit maakt dat deze wijn door velen lekker gevonden 
wordt. 
Jouw beoordeling:

56. Domaine Le Pin Sauvignon Blanc € 8,25
Frankrijk, Languedoc - I.G.P Pays d’Oc
Super Sauvignon
Wat een heerlijk glas Sauvignon is dit toch, alles wat je zoekt 
in een huiswijn. Knisperend, zuiver en dorstlessend. Heerlijk. 
Jouw beoordeling:

57. Tormaresca Paiara Bianco € 7,25
Italië, Puglia

Een van de beste witte huiswijnen

De wijn heeft een strogele kleur met een groene tint. In de 

frisse geur aroma’s van wit fruit en perzik met licht florale 

tonen. Zeer zachte, frisse smaak met een mooie zuurbalans. 

Jouw beoordeling:

50. Columbia Crest Grand Estates 

Cabernet Sauvignon
€ 15,95

Verenigde Staten, Washington State
Stoere Amerikaan
Columbia Crest is een winery uit Washington State, 
de noordelijke staat met als hoofdstad Seattle. Hier 
worden zeer fraaie wijnen gemaakt door de ideale 
weersomstandigheden. Deze Cabernet Sauvignon is een 
stoere en stevige wijn. Barstens vol bessen en ander rood 
fruit. Heeft 12 maanden op hout gerijpt en dit zorgt voor 
complexiteit en een mooie rijpe smaak. 
Jouw beoordeling:

51. Château Ste. Michelle Syrah € 19,45
Verenigde Staten, Washington State

Volle Amerikaanse Syrah

Chateau St Michelle maakt in Washington State een 

krachtige, maar toch ook elegante Syrah, heerlijk vol rood 

fruit in neus en smaak gevolgd door wat tonen van hout. 

Erg lekker glas voor bij wild of stevig rundvlees.Jouw 

beoordeling:

52. Chateau Ste. Michelle Cab. Sauvignon - 

50y Anniversary Magnum
€ 37,50

Verenigde Staten, Washington State

Limited Edition magnum

Chateau St Michelle is de pionier in Washington State en 

bestaat alweer 50 jaar. Ter ere hiervan hebben zij een limited 

edition Cabernet Sauvignon uitgebracht op magnum 

formaat. Zijdezachte tannines, rijke complexiteit en 

geconcentreerd fruit. Vier ook de komende 50 jaar mee met 

Ste. Michelle! 

Jouw beoordeling:

Naast de 5 prachtige wijnhuizen, hebben wij natuurlijk nog 
veel meer mooie wijnen die wij je graag laten proeven. Na een 
strenge selectie zijn deze geselecteerd voor op de proeftafel. 

Uit alle windstreken en in vele verschillende stijlen, maar wat 
ze allemaal gemeen hebben is dat wij ze uitzonderlijk lekker 
vinden!
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63. Tormaresca Chardonnay € 9,95
Italië, Puglia
Fraaie Chardonnay uit de hak van Italië
Lichtgele kleur met groene tinten. In de geur en smaak frisse 
tonen van geel fruit, lavendel, sinaasappelbloesem en tijm. 
De wijn is zacht en fris van smaak en goed in balans met de 
zuren. Middellange, plezierige en fruitige afdronk. 
Jouw beoordeling:

64. Maison Didier Joubert Chardonnay 

Viognier
€ 9,95

Frankrijk, Languedoc
Klasse blend 
Deze heerlijke witte blend van chardonnay en viognier heeft 
zowel kracht als fraaie rondheid in het glas. De zomerse 
frisse tinteling in de afdronk maakt hem af. Uitermate 
balanceerde wijn die geweldig smaakt als aperitief, maar 
ook als begeleider van vele romige gerechten, zoals risotto 
of zalm. 
Jouw beoordeling:

62. Esterházy Grüner Veltliner Estoras € 14,45
Oostenrijk, Burgenland
Stijlvolle Grüner Veltiner
Esterhazy is een beroemde familie uit Oostenrijk, zij kennen 
een rijke historie en bezitten paleizen, forten, kunstcollecties 
en ook een super moderne winery. Esterhazy maakt hier 
onder andere deze geweldige Grüner Veltliner. Heerlijke 
frisse, groene appels, een pepertje en een heerlijk lange 
afdronk maken deze wijn populair. 
Jouw beoordeling:

65. Jean-Marc Brocard Bourgogne 

Chardonnay Jurassique
€ 13,95

Frankrijk, Bourgogne
Geen Chablis, wel lekker!
Force, fraicheur, précision; dat zijn de kernwaarden van 
Jean-Marc Brocard en dat vinden wij terug in al zijn wijnen. 
Kracht, frisheid en finesse. Zo ook bij deze Chardonnay 
Jurrasique. Een ‘gewone’ AOC Bourgogne in naam, maar in 
werkelijkheid een buitenkans om een heerlijke Chardonnay 
te drinken uit het Chablis gebied voor een ongekend lage 
prijs. Echt heerlijk glas wijn. 
Jouw beoordeling:

60. Beronia Rueda Verdejo € 9,95
Spanje, Rueda

Verleidelijke Verdejo

Als laatste toegevoegd aan het Beronia assortiment en 

direct al een succes. Een perfecte balans tussen fruitigheid 

en frisheid. Gewoon heerlijk! 

Jouw beoordeling:

59. Buitenverwachting Buiten Blanc € 9,95
Zuid-Afrika, Constantia
Dé huiswijn van vele Kaapse restaurants
In het prachtige gebied Constantia produceert Eigenaar Lars 
Maack samen met wijnmaker Brad Paton eigenlijk alleen 
maar wijnen in het topsegment. Deze Buiten Blanc is dé 
huiswijn van vele restaurants in de Kaap. En terecht, gewoon 
een heel goed gemaakte frisse witte blend van Chenin Blanc 
en Sauvignon Blanc nabotteling nog 8 maanden in de fles 
gerijpt. 
Jouw beoordeling:

61. Weingut Martinshof Riesling Kabinett 

Trocken
€ 11,95

Duitsland, Rheinhessen
Elegante Duitse Riesling
Ervaring, innovatie, respect voor de natuur en de moderne 
wijnproductiemethoden en keldertechniek bepalen het 
dagelijkse werk op Weingut Martinshof. Dit familiebedrijf 
maakt kraakheldere Rieslings. Een heerlijke verkwikkende 
smaak met groene appels. 
Jouw beoordeling:

58. Tres Cigüeñas Verdejo Organic € 6,95
Spanje, Vino de la Tierra Castilla
Biologische verdejo
Strogeel qua kleur met heldere groene schakeringen. 
Bloemige aroma’s en de geur van steenfruit, waaronder peer. 
De wijn is opvallend fruitig en zeer fris met tonen van peer 
en specerijen. 
Jouw beoordeling:

Proefboekje winelist meet the winemakers.indd   20-21 17-10-18   10:00



2322

74. Finca Constancia Entre Lunas € 13,95
Spanje
Vino de la Tierra Castilla
BIO-krachtpatser uit Spanje
Een ‘organic wine’ zoals je zou willen dat er meer zijn. Perfect 
in balans, geweldige smaken, met respect voor de natuur. 
De wijnmaker van deze Entre Lunas verdient een dikke 
pluim. Zo’n heerlijk glas wijn afleveren, dat is simpelweg 
meesterwerk. Zijn motto; “Taking pleasure in what is natural” 
Jouw beoordeling:

71. Beronia Tempranillo € 9,95
Spanje, Rioja
Heerlijke fruitige Tempranillo
Deze zeer fruitige Spanjaard wist ons meteen te verleiden 
met zijn maximale expressie van de Tempranillo druif 
met complexe aroma’s van bramen en zoethout. Je proeft 
subtiele specerijen, tonen van vanille, kokosnoot en een 
heerlijke mix van cacao en kersen. 
Jouw beoordeling:

72. Tormaresca Paiara Rosso € 7,25
Italië, Puglia
Misschien wel de beste huiswijn van Nederland
Robijnrood gekleurd. In de geur diverse donkere en 
roodfruit-aroma’s, pruimen en wat kruidige tonen. Zachte 
smaak, maar rijk van structuur. Fruitig, met aangename en 
soepele tannines en een mooie balans. 
Jouw beoordeling:

73. Tormaresca NèPriCa € 9,95
Italië, Puglia
Heerlijk om licht gekoeld te drinken!
Intense robijnrode kleur met een paarse tint. In het bouquet 
een brede geur met divers rood fruit, zwarte kersen en lichte 
tonen van viooltjes. Soepele aanzet, smaakvol, sappig en 
levendig. De wijn is zacht, fruitig, goed gebalanceerd en 
heeft rijpe tannines. 
Jouw beoordeling:

75 Bodegas Borsao Bole € 9,95
Spanje, Campo de Borja

Fruitig met een mooie houttoon

Favoriete wijn van velen. Bodegas Borsao maakt van oude 

Grenache stokken deze fraaie houtgelagerde wijn. Heerlijk 

fruitig met een duidelijke houttoets. 

Jouw beoordeling:

68. Finca Constancia Parcela 52 Verdejo € 13,95
Spanje, Vino de la Tierra Castilla
Houtgelagerde single vineyard Verdejo
Finca Constancia estate is zo aangelegd dat elke wijngaard 
(Parcela) apart kan worden gehouden bij de vinificatie. Zo 
kunnen de unieke eigenschappen van de druif en wijngaard 
tot uitdrukking komen. Zoals hier bij de Parcela 52 Verdejo. 
Een heerlijke licht houtgerijpte Verdejo, met veel smaak en 
een lange afdronk. Heerlijk! 
Jouw beoordeling:

69. Bodegas Borsao Clásico Tinto € 6,45
Spanje, Campo de Borja
Heerlijk fruitig en vol
Het kwaliteitsniveau van Bodegas Borsao is hoog, dat proef 
je in deze Clasico Tinto. Een heerlijke fruitige en volle wijn 
om als avondwijn van te genieten, maar ook bij de maaltijd 
doet deze wijn het uitstekend. 
Jouw beoordeling:

70. Maison Didier Joubert Pinot Noir € 9,95
Frankrijk, Languedoc

Vrolijke, fruitige Pinot Noir 

Didier Joubert laat zien dat in de Languedoc ook ‘nieuwe 

wereld stijl’ kan maken met een Franse Deze Pinot Noir is 

zacht met sappig rood fruit, redelijk vol van smaak maar met 

voldoende frisheid. Een wijn die veel liefhebbers zal krijgen. 

Jouw beoordeling:

66. Abbotts & Delaunay Chardonnay € 9,75
Frankrijk, Languedoc
Mooie romige Chardonnay
Abbotts&Delaunay is een klein boutique estate in Zuid- 
Frankrijk. Zij maken o.a. deze volle, ronde Chardonnay. 
Houtlagering en een zuivere afdronk maken dit een erg 
lekker glas wijn. Zeker voor de prijs! 
Jouw beoordeling:

67. Lapostolle D’Alamel Chardonnay € 8,95
Chili, Casablanca Valley

Heerlijke romige Franse Chileen

Van de wijnmakers van Lapostolle komt deze heerlijke, volle 

Chardonnay. De wijngaarden liggen aan de de Chileense 

kust, de mistige ochtenden en de granieten bodem op de 

hellingen van de Coastal Cordillera zorgen voor een heerlijke 

frisheid. Erg lekker! 

Jouw beoordeling:
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81. Tormaresca Trentangeli € 18,75
Italië, Puglia
Biologische topwijn
Dat een wijn in deze prijsklasse 3 Bicchieri van Gambero 
Rosso krijgt is uitzonderlijk, deze hoogste waardering 
wordt alleen toegekend aan de crème de la crème van de 
Italiaanse wijnen. Maar als wij de wijn proeven snappen we 
ook waarom. Een ongekende diepgang, vol fruit en fraaie, 
lange afdronk en ook nog eens biologische gecertificeerd. 
‘Trentangeli’ De 30 engelen. De druiven gebruikt voor 
deze wijn komen van een specifiek deel van de wijngaard, 
afgebeeld op het label. Dit is een spoorwegovergang, je 
kunt de trein zien langsrijden. Dit was ooit een rustplaats 
voor reizende herders tijdens de lange seizoenmigraties. De 
legende is dat de herders op deze plek werden beschermd 
door de 30 engelen
Jouw beoordeling:

80. Lapostolle D’Alamel Cabernet 

Sauvignon
€ 8,95

Chili, Central valley
Fruitbom uit Chili
Wijn maken kan je aan Lapostolle wel overlaten. Naast de 
geweldige Cuvee Alexandre en Grand Selection besteden ze 
veel aandacht en passie aan de D’Alamel serie. Deze heerlijke 
sappige en typisch Chileense Cabernet Sauvignon laat zien 
dat ze ware wijnkunstenaars zijn. 
Jouw beoordeling:

79. Buitenverwachting Meifort € 10,95
Zuid-Afrika, Constantia
Fraaie Cabernet blend
In het prachtige gebied Constantia produceert eigenaar 
Lars Maack samen met wijnmaker Brad Paton eigenlijk 
alleen maar wijnen in het topsegment. Hun Meifort is al 
jaren een vaste waarde in ons assortiment. Deze blend, die 
gedomineerd wordt door Cabernet Franc, krijgt 24 maanden 
de tijd om te rijpen op eikenhouten vaten. Het resultaat is 
een fraaie gelagerde wijn, rijp en met een lange afdronk. 
Jouw beoordeling:

78. Vergelegen Cabernet Sauvignon-

Merlot
€ 15,75

Zuid-Afrika, Stellenbosch
Elegante Cabernet Sauvignon - Merlot
Deze Cabernet Sauvignon - Merlot is een mooi voorbeeld 
wat Vergelegen kan produceren. In het bouquet aroma’s van 
donkere pruimen, zwarte bessen, bramen, koffie, specerijen 
en hout. De zachte en rijpe tannines integreren goed met 
het fruit en het hout. 
Jouw beoordeling:

77. Maison Didier Joubert GSM € 9,95
Frankrijk, Languedoc
Gebalanceerde GSM
Didier Joubert laat zien dat in de Languedoc ook ‘nieuwe 
wereld stijl’ wijnen met Franse druivensoorten gemaakt 
kunnen worden. Deze blend van Grenache, Syrah en 
Mourvedre is daar een uitstekend voorbeeld van. Klassieke 
kwaliteit in een modern jasje gestoken. 
Jouw beoordeling:

76. Abbotts & Delaunay Syrah € 9,45
Frankrijk, Roussillon
Krachtig en rond
Abbotts&Delaunay is een klein boutique estate in Zuid-
Frankrijk. Zij maken o.a. deze heerlijke volle Syrah. Rood fruit, 
houtlagering en een lange afdronk maken dit een erg lekker 
glas wijn voor een hele goede prijs! 
Jouw beoordeling:
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Luxe waters en frisdranken

Dessert

83. Quinta do Noval Tawny Reserve € 14,95
Portugal, Douro
7 jaar gerijpt
Quinta do Noval is een van de top producenten uit de 
Douro, alle ports met de naam Noval zijn van hoge kwaliteit 
en zo ook deze Tawny Reserve. Een 7 jaar gerijpte port, licht 
van kleur, maar intens van smaak. Nootachtig, zuid vruchten 
en een heerlijke zoete afdronk. Perfect om een diner mee af 
te sluiten. 
Jouw beoordeling:

84. Quinta do Noval Fine Ruby € 9,95
Portugal, Douro

Heerlijk intens fruit

Quinta do Noval is een van de top producenten uit de 

Douro, alle ports met de naam Noval zijn van hoge kwaliteit 

en zo ook deze Fine Ruby. De geur biedt primair het fruit van 

druiven en wilde kersen. In de smaak aroma’s van zwarte 

bessen, rozijnen en zuidvruchten. 

Jouw beoordeling:

85. Nectar Pedro Ximénez € 14,95
Spanje, Jerez de la Frontera
Heerlijke zoete sherry!
Perfecte afsluiter van een rijke maaltijd, combineert 
uitstekend met blauwe kaas of vol zoete desserts. Een 
krachtige en volle zoete sherry met de smaak van rozijnen 
en zongedroogde vijgen. 
Jouw beoordeling:

82. Buitenverwachting 1769 Muscat 

Noble Late Harvest 0,5 ltr.
€ 14,95

Zuid-Afrika, Constantia
‘Boven’ verwachting lekker
Naast o.a. hun geweldige sauvignon blanc maken 
de wijnmakers van Buitenverwachting uiteraard een 
geweldige dessertwijn, de 1769 Muscat Noble Late Harvest. 
Geïnspireerd op de Vin de Constance, welke 300 jaar 
geleden op het landgoed werd gemaakt. Unieke dessertwijn 
met tonen van rijpe abrikoos en de kenmerkende 
‘Constantia’ frisheid. Zeer beperkt beschikbaar. 
Jouw beoordeling:

Dé ideale afsluiter van een mooi diner: een overheerlijke 
dessertwijn. Ze komen in vele soorten en wij hebben onze 
lekkerste geselecteerd. 

Kies je favoriet en pas je nagerecht hierop aan.

 
Luxe waters
Thuis genieten van de luxe glazen horeca flessen van S.Pellegri-
no, Acqua Panna en Perrier? Dat kan!

Nu is het mogelijk om deze flessen gemakkelijk en voordelig 
thuis te laten bezorgen. Dus geen gesleep met zware flessen, 
maar wel de luxe van S.Pellegrino en Acqua Panna bij je thuis. 
Het lekkerste water bij je thuis aan tafel. 

Lekker, gezond en topkwaliteit
De natuurlijke mineraal waters van S.Pellegrino, Acqua Panna 
en Perrier worden gebotteld aan de bron en zijn van constante 
topkwaliteit. Ze bevatten geen calorieën, maar hebben wel een 
heerlijke smaak. 
Wil je direct S.Pellegrino, Acqua Panna of Perrier bestellen? 
Dat kan, al vanaf 5 dozen leveren wij snel bij je thuis.
En om het nu extra aantrekkelijk te maken, krijg je van ons bij 
aankoop van 5 dozen maar liefst 2 dozen gratis! Nu krijg je er 
ook 6 S.Pellegrino glazen bij en de bezorging is gratis. 

S.Pellegrino:
Fine Dining, wijn en water zijn onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden. Het wereldberoemde licht koolzuurhoudende kwal-
iteitswater S.Pellegrino komt uit het Italiaanse kuuroord San 
Pellegrino Terme. Aan S.Pellegrino wordt natuurlijk koolzuur 
toegevoegd, dit verzacht de minerale smaak en geeft het water 
een subtiele, aangename prikkeling.

Verkrijgbaar in 25cl/75cl glas en 50cl Pet fles

Acqua Panna:
n de heuvels van Toscane in Italië, iets ten noorden van 
Florence in de Apennijnen, ligt een gebied van 1.300 hectare 
natuur met een waterbron. Uit deze unieke bron komt het 
niet-koolzuurhoudende mineraalwater Acqua Panna. Acqua 
Panna heeft een zachte, evenwichtige smaak die natuurlijk en 
fris overkomt.

Verkrijgbaar in 25cl/75cl glas en 50cl Pet fles

Sanpellegrino Sparkling Fruit Beverages:
De heerlijke Italiaanse drankjes met echt vruchtvlees van S.Pel-
legrino, in de smaken Aranciata, Limonata, Aranciata Rossa, 
Pompelmo, Acqua Tonica en Chinotto. Verkrijgbaar in glas van 
20cl en blikjes van 33cl. 

Perrier
Het bruisende natuurlijk mineraalwater uit Vergèze in de 
Franse streek Gard – niet ver van Nîmes - is populair in de hele 
wereld. Perrier is ideaal als aperitief door het verkwikkende 
karakter. Verfrissend en dorstlessend.
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Relatiegeschenken

Relatiegeschenken
Voor je het weet is het kerst!
De feestdagen zijn drukke maanden, maar dat het zo snel gaat 
verbaast ons elk jaar weer. Daarom hebben wij een selectie van 
de mogelijkheden voor je meegenomen.

Gemak
Wij maken het makkelijk voor je, bestel je relatiegeschenken 
of neem contact met ons op via mail, telefoon en WhatsApp. 
Regel het de komende weken, dan zorgen wij ervoor dat alles 
op tijd wordt afgeleverd bij je gewaardeerde relaties. 

Het mooiste geschenk
We hebben geschenken in alle vormen (cadeauverpakkingen, 
kisten) en maten (grote flessen) en voor ieder budget (al vanaf 
€ 12,95). Alles ziet er zeer fraai uit en zoals je van ons gewend 
bent is de kwaliteit van de wijnen natuurlijk top!

Notities

------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
-------------------
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