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VALPOLICELLA
VOOR DE
FEESTDAGEN!

Ook zo’n zin in Zenato?
Zenato is een begrip in de wijnwereld.
Het is een familiebedrijf dat staat voor
vakmanschap in de kelder en een ongekend
rijk arsenaal aan wijngaarden tussen
het Gardameer en Venetië. Speciaal voor
de feestdagen hebben De Wijnproevers
deze fruitintense Valpolicella Superiore
geselecteerd. Salute!

Zenato, Valpolicella Superiore
Veneto, Italië, 2019

Robijnrood met enthousiast tranencircus.
Neus van rijpe pruimen, gekonfijte vijgen,
mokka, zoete specerijen en een wolkje
cacao. Vlezig en soepel in de mond, met veel
rood fruit, sappigheid en zoete kruiden. De
gepeperde finale combineert super bij gegrilde
entrecote, truffelrisotto en harde kazen.

the glenlivet 12YO
scotch
whisky

29,99

0,7 Ltr.

10,99
NU VOOR:

8,99

VIVE LA FRANCE!
Het beste van Bordeaux

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 Bordeaux. En wel uit
grootse jaargangen, zoals 2021 voor witte Bordeaux en 2018 voor rode!

10,99
NU VOOR:

9,99

9,99
NU VOOR:

7,99

MEDITERRANE CHARMEURS
De naam zegt het al: Philibert du Charme! Zowel de rode als de witte wijn van dit huis zijn zó soepel en verleidelijk
dat u telkens weer naar het volgende glas verlangt. En blijft verlangen, zoals het goede charmeurs betaamt.

18,99
NU VOOR:

7,49

14,99

BEIDE:

5,99

PER FLES

Château Thieuley Blanc
Bordeaux, Frankrijk, 2021

Een blend van Sauvignon Blanc,
Sauvignon Gris en Sémillon, met gevoel
gerijpt op Frans eiken. De aroma’s van
deze wijn staan vooral in het teken van
de Sauvignon-familie met impressies van
kruisbes, citruszeste, verse dille, limoen
en een toets vanille. Met een mooie
strakke lijn qua smaak en mineraal
verfijnd, opgezweept door de groene
frisheid van bergamot, grapefruit en
kiwi, naar de finale toe echter wat ronder
en vetter. Bij gebakken vis, geroosterde
kip en ratatouille.
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Château Bellevue-LaFfont
Haut-Médoc, Frankrijk, 2018

Wat deze wijn van andere onderscheidt,
zijn de hele oude stokken die ervoor
gebruikt zijn. In het Frans: vieilles
vignes. Het is een klassieke Haut-Médocblend op basis van Cabernet Sauvignon.
Met volop cassis en zwarte bessen, ceder
en tabak. Met veel lengte en mineraliteit.
Nu helemaal op dronk. Om de kerst
compleet te maken!

Château Rozier, Saint-Émilion
Grand Cru, Frankrijk, 2018

Al negen generaties maakt dit Château
wijnen op basis van Merlot (80%) aangevuld
met vooral Cabernet Franc en een paar
druppels Cabernet Sauvignon. De wijn rijpt
12 maanden op barriques, waarvan 50%
nieuw, hetgeen de wijn zijn kenmerkende
romig- en kruidigheid geeft. Met rode
kersen en zwarte bessen en een fluwelige,
rijpe smaak. Combineer bij entrecote, wild
en gevogelte.

Philibert du Charme
Chardonnay, Pays d’Oc, frankrijk, 2020

Kristalhelder, strogeel. Bouquet van abrikoosjes,
meloen en ananas. Swingende smaak van
gekonfijte ananas, perzik en appel, met een
botertje en heerlijk sappig van stijl. Exotische
Chardonnay met de nodige ‘love handles’. Drink
bij salades, pasta’s en schelp- en schaaldieren.

Philibert du Charme, Cabernet-Merlot
Pays d’Oc, frankrijk, 2019

Jeugdig robijnrode kleur, dynamisch tranend.
Aromapakket van rode bessencoulis, met
pruimedanten en crème de cassis. Vol van smaak,
met veel kersen en bessen, mooi rond en zacht
van textuur. Een wijn voor bij de grill en bij klein
wild als fazant.
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Hoogwaardige

WHISK(E)Y
jameson
INCHMURRIN

ORIGINAL

34,99 34,99 34,99

1 LITER

14,99
0,5 Ltr.

INCHMOAN

0,7 Ltr.

0,7 Ltr.

0,7 Ltr.

23,

99

31,99
talisker 10YO

kavalan

Aan het begin van deze eeuw verklaarde men Mr. Tien-Tsai Lee,
eigenaar van King Car, voor gek toen hij aangaf te dromen van een
whisky-distilleerderij in Taiwan. Vandaag de dag is de Kavalan
Distillery, met 1,2 miljoen bezoekers per jaar, de meest bezochte
whisky-distilleerderij ter wereld.

Glen Talloch
Scotch Whisky

mars kasei

Mars is het op twee na oudste whiskymerk van Japan en heeft een
uniek blending-proces waarmee het zich onderscheid van andere
distilleerderijen in de wereld. Japanse whisky heeft zijn internationale
reputatie snel zien stijgen na het winnen van verschillende 'spirit
competitions' en Mars Whisky is daarop geen uitzondering.

0,7 Ltr.

28,

99

loch lomond

De bekendste telg van de familie
met maar liefst dertig procent
single malt whisky in de blend die
op hun beurt allemaal tenminste
vijf jaar gerijpt hebben. Een
heerlijke en zachte whisky die
zich overal en bij iedereen
thuisvoelt.

FAMOUS GROUSE SHERRY

Glenfiddich is 's
werelds bekendste
Single Malt Scotch
whisky. Logisch,
omdat Glenfiddich
de eerste distilleerderij
was die single malt
whisky maakte en
naar de hele wereld
exporteerde.
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Singleton 12YO
1 LITER

0,7 Ltr.

37,99

GLENFIDDICH
12YO

Jameson onderscheidt zich door zijn unieke
karakter, zijn ronde en volle smaak evenals
zijn ondertonen van hout en een vleugje
hazelnoot. Een drievoudige distillatie geeft
hem een onvergelijkbare
zachtheid.

Sherry Cask Finish bestaat uit
een blend van Speyside malt
whisky’s, gerijpt op Europese
eikenhouten sherryvaten. Dit
zorgt voor een rijk, warm en
kruidig karakter. Sherry Cask
Finish heeft een zachte textuur
met een rijk karakter.
Je proeft een combinatie
van eiken, vanille, pure
chocolade, ahornsiroop,
0,7 Ltr.
getoaste amandelen en
99
hazelnoten.

19,

1 LITER

22,99

De Loch Lomond Distilleerderij,
gevestigd in Alexandria,
beschikt over een groot aantal
verschillende ketels. Hierdoor
is men in staat maar liefst acht
verschillende stijlen whisky te
maken, wat de Loch Lomond
Distillery uniek maakt in
Schotland.

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.

TEVENS
VERKRIJGBAAR

Deze whisky van het eiland Skye is een
krachtige, uitdagende single malt met een
zilte neus, een turfachtig, rokerig karakter
en een peperige afdronk. Uniek in zijn
klasse, nooit geëvenaard
en de meeste bekroonde
whisky ooit.

0,7 Ltr.

20,

99

0,7 Ltr.

23,

99

Deze single malt wordt volgens de
traditionele manier van de Dufftown
distilleerderij op Speyside geproduceerd.
Een lage gisting en trage distillatie
zorgen voor de hoge kwaliteit. Singleton
of Dufftown 12 years wordt voor een
groot deel op Europese eikenhouten
vaten gerijpt.

0,7 Ltr.

24,99

laphroiag 10YO
0,7 Ltr.

32,

99

0,7 Ltr.

23,

99

Laphroaig is een whiskydistilleerderij
op het eiland Islay, een eiland dat
bekend staat om haar rokerige whisky’s.
Tradities staan hoog in het vaandel
bij Laphroaig, dit is beloond met een
koninklijke onderscheiding Islay Single
Malt Scotch Whisky.

0,7 Ltr.

23,

99

0,7 Ltr.

34,99

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!
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AAN TAFEL!!

met de kruidige,
witte en rode wijnen
uit Oostenrijk

Er is geen land met meer verleidelijke, kruidige wijnen dan Oostenrijk! Vandaar dat ze zo goed combineren aan tafel.
Gemaakt van de inheemse druivenrassen Grüner Veltliner en Blaufränkisch! Laat je verrassen!

WAAR IS HET FEESTJE??
Hier is het feestje!!

De ultieme feestwijn heeft bubbels! Om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden,
hebben De Wijnproevers daarom twee uitzonderlijk mooie mousserende wijnen
extra aantrekkelijk geprijsd: beide doen alleen in prijs onder voor champagne
en kun je zowel als aperitief drinken maar ook aan tafel. Voor elk feestje!

LEUK OM
CADEAU
TE GEVEN!

Graham Beck, MCC, Brut, Zuid-Afrika

MCC staat voor Methode Cap Classique en dat betekent dat de wijn op
dezelfde manier wordt gemaakt als champagne - met dezelfde druivenrassen!
Deze beroemde Brut werd gedronken bij de inhuldiging van Nelson Mandela!
Met veel fraîcheur, romige belletjesstroom en veel sappigheid.

Graham Beck, MMC, Brut Blanc de Blancs, Zuid-Afrika, 2017
Van 100% Chardonnay uit Robertson en Stellenbosch, van het topjaar
2017! Alléén in prijs van Champagne te onderscheiden! Met rijke aroma’s
van verse limoen, mandarijn en abrikoos. Lichte toast en fijne mousse.
Voor elke feestelijke gelegenheid!

12,99
NU VOOR:

9,

99

Nu ook verkrijgbaar in halfjes en Magnums!
Leuk om cadeau te geven!

12,99
NU VOOR:

10,99

F.J. Gritsch, Grüner Veltliner
Federspiel, Kalmuck, Wachau
Oostenrijk, 2021

Oostenrijkse trots, afkomstig van de wijngaard
Kalmuck op oude terrassen aan de steile
oevers van de Donau, op een uurtje rijden ten
westen van Wenen. Heerlijk bouquet van citrus,
kweepeer en witte peper. Sappig en kruidig met
impressies van appel, perzik en witte peper.
Als aperitief of bij wienerschnitzel, gevogelte en
langoustines.

Prieler, Blaufränkisch
Johanneshöhe, Burgenland
Oostenrijk, 2017/2018

Afkomstig van de Johanneshöhe wijngaard in
Burgenland, een uurtje ten zuiden van Wenen
vlak bij het grote steppemeer Neusiedlersee.
Dit is de Bordeaux van Oostenrijk. Mooie neus
met zwarte kers, bosbes, een vleugje drop
en wat vanille. In de mond veel zwart fruit,
gedroogde pruimen, veel fraîcheur en zachte,
rijpe tannine. Minerale afdronk. Een voltreffer
bij truffelrisotto’s, goulash en jachtschotel.
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8,99
BEIDE:

6,99

PER FLES

19,99
13,

99

NU VOOR:

NU VOOR:

16,99

11,99

PORTUGESE PARELS

In de meer dan honderdjarige geschiedenis van Casa Ermelinda Freitas was
het vooral aan de vrouwen; allereerst Deonilde Freitas die het bedrijf in 1920
opgerichtte, opgevolgd door haar dochter Germana en kleindochter Ermelinda
Freitas. Vandaag is het aan Leonore Freitas, dochter van Ermelinda en
achterkleindochter van de oprichtster, die de vierde generatie aanvoert.

Casa Ermelinda, Sandstone, Shiraz, Setúbal, Portugal, 2021

Afkomstig van het schiereiland Setúbal bij Lissabon en vier maanden gelagerd op
Frans en Amerikaans eiken. Wat rest is een rode wijn met diepe kleur en impressies
van sappige zwarte bessen, braam, vanille en tabak, en zachte tannine. Alles bij
elkaar een meer elegante dan gespierde wijn, ideaal bij entrecote, hazenrug en duif.

Casa Ermelinda, Sandstone, Castelão & shiraz, Setúbal, Portugal, 2021
Een intens fruitige rode wijn van de inheemse Castelão, die ondergewaardeerd is
maar prachtige, sappige wijnen voortbrengt. In deze Sandstone zorgt hij voor een
ongecompliceerd parfum van aardbei en kers en een sappige smaak van rood fruit
en noga. Frisse afdronk. Bij saté maar ook gegrilde vis.
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Klassieke

Oer

DISTILLATEN
CARLOS 1

Carlos I is wellicht de meest bekende
premium brandy ter wereld. Een
iconische brandy van Osborne,
die vanwege haar kwaliteit wordt
geroemd en vernoemd is naar de
Spaanse koning Carlos I.

frapin vsop

Frapin VSOP is erg harmonieus. Het is in
balans met aanhoudende smaken, waaronder fruitige sinaasappeltonen. De afdronk
is pittig met tonen van kaneel of peper.

0,7 Ltr.

21,99

De hertenkop op het etiket verwijst naar de
legende van Sint-Hubertus, de patroonheilige
van de jagers. Jägermeister bevat 56 kruiden,
maar het exacte recept is vanaf het eerste
begin altijd geheim gehouden.

0,7 Ltr.

12,99
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0,7 Ltr.

22,99

hooghoudt
sweet spiced

0,7 Ltr.

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

1 LITER

13,49

1 LITER

11,99
PER FLES

Esbjærg Vodka heeft
een ongeëvenaarde
zachte pure smaak
omdat deze van fijne
tarwe-graanalcohol
en kristalzuiver
water gemaakt
wordt. Drink ‘m on
the rocks, in de mix
of in een cocktail.

12,

99

0,7 Ltr.

37,99

13,99
0,5 Ltr.

15,99

Absolut is een Zweedse
wodka gemaakt van
tarwe en zuiver water
afkomstig uit Åhus.
Absolut Vodka wordt
op prijs gesteld voor
zijn rijke, krachtige
en complexe smaak.
1 LITER

18,99

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

12,49

bokma

nolet's gin

ABSOLUT VODKA
1 LITER

29,99

13,99

Als kleine small-batch distilleerderij produceert Edinburgh Gin
een dynamisch assortiment aan gins, geschikt voor elke gelegenheid. Op dit moment is Edinburgh Gin de meest verkochte gin
van Schotland en behoort het tot de top 5 van de UK.

Esbjærg Vodka

0,7 Ltr.

Genever wordt nog steeds vaak als
oubollig ervaren, maar daar is bij de
Premium Barrel Aged Genevers van
Filliers niets van terug te vinden. De
Barrel Aged serie biedt een verfrissende
nieuwe kijk op Genever, waarbij de
link met een goede single malt whisky
meteen kan worden gelegd.

0,7 Ltr.

0,7 Ltr.

Goblet Jonge
Graanjenever

filliers genever

19,99

edinburgh gin

old captain bruin/wit

Old Captain bruin heeft een zacht karakter
en een uitgesproken aroma met fruittonen
van abrikoos en pruimen. Old Captain
witte rum is een goed uitgebalanceerde
combinatie van verschillende lichte
soorten rum uit de Caribbean. De licht
zoete en fruitige geur gaat harmonieus
samen met zijn zachte smaak en mooie,
droge afdronk.

Joseph Guy V.S. wordt minimaal
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 van met
tonen van vanille en eikenhout.

De Havana Club 3 Años is dé referentie als
het gaat om witte rum van topkwaliteit. Hij is
de enige witte Cubaanse rum die drie jaar rijpt
in vaten van witte eik.

99

jachtbitter

Jachtbitter heeft een krachtige en tegelijkertijd
milde smaakmelange. In Jachtbitter vind je naast
kaneel en kruidnagel ook steranijs, pepermunt,
gentiaanwortel, zouthout en tijm.

JOSEPH GUY V.S.

havana club

0,7 Ltr.

39,

jägermeister

HOLLANDS EN EEN BEETJE BELGISCH

Onze gin kenmerkt zich door
een unieke combinatie van
botanische kruiden. Framboos,
perzik en roos geven deze gin
een fruitige afdronk. NOLET’s
gin komt het beste tot zijn
recht met tonic in een coupe
glas gevuld met ijs,
0,7 Ltr.
afgetopt met wat
99
frambozen.

Bokma Jonge Graangenever
is een licht moutige jenever
met subtiele tonen van
jeneverbes. De puurheid van
deze 100% graangenever is
al generatielang bewaard
gebleven.

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

hooghoudt kalmoes beerenburg
Geniet van onze -tikje eigenwijze- kijk op het
originele Beerenburgrecept. 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.

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

1 LITER

32,

hooghoudt jonge dubbele
graanjenever

dujardin vieux

11,99

1 LITER

11,

99

1 LITER

12,

99

1 LITER

12,49
1 LITER

12,99

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

12,99
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HET SUMMUM VAN SPANJE!

SENSUELE WIJNEN VAN ZENATO

Wat Bourgogne en Bordeaux zijn voor Frankrijk, zijn Rioja en Ribera del Duero voor
Spanje. Het summum wat rode wijnen betreft! Hoewel ze beide gedomineerd worden
door de druif Tempranillo is Rioja eleganter en Ribera krachtiger. Navarra zit hier qua
stijl precies tussen in: the best of both worlds?

Speciaal voor de feestdagen hebben De Wijnproevers drie klassiekers uit Noord-Italië geselecteerd:
een tintelfrisse, zuivere Bianco di Custoza, een kruidige Ripasso en een gespierde Amarone.
Voor ieder wat wils.

Tempranillo met een hoofdletter T!

9,99

9,99

NU VOOR:

7,99

Speciaal voor de feestdagen!

16,99
NU VOOR:

12,99

6,99

NU VOOR:

8,

99

NU VOOR:

5,

99

17,99
NU VOOR:

14,99

NU
SLECHTS:

32,99

Bodegas LAN, Crianza, Rioja, Spanje, 2018

Grote wijn uit Spanje’s beroemdste wijngebied. Blend van Tempranillo met een klein beetje
Mazuelo, 14 maanden gelagerd op hybride barriques van deels Franse en deels Amerikaanse
duigen. Dit geeft de LAN Crianza zijn kenmerkende smaak van vanille en kokos met
bosaardbeitjes en tabak in de geur en veel fruiterotiek in de smaak. Vlezige bessen, rijpe pruimen
en gekonfijte kersen, vanilletonen en toast. Heerlijke eetwijn, zowel bij kip, kalf als biefstuk.

Bardos Reserva, Ribera del Duero, Spanje, 2018

Dit is Tempranillo met een hoofdletter T! Uit het fantastische jaar 2016, een Reserva nog wel!
Absoluut grootse wijn die nu onweerstaanbaar scherp geprijsd is. Van Grand Cru Classé kwaliteit.
Echt een aanrader voor de feestdagen! Met een gerijpte neus van vanille, nougatine, sigarenkistje
en rode bes. Gekonfijte rode bessen en kersen in de smaak. Houtcomplexiteit, notenpasta en enorme
lengte. Bij biefstuk van de haas, hazenrug en wildzwijn.

Pago de Cirsus, Vendimia Seleccionada, Navarra, Spanje, 2018

Het paradepaardje van Jean Marc Sauboua is een selectie (seleccionada) van zijn allerbeste Tempranillo,
Cabernet en Merlot. In combinatie met oog voor detail in de wijnkelder en lange rijping op Frans en
Amerikaans eiken resulteert een grote wijn uit Navarra! Robijnrood, helder fonkelend. Fantastisch
vanillefestival met specerijen, dille en zwarte bessen. Met kokosimpressies in de smaak, veel rood fruit en
tonen van kaneel en speculaas. Soepele tannine. Voor bij een entrecote, fazant en duif.
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Zenato, Bianco di Custoza
Italië, 2021

Gemaakt van de inheemse Trebbiano
en Garganega. Fris en fruitig, stralend
lichtgeel en glashelder. Bouquet met
meloen en citrus, mineraal verfijnd. Fris
in de mond met wit fruit en witte perzik,
appeltjes en peren. Ideale aperitiefwijn,
maar heerlijk bij mosselen, oesters en
salades.

Zenato, Ripassa Della Valpolicella
Superiore, Italië, 2018
Schilletjes en pitjes van de Amarone gaan
bij de Valpolicella en zo krijgt de Ripassa
zijn diepe kleur, body en kruidige smaak!
Finesserijk bouquet met impressies van
blauwe pruimen, rode kersen, mineralen
en pure chocola. Toetsje tabak. Vlezig en
soepel in de mond, met veel rood fruit
en zoete kruiden. De gepeperde finale
combineert super bij truffelrisotto,
wildgerechten en gerijpte kazen.

Zenato, Amarone Della
Valpolicella, Italië, 2017

De absolute ‘Koning der Italiaanse wijnen’!
Gemaakt van de hoogste kwaliteit Corvina,
Rondinella, Molinara druiven die vervolgens
gemiddeld 120 dagen worden ingedroogd
voor méér concentratie en diepte. Dan nog
een keer drie jaar op vat én een jaar op fles!
Wat dan ontstaat, is vloeibaar goud: neus
van rijpe pruim, gekonfijte vijg, mokka,
zoete specerijen en een wolkje cacao.
Vlezig en soepel in de mond, met veel rood
fruit, sappigheid en zwoelrijpe tannine. De
gespierde finale combineert super bij gegrilde
entrecote, lamsrack en harde kazen.
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Natuurzuivere
Intense

Bijzondere

BIEREN

LIKEUREN
0,7 Ltr.

GUILTY
MONKEY

0,7 Ltr.

13,

14,99

99

Ontstaan uit een
jongensdroom,
bier met smaak
en passie!

0,7 Ltr.

15,99
PER FLES

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.

licor 43

Licor 43 is dé Spaanse likeur met 43
geheime en natuurlijke ingrediënten die
samen een unieke smaak opleveren. Het
eigenzinnige karakter maakt Licor 43
heerlijk om puur te drinken of om mee te
variëren, in een frisse mix of verrassende
cocktail zoals de Balón 43 en Sangria 43.

1,75 LITER

34,99

malibu

Malibu Original is de zon in een fles. Met
zijn zachte en frisse smaak is het dan ook
de bestverkopende Caribische rum met
kokossmaak ter wereld. Onmisbaar voor
iconische zomerse cocktails! Malibu staat
voor zomer, voor zonneschijn in een fles.
Deze frisse Caribische rum met kokossmaak is de best verkopende ter wereld!
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TIA MARIA COFFEE LIQUEUR

Tia Maria is een zoete likeur. Lichte tonen van chocolade en
pijptabak openen het sterke aroma van koffie, gevolgd door hints
van gekarameliseerde rietsuiker en vanille.

TIA MARIA MATCHA

Een premium cream likeur met natuurlijk Matcha-thee-extract.
Tia Maria Matcha heeft natuurlijke cafeïne uit Matcha en een iets
lager alcoholpercentage. Een romige en lichtgroene likeur. Bloemig
en kruidig in de mond, met een aangename theebitterheid.

villa massa amaretto
Villa Massa Amaretto is
een heerlijk zachte en
smaakvolle amandellikeur,
gemaakt van echte,
kwalitatief hoogwaardige
amandelen uit Sicilië.

0,7 Ltr.

18,

kidibul appel / appel aardbei
1 LITER

14,99

Ook aan de kinderen is gedacht. Kidibul is
het ideale kinderdrankje voor alle goede
momenten die met familie of vrienden
worden gedeeld. 100% vruchtensap
zonder toegevoegde suikers, kleurstoffen
noch conserveermiddelen. Maak het
feestmoment compleet met de Kidibulfles
met champagnekurk.

33 cl.

99

0,75 Ltr.

3,49

bij 4
flessen
een gratis
glas!

2,20

2,30

Tripel AAP

BLONDE AAP

WITTE AAP

Tripel met perfecte balans
tussen zoet en bitter,
kruidig en krachtig.

sterk blond
verfrissend
BIER van 8,5%
33 cl.

1,40

DEUS

excl. emballage

Blond bier met
een fruitig
bittere afdronk.

BRUT DES
FLANDRES

33 cl.

2,30

Victoria
Belgisch Blond
met subtiele
bitter. Verfrissend
en smaakvol.

33 cl.

Zacht,
verfrissend,
troebel witbier.

OMER
LEFORT
DUBBEL
& TRIPEL

75 cl.

10,99

Gebrouwen in
België, gerijpt
in Frankrijk als
Champagne.
Fris sprankelend
bier en net als
Champagne:
ideaal om te
proosten op
elke feestelijke
gelegenheid!

33 cl.

1,99

excl. emballage

LeFort Dubbel is een complex,
donker bier van 10% alcohol met
zoete, fruitige en zachte toetsen.

33 cl.

1,99

excl. emballage

Tripel LeFort is een goudblond bier van 8,8% dat zich
onderscheidt door zijn frisheid, fruitig aroma en een
mooie zachte en volle smaak.
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KAAPSE
KANJERS!

BAIE LEKKER!

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.

NIEUW:
The Fish Wives Club!
Onderscheiden wijnmaker Theunis
van Zijl selecteert het beste fruit uit
zijn eigen wijngaarden en die van
andere delen van de Westkaap om
tot deze intens fruitige, sappige,
karaktervolle wijnen te komen! Maar
ik waarschuw je: eenmaal geproefd,
ben je verkocht en zul je voor altijd
lid zijn van de Fish Wives Club!!

The Fish Wives Club, Sauvignon
Blanc, Westkaap, zuid-afrika, 2022

Bouquet van kruisbes en passiefruit
met impressies van vers geknipte haag.
Mondvullend, appel, grapefruit en limoen
met een vief staartje. Super gezel aan tafel,
vooral bij gegrilde sardines en geitenkaas.

The Fish Wives Club, Chardonnay
Westkaap, zuid-afrika, 2021
Een witte wijn boordenvol citrus, meloen
en witte perzik. Sappig, rond en mollig,
met goede fraîcheur. Heerlijk bij salades,
gebakken vis en geroosterde kip.

The Fish Wives Club, Merlot
Westkaap, zuid-afrika, 2020

Geniet van rijpe rode bessen, mokka,
vet en jammy met in de finale een mooie
tanninelading. Wat een sappigheid voor deze
prijsklasse! Zelfs wie Merlot niet echt in zijn
hart draagt, zal bekeerd worden tot de Fish
Wives Club!
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14,99
ALLE DRIE:

12,99

PER FLES

TER INTRODUCTIE

7,99

ALLE DRIE:

99
,
6

PER FLES

Stellenrust, Barrelfermented
Chenin Blanc, Stellenbosch
Zuid-Afrika, 2020

Sensationeel! Denk aan een Meursault
of een Pouilly Fuissé. Dit is Chenin
Blanc gemaakt als een hoge Bourgogne!
Overladen met medailles en onderscheidingen! Met impressies van geel fruit,
rijpe Jonagold, perzik en guave. Toast en
hazelnootje ook. In de mond nog introvert
met citrus, sappige peer, gedroogd hooi,
toasty eik en mineraal gedreven zuren.
Enorme lengte, rijk en Bourgondisch glas.
Bij zeetong en andere rijke visgerechten.

Stellenrust, Barrelfermented
Chardonnay, Stellenbosch
Zuid-Afrika, 2020

Van de hand van dezelfde fantastische
wijnmaker is de Chardonnay. Maar nu
wat ronder, wat rijper en wat meer in de
stijl van een Napa Valley Chardonnay. Met
een rijp en complex bouquet van perzik,
meloensorbet, ananas, butterscotch en
vanille. Romig en genereus in de mond met
opnieuw toasty eik en ingetogen citrusen pitfruit. Ideaal ook bij gevogelte en
kalfsvlees.

Stellenrust, Cornerstone
Pinotage, Stellenbosch
Zuid-Afrika, 2019

Pinotage is zo Zuid-Afrikaans als een
springbok! Een Kaapse 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,
gebakken banaan en 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.
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SPAANSE
VERLEIDERS

Coole Verdejo en Hot Tempranillo
Verdejo is een inheemse Spaanse druif die altijd flirt met
Sauvignon Blanc. Deze Radio Boka is afkomstig uit het koele
Castilla y León in het noorden van Spanje waar deze druif
opperbest gedijt. De Tempranillo van hetzelfde huis is afkomstig
uit het mediterrane Valencia en daardoor wat voller en zwoeler
dan u gewend bent. Beide wijnen zijn heerlijk om zo te drinken
en buitengewoon geschikt voor aan tafel. Zeker voor deze prijs!!!

4,99

NU:

6 HALEN
5 BETALEN

Radio Boka, Verdejo, Castilla, 2021

Schitterende strogele kleur en verleidelijke aroma’s van citrus en
limoen. Sappig, rond en mollig, met goede fraîcheur in de afdronk,
sappig en suave. Heerlijk bij salades, visgerechten en paella.

Radio Boka, Tempranillo, Valencia, 2021

Robijnrood, dansende tranen. Bouquet van zwoel rood fruit met
jasmijn, kruidnagel en nootmuskaat. In de mond vooral jammy
aardbeien en rode kersen met een floraal en kruidig accent, stevig
van body. Bij uiteenlopende vlees- en vegetarische gerechten!

6 HALEN = 5 BETALEN!
ONWEERSTAANBAAR LEKKER!

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