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LE BOUQUET!
Le Blanc en Le Rosé zijn de ultieme
zomerwijnen van 2022! Dat zie, ruik en
proef je al van een afstand! Met een hip
boeket, niet alleen óp maar ook ín de fles!

Le Blanc par Paul Mas
Vin de Pays d’Oc, Frankrijk, 2020

Deze witte wijn is als een boeket bloemen
samengesteld uit Viognier, Vermentino,
Pinot Gris, Macabeu, Sauvignon Blanc en
Colombard. En net als Le Rosé - die er al even
hip uitziet - ook afgesloten met Vinolok, een
prachtige glazen stopper. Le Blanc is een echte
dorstlesser. Een originele, sappige wijn met een
charmante neus van gekonfijte peer, appel en
meloen. Lekker fris en makkelijk drinkbaar,
met perzik en abrikoos, papaja en Provençaalse
kruiden. Heerlijk bij schaal- en schelpdieren!

Le Rosé par Paul Mas
Vin de Pays d’Oc, Frankrijk, 2021

Ook de rosé is een blend van verschillende
druiven die samen letterlijk en figuurlijk een
prachtig boeket geven. Met een fijne roze
zweem en romige aanzet. Met veel rood fruit
en een delicate kruidigheid! Heerlijk op het
terras, maar ook niet te versmaden bij salades,
pizza’s en schaal- en schelpdieren. De prachtige
fles is ook prima her te gebruiken dankzij de
geweldige glazen stopper!

the famous grouse
scotch whisky
49

17,

1 LITER

8,99
NU BEIDE

99
,
6

PER FLES

VIÑA SUTIL

SEXY SAUVIGNON!
en pikante Pinot..

uit de Colchagua Valley!

Sauvignon Blanc uit Marlborough is niet alleen stuivend, sappig en superfris, maar ook heel sexy!
Hou je neus maar eens boven het glas en je ruikt een fruitfabriek die op volle toeren draait. Vanwege
al dat fruit is Marlborough Sauvignon Blanc een begrip geworden. Net als de Nieuw-Zeelandse Pinot
trouwens, die pittig, peperig en pikant is!

De wijnen van Sutil uit de zonovergoten Colchagua vallei uit Chili zijn ongelooflijk lekker.
Of je nou de Carmenère neemt, de Chardonnay of de Limited Release Cabernet Sauvignon.

8,99
NU VOOR SLECHTS

12,99

8,99

NU VOOR

9,99

10,99

6,99

NU VOOR SLECHTS

11,99
NU VOOR SLECHTS

6,99

9,99

NU VOOR SLECHTS

7,99
Mount Riley, Sauvignon Blanc, Marlborough
Nieuw-Zeeland, 2021

Groenglanzend met tranenzwembad. Fruitexplosie in de neus:
kruisbes, passiefruit en aspergetoets. Ook enorm fruitig in de mond,
supersappig en heel fris met een overvloed aan grapefruit, rijpe limoen
en passiefruit; vakmanschap uit het land van de kiwi’s. Heerlijk bij
uiteenlopende visgerechten, zomerse salades en geitenkaas.

Tip voor Vaderdag!

Mount Riley, Pinot Noir, Marlborough, Nieuw-Zeeland, 2020
De belangrijkste concurrentie voor rode Bourgogne komt uit NieuwZeeland en dat bewijst deze Pinot maar weer eens. Prachtig parfum,
met rode pruim, zwarte kers en een kruidnageltje. Sappig in de mond
en genereus rijp van smaak met veel vijgen en kersen, zoetrijp. Geniet
ervan bij gevogelte, kalf en gegrilde tonijn.
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Sutil, Grand Reserve, Carmenère
Colchagua, Chili, 2019

Carmenère is Chili’s eigen signaturedruif. De kleur van de Grand Reserve
is fonkelend, paarsrood. Pure chocola
in de neus, met impressies van zwarte
en rode bes, zoethout en toets van
vanille. Volle smaak, sappig en vlezig,
met zachte, rijpe tannine. Rood en paars
fruit met karamel en koffie. Bij mixed
grill, pasta en pizza.

Sutil, Grand Reserve, Chardonnay
Colchagua, Chili, 2021
Chardonnay rijpt hier zonder problemen
en geeft een Grand Reserve met een licht
exotische toets van citrus, limoen, perzik,
peer en een toets van roomboter. Dit is een
verleidelijke en gemakkelijk drinkbare
wijn voor elke dag, zonder iets of bij lichte
visgerechten, kip, gegrilde vis en harde
kazen.

Sutil, Limited Release, Cabernet
Sauvignon, Colchagua, Chili, 2017
Gemaakt van geselecteerde druiven en
gelagerd op deels nieuw Frans eiken. Diep
van kleur met aroma’s van zwarte bessen
en bramen. Een verleidelijke toets van
ceder. Vlezig, fruitig, met wat eucalyptus,
zwoele tannine en heerlijke body.
Mondvullend en toch elegant, ideale wijn
voor bij de barbecue. Drink bij lam, mixed
grill en steak met frietjes.
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Hoogwaardige

PRO

WHISK(E)Y
THE BUSKER IRISH WHISKEY
TRIPLE CASK

53,99
Waterford
the cuvee

Maar liefst 25 verschillende
Waterford Single Malts
- elk afkomstig van een
individuele boerderij - zijn
samen gelagerd in één fles.
Alle onderzochte smaken
van de verschillende
terroirs zijn gehuwd om
een ultieme complexiteit
samen te brengen: the cuvee.

0,7 Ltr.

41,99

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
1 LITER
uitgebalanceerde
zoetheid in de mond.
99

22,

OEFCOURANT

tamdhu 12YO

ballantine's

Misschien niet een
van de meest bekende
distilleerderijen, maar de
ambitie vanaf de opening
is om ‘s werelds beste
single malt whisky te
produceren. Hiervoor
worden alleen sherry vaten
gebruikt en alleen de meest
geavanceerde technieken
van whiskyproductie
gebruikt, om zo een
ongeëvenaarde consistentie
in kwaliteit te leveren.

Ballantine’s whisky heeft
meer dan alleen een rijke
historie: Ballantine’s
is de enige Scotch
waarin de vier iconische
regio’s van Schotland
samenkomen: Lowlands,
Speyside, Highlands en
Islay. Hier ligt de basis
voor deze blend. Subtiel,
evenwichtig, zacht en
zoet en daarmee een
uitzonderlijke whisky
voor de échte liefhebber.

LABEL 5
1 LITER

19,99

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.

0,7 Ltr.

32,99

1 LITER

16,99

0,7 Ltr.

42,99

0,7 Ltr.

61,99

THE GLENALLACHIE 12Y0 / 15YO

Drie succesvolle whisky-ondernemers,
waaronder Billy Walker, namen in juli 2017
The GlenAllachie Distillery over van
Pernod Ricard. The GlenAllachie is nu
al bijna niet meer weg te denken uit de
whisky wereld door de kwalitatief goede
bottelingen.
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West Cork whiskey’s worden drie keer
gedistilleerd (typisch Iers) in kleine
koperen ketels. Het gebruik van lokaal
bronwater versterkt de puurheid van
deze whiskey. Vervolgens vindt rijping
plaats op bourbonvaten wat zorgt voor
een ultrazachte afdronk.

THE Highland Bull
Blended Scotch Whisky
Deze Blended Whisky
wordt speciaal voor
De Wijnproevers
samengesteld uit
zorgvuldig geselecteerde
vaten van de beste
distilleerderijen. Een whisky
met een prachtige gouden
gloed, heerlijke ronde en
zachte nuances en een
complexe, fruitige smaak
die lang blijft hangen.

0,7 Ltr.

1 LITER

14,99

West Cork Irish blended
whiskey Bourbon cask

35,

99

0,7 Ltr.

46,99
Glengoyne 12YO / The Legacy
Chapter two 48%

Net ten noorden van de stad Glasgow vind
je één van de duurzaamste distilleerderijen:
de Glengoyne Distillery. De naam Glengoyne
betekent 'Valley of the Wild Geese' (vallei van
de wilde ganzen) en komt uit het Gaelic.

West Cork Cask
Finished Single Malt
Irish Whiskeys

Deze Single Malt Irish Whiskeys
zijn gerijpt in first fill Bourbonvaten en hebben daarna elk een
andere finish gehad.
West Cork Rum Cask Finished
in Consorcio Licorero Nacionalrumvaten.
West Cork Calvados Finished
in Calvados Garnier-vaten.

0,7 Ltr.

16,99
0,7 Ltr.

24,99
0,7 Ltr.

24,99
bowmore 12yo

De 12 Year Old is wonderbaarlijk complex en
heeft een lange en zachte afdronk. Bowmore
12 opent met aroma’s van heidehoning en
citroenzeste. Ondersteunt door Bowmore's
kenmerkende turfrook creëert dit een
smaak met subtiele tonen van honing,
vanille, chocolade en rood fruit.
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Je kunt zeggen van de Fransen wat je wilt, maar feit is dat ze de beste wijnen van de wereld
hebben! Dat geldt voor rood maar misschien nóg meer voor wit! Daarom hierbij de klassiekers
voor jou op een rij - én extra aantrekkelijk geprijsd!

VIVE LA FRANCE!

ZON, ZEE ÉN: ROSÉ!
Zomers genieten met Mediterrane rosés!

9,99
Pouilly Fumé, Antoine de
la Farge, Frankrijk, 2020

Kloppend hart Sauvignon
Blanc in de Loire, gelegen aan
de overkant van de rivier van
Sancerre op kalkrijke bodems.
Mediumgeel en glansrijk met
een kruidig bouquet gevolgd
door grapefruit en appeltjes.
In de mond veel limoen,
grapefruit weer en Granny
Smith, aangenaam rond en vet,
zonder tropisch temperament.
Lichtjes floraal in de afdronk.
Heerlijk bij mosselen, salades
en klassieke visgerechten.

17,99
NU VOOR

15,

99
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17,99
NU VOOR

14,99

16,99
NU VOOR

Het meest beroemde chateau van
de zuidelijke Rhône is Château La
Nerthe. Het is een magische plek
dankzij de kelders uit de 16e eeuw
en het uitkijkpunt op de Belvedère
met het originele kasteel. De oude
wijngaarden van LES CASSAGNES
liggen op steenworp afstand van
Domaine de la Renjarde.

Château La Nerthe, Côtes du
Rhône, Blanc, Les Cassagnes
99 Frankrijk, 2020

13,

Van Grenache Blanc en Marsanne.
Prettige en speelse fruitaroma’s van
witte perzik, Jonagold, meloen en
vleugje lavendel. Sappig en romig in de
mond met impressies van gele appel,
peer, nectarine en abrikoos. Heerlijk
romig en rond, maar met voldoende
frisheid. Bij gamba’s, mosselen en paella.

Château La Nerthe, Côtes du
Rhône Villages, Les Cassagnes
Frankrijk, 2019/2020

Van Syrah, Grenache Noir en
Mourvèdre, afkomstig van de beste
percelen. Dit is overtreffende trap van
Côtes 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 lam met rozemarijn.

NU VOOR SLECHTS

M d
van
med!

11,99
NU VOOR SLECHTS

9,

99

Manon, Côtes de Provence
Rosé, Frankrijk, 2021

Grenache, Cinsault en Syrah van de
best geselecteerde wijngaarden. De
druiven worden in de frisheid van
de nacht geplukt om optimaal fruit
te behouden. Briljant roze kleur met
aroma’s van kamperfoelie en perzik.
Vol, intens in de mond met een zeer
aangename frisheid. Zijdezachte
structuur met een lange afdronk. Bij
salades, schaaldieren en vis van de
barbecue.

8,99

7,99
NU VOOR SLECHTS

5,

99

Mirada, Bobal Rosado
La Mancha, spanje, 2021

Een blend van voornamelijk Bobal met
wat Tempranillo erbij geeft deze prachtige,
elegante rosado uit het centrale plateau
van Spanje. Net zo mooi en fris als die uit
de Provence! Met een zweem van roze
in de kleur. Boordenvol rood fruit, vooral
frambozen en aardbeien, zoetrijp qua
teneur. Vetrijp in de mond, met gekonfijt
pitfruit zoals kersen, zonder dat het zoet
wordt. Lange finale. Bij de barbecue,
maaltijdsalades en carpaccio.

VOEL DE MADNESS OOK! WANT IEDEREEN
IS GEK VAN DEZE ROSÉ UIT DE PROVENCE!

M d Rosé, Mediterranée
Frankrijk, 2021

Lichtroze kleur met veel briljantie, gevolgd
door een heerlijk fruitparfum en zoetrijpe
smaak. Propvol vers geplukte aardbeien
en frambozen, rond en soepel met wat tijm
en rozemarijn in de afdronk.
Absolute top-rosé, voor op
het terras of bij salades,
pizza’s en schaalen schelpdieren.
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Natuurzuivere
Intense

Bijzondere

BIEREN

LIKEUREN
GRAND MARNIER

Een bekroonde likeur gemaakt van de beste
Franse cognac gecombineerd met de smaak
van exotische sinaasappels
uit de Carribean. Hierdoor
ontstaat er een complexe
smaak. Heerlijk bij de koffie,
als digestief, een persoonlijk
genietmomentje of in de
koffie!

Southern Comfort

Whiskey Made Comfortable!
Southern Comfort is er voor
hen die op zoek zijn naar
de authentieke ervaring
en kracht van een whiskey
gecombineerd met de zoete
charme van een likeur.
0,7 Ltr.

12,99

0,7 Ltr.

20,99

aperol

Aperol staat synoniem voor
lekker zomers borrelen. De in
het oog springende
oranje kleur en unieke
smaak zorgen voor
feestelijke sferen in
je glas. Bittere en
zoete sinaasappel
in de mix.
0,7 Ltr.

BARBÃR ROUGE / BLOND

ACTIE:

4 HALEN
3 BETALEN!

malibu

Deze anijsdrank wordt
nog steeds gemaakt
volgens het originele en
geheime recept van Paul
Ricard uit 1932. Het is
een goudgele pastis uit
Marseille en heeft dan
ook een typisch Frans
karakter. Ricard Pastis is
heerlijk met wat ijs, maar
ook op de Franse manier:
verdund met water.

Niet zomaar een drank,
maar de zomer in een fles
met een soepele frisse
smaak. Dat is Malibu.
En daarom is Malibu de
bestverkochte Caribische
rum met kokosnoot ter
wereld. Deze rum is
wereldwijd geliefd om
zijn frisse smaak met
natuurlijke kokosaroma’s
en pure rietsuikers.
1 LITER

1 LITER

20,

99
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15,99

33 cl.

1,

1,90

90

excl. emballage

excl. emballage

OOK IN DE MIX!

9,99
cafÉ marakesh

ricard

33 cl.

PRO

Café Marakesh is een
veelzijdige koffielikeur,
gemaakt op basis van
Arabica koffiebonen. Een
echte koffielikeur voor
een uitstekende
prijs-kwaliteits0,7 Ltr.
verhouding.

EFCOURAN

2,10

10,99

PR

75 cl.

1,90

excl. emballage

gone camping

Speciaal gebrouwen door twee
internationale brouwerijen.

T

VADERDAG
-TIP33 cl.

omer.
bij 4
flessen
een
gratis
glas!

OEFCOURANT

PRO

EFCOURAN

T

TOP 10 BESTE
STOUTS 2021
PRO

EFCOURAN

T

PER BLIK

33 cl.

6,30

excl. emballage

pisang ambon

Pisang Ambon is een spannende,
fris en verrassend kleurrijke
likeur met een kleurrijk
exotisch verleden en wordt
gedronken door kleurrijke
persoonlijkheden. Nu in een
nieuw jasje!
0,7 Ltr.

9,

99

PRO

excl. emballage

uitgelicht: abdij bierenpakket
proef het goddelijke vakmanschap!

T

VADERDAG
-TIP-

6 x 33 cl.

14,99

EFCOURAN

gouden
tripel

PRO

EFCOURAN

T

75 cl.

5,99

excl. emballage
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ZIN IN ZWOEL?

ULTIEME
TERRASWIJNEN!
uit Duitsland!

Duitse wijnen zijn sappig, makkelijk
drinkbaar en komen zowel in een droge
als lichtzoete stijl. Voor elk wat wils!

11,

99

NU VOOR SLECHTS

9,

99

7,99
NU VOOR SLECHTS

6,

99

12,

99

NU VOOR SLECHTS

9,99

Sensuele wijnen uit het zuiden van Italië

Het zuidelijk karakter stuift het glas uit van deze heerlijke, sappige eetwijnen. De witte Falanghina
en Greco zijn inheemse druivenrassen met zwoel en rijp fruit die hun kruidigheid mede te danken
hebben aan de vulkanische bodem van Campania. Super begeleiders aan tafel!

12,99
NU VOOR SLECHTS

9,

99

7,

11,

NU VOOR SLECHTS

NU VOOR SLECHTS

5,

9,

99

99

99

99

Sardinië, ten zuiden van het
Franse Corsica, is net zo groot als
België en ligt dichter bij de NoordAfrikaanse kust dan bij Italië. Het
heeft een rijke historie met veel
inheemse Mediterrane rassen
zoals deze Vermentino.

Surrau, Limizzani
Vermentino di Gallura
Sardinië, Italië, 2020

9,99
NU VOOR SLECHTS

7,99

Typisch Italiaans ras met een
geur van reine-claudes, 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.

Bij de BBQ

Every day is special, maar deze Today
is very special! Vooral wanneer de
barbecue aan gaat, want dan mag
deze Zuid-Italiaan niet ontbreken.

Bernhard Eifel
Trittenheimer Riesling
Max, Trocken, Mosel
Duitsland, 2020

Van steile wijngaardterrassen
uit een U-bocht van de
Mosel, vlakbij het idyllische
Trittenheim. Dit zorgt voor
een Riesling Cuvée met
meer rijpheid van fruit, een
zuiver parfum en een sappige
smaak met gekonfijte ananas,
grapefruit en limoenzeste.
Minerale finale. Ideaal aperitief
of bij gebakken zalm, salades en
schelp- en schaaldieren.
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Fürst zu Löwenstein
Hensel, WB
Silvaner, Halbtrocken
Weissburgunder/
Franken, duitsland, 2020 Chardonnay, Pfalz
De Fürst zu Löwenstein is de
Duitsland, 2020
peetvader van Maurits van
Oranje en een van de absolute
topproducenten in Franken als
het om Silvaner gaat! Stralend
lichtgeel met gele pruim,
gedroogde abrikoos en een lichte
vuursteentoets in de neus. Het
lichte zoetje in de smaak zorgt in
samenspel met de zuurtjes voor
veel sappigheid met impressies
van rijpe boskoopappel, peer en
citrus. Mooie, lange afdronk.

Wat de Elzas is voor Frankrijk,
is de Pfalz voor Duitsland. Een
gebied met veel zon, weinig regen
en daardoor een min of meer
Mediterraan klimaat. Het geeft
een witte blend met een fijne neus
van appeltjes, peer en honing. In
de smaak ook een stroom van wit
fruit met wat bergamot. Heerlijk
mondgevoel en veel fraîcheur in
de afdronk. Bij maaltijdsalades,
kabeljauw en kipragout.

Hensel, SP
Spätburgunder, Pfalz
Duitsland, 2018

Prachtige volledig gerijpte
Pinot Noir uit de Pfalz. In de
neus lijkt hij op een mooie
Bourgogne met zijn bouquet
van rode kersen, pruimen,
gerookte bacon en kruidnagel.
Ook in de mond veel bosfruit
en rijpe kersen, vlezig maar
uitgerust met een prima
zuurgraad. Zachte tannine met
kruidige afdronk. Bij kwartel,
kalkoen, geroosterde kip en
lichtgekoeld op het terras!

Vesevo, Falanghina, Campanië, Italië, 2021

Falanghina is de traditionele witte druif uit het noordelijke
kustgebied van Campania, inclusief de eilanden rond Napels.
De naam is afkomstig van ‘falangha’, de houten stok die de
wijnrank ondersteunt. Fonkelend strogeel en vanilleparfum.
Smoothie van geel fruit en een zomers bouquet van witte
bloemen. Zacht in de smaak met veel fruitsouplesse, vooral
abrikoos en witte perzik, body en mineraliteit. Een bianco met
én fruit én frisheid én terroir. Denk aan salades, garnalen,
paella en een zonnig terras.

Vesevo, Greco di Tufo, Campanië, Italië, 2021

Greco is de meest nobele druif van Zuid-Italië, oorspronkelijk
afkomstig uit Griekenland. Met een aroma van Granny
Smith, witte perzik en citrus. Sappig en zacht in de mond met
appelpuree, peer en citrus, exotisch en kruidig. Denk aan
gegrilde pijlstaartinktvis en zeevruchtenrisotto.

Today’s Special, Appassimento
Puglia, Italië, 2020

In het achterland van Puglia in
Zuid-Italië troffen we deze supercuvée
van Negroamaro, Merlot, Primitivo
en Malvasia aan. Gemaakt van deels
ingedroogde druiven volgens een 2000
jaar oud recept dat ‘appassimento’
heet! Hierdoor krijg je een krachtige,
volle zomerwijn met impressies van
pruimenjam, cacao, cappuccino en
kruidkoek. De perfecte barbecuewijn.

6,99
NU VOOR SLECHTS

5,99
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Klassieke

Zomerse

DISTILLATEN
Goblet Jonge
Graanjenever

Bols Jonge Graanjenever

Bols Jonge Jenever is een dubbelgestookte, koud gefiltreerde jonge
jenever met een uiterst zachte smaak. Bols Jonge Jenever wordt
bereid met 100% graanalcohol en geurige, volgens traditioneel
vakmanschap gestookte moutwijn. Bols Jonge Jenever heeft
een transparant heldere kleur en 35% alcohol. Van oudsher
wordt de jenever gekoeld of met een ijsblokje gedronken,
maar ook als ingrediënt voor cocktails is Bols uitstekend geschikt.

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

12,49

EFCOURAN

EFCO

KETEL 1

T
URAN

14,99

KETEL 1, de zachte en zuivere jenever waar
natuurlijk ingrediënten, ambacht en rekening houden
met elkaar op nummer 1 staan.
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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.

1 LITER

17,99

el dorado rum 8yo / 12yo
De soepele en smaakvolle
El Dorado rums welke
worden geproduceerd op
de Demerara distilleerderij
vertegenwoordigen al ruim
300 jaar Caribische rumcrafting, waarbij ze wereldwijd
bekend staan om hen geheel
eigen identiteit. Het jaartal
welke na het bottelen op de
fles staat, refereert altijd aan
de jongste rum in de blend.

ENGINE GIN eert de grote legendes van
de motor- en autosport uit de jaren 80.
Verpakt in een fraai retro brandstofblik.
Een Italiaanse biologische gedistilleerde
gin gemaakt met plantaardige
ingrediënten en natuurlijke
essentiële oliën. The perfect
0,7 Ltr.
serve is met ijs, Indian Tonic
99
en een blaadje salie als
garnering! ENJOY!

1 LITER

PRO

Heerlijk puur of in een verrassende mix.
www.ketel1.nl

JOSEPH GUY V.S.

0,7 Ltr.

19,

99

0,7 Ltr.

27,99

Joseph Guy V.S. wordt
minimaal tweeënhalf jaargerijpt 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. Dit geeft
deze cognac een aangenaam
fruitige afdronk.

PRO

22,

99

T

EFCOURAN

dujardin vieux

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

T

Deze klassieke London Dry Gin
van het Britse familiebedrijf
Hayman’s Gin heeft een
zorgvuldige balans van
jeneverbes, koriander,
sinaasappel- en citroenschil.
Heerlijk in combinatie met
een premium neutrale tonic
en een stukje citroenschil
om een True English
0,7 Ltr.
G&T te maken!

18,99

1 LITER

12,49
Alleen natuurlijke ingrediënten: de wintertarwe
waarvan de vodka wordt
gemaakt groeit onder de
Zweedse sneeuw en het
water komt uit een zuivere
bron in de buurt van Åhus.
Deze schitterende vodka is
rijk, complex, heeft een
vol karakter van graan,
en subtiele hints van
gedroogd fruit.

0,7 Ltr.

Geheel naar eeuwenoude
Russische traditie is Poliakov
Vodka gemaakt van zorgvuldig
geselecteerde granen (tarwe,
gerst en rogge). Uiterste zorg
is besteed aan het distillatieproces; om de unieke zuiverheid en extreme finesse te
verkrijgen is zij maar liefst
drie keer gedistilleerd. Deze
kwaliteit wordt jaarlijks
steeds weer erkend tijdens
internationale competities.

nordés Gin

Nordés Gin is een
heerlijke Spaanse gin uit
Galicië met als basis de in
Galicië veelvoorkomende
Albariño druif. Deze
witte druif maakt de gin
extreem aromatisch en
daardoor is deze niet
makkelijk te vergelijken
met andere gin stijlen.
Serveer Nordés gin met
een premium tonic
en garneer met
drie witte druiven.

Hendrick’s Neptunia

poliakov vodka

18,99

0,7 Ltr.

25,99

19,

hayman's gin

ABSOLUT VODKA

0,7 Ltr.

EFCOURAN

VADERDAG
-TIP-

Een 2 jaar gerijpte blend, in Franse eikenhouten vaten, van
kruiden en het unieke Lucas Bols moutdistillaat van tarwe, rogge,
maïs en jeneverbes. De mout- en houttonen hebben een verfijnde
fruitige en kruidige afdronk van o.a. kaneel, pijnboom en honing.
2 jaar vatgerijpte Bols Corenwyn drink je het beste puur en op
kamertemperatuur of als kopstoot met een (blond) bier.

T

1 LITER

18,

99

Bols Corenwyn 2 Jaar Vatgerijpt

VADERDAG
-TIPPRO

engine organic gin

1 LITER

11,99

1 LITER

PRO

GIN

0,7 Ltr.

23,99

1 LITER

21,99
tanqueray No. ten

2022
edition

Hendrick’s Gin introduceert
Neptunia. Die net als de eerdere
limited editions de originele
Hendrick’s Gin als basis heeft,
met de kenmerkende essences
van komkommer en roos. Deze
keer raakt de bekende smaak
overspoeld met een blend van
botanicals die Master Destilleerder
Lesley Gracie vond aan de Schotse
kust. Hendrick’s Neptunia is rond,
fris en ziltig met een zacht briesje
van citrus als finish.

0,7 Ltr.

34,99

16,49

0,7 Ltr.

Passie en aandacht voor detail in
perfecte mate. Tanqueray No. Ten
wordt in kleine batches gemaakt van
verse citrusvruchten. De buitengewone,
explosieve volle smaak van verse
vruchten zoals grapefruit, sinaasappel
en limoen kenmerken deze unieke
exclusieve gin.

tanqueray BLACKCURRANT ROYALE

Gemaakt met Tanqueray London dry
gin als basis met daaraan toegevoegd
Franse zwarte bessen en vanillesmaken
met een exotische, mysterieuze twist
van bloemige tonen die geïnspireerd
zijn op zwarte orchideeën. Tanqueray
Blackcurrant Royale is een gedurfde en
smaakvolle gin: complex, fruitig en met
een subtiele zoetheid.
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BUBBELS VOOR VADERDAG!
Er is geen volk zo gek op bubbels als Italianen! De beste kwaliteit komt uit het noord-Italiaanse Franciacorta en

HET BESTE VAN DE KAAP
komt uit Constantia!

de Monzio Spumante is dan ook precies zo gemaakt als champagne. Hij doet in niets onder voor de mousse uit
Reims - behalve dan de prijs! Nu speciaal voor Vaderdag extra voordelig geprijsd!

18,99

VASTE LAGE
PRIJS

NU VOOR

14,99

NU VOOR

15,99
NU VOOR

12,

99

9,99
NU VOOR SLECHTS

7,

10,99

10,99

NU VOOR

VASTE LAGE
PRIJS

8,

99

NU VOOR

99

10,99
Steenberg, Sphinx Chardonnay
Constantia, Zuid-Afrika, 2020

Monzio Compagnoni, Franciacorta Fantini, Gran Cuvée Rosé
Spumante, Brut, Italië, 2018
Basilicata, Italië
Strogeel fonkelend, fijne mousse. Zuiver
bouquet van citrus en brioche, lichtjes
floraal. Tintelend, vol van smaak, droog
in stijl met mooie fraîcheur. Typerende
amandeltoets in de afdronk. Stijlvol
aperitief, ideaal bij kleine hapjes en
uiteenlopende voorgerechten of kaas.

pagina 14

Een unieke, mousserende wijn uit het
vulkanische zuiden van Italië. Gemaakt
van Aglianico del Vulture, helemaal
met de hand geplukt. Wat je krijgt, is
een verleidelijk roze kleur met een
hyperfrisse geur van rood fruit met
impressies van rijpe kers, cassis en wilde
aardbei. Romig in de smaak met wederom
veel rood fruit en veel rondeur met een
lange afdronk. Voor bij de Vaderdagtaart!

Steenberg, Sparkling, Sauvignon
Blanc Brut, Constantia, Zuid-Afrika
De Steenberg Sparkling wordt op
de klassieke wijze gemaakt, dus als
champagne, maar dan met Sauvignon
Blanc en korter op fles voor meer frisheid
en aromatische expressie! Met volop
passiefruit, meloen, limoen en grapefruit
in geur en smaak. Een fijne bubbel
die zorgt voor een versterking van de
tropische smaken zoals ananas, peer
en guave.

Van op Constantia geteelde Chardonnay
druiven die deels op nieuw Franse
barriques zijn gegist. Stralend goudgeel
met tranenkosmos. Rijp bouquet met
tropisch fruit, lichtjes toasty. 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, Five Lives Red blend
Westkaap, Zuid-Afrika, 2019

Alléén de allerbeste barriques worden
geselecteerd voor deze Bordeaux blend
van Merlot (76%) met Cabernet Sauvignon
(24%) afkomstig van geselecteerde
wijngaarden in Klapmuts. Daarmee is Five
Lives een heerlijke wijn met zijn impressies
van rode en zwarte bes, pruim, tabak
en ceder. Een volle smaak met cassis en
blauwe pruim, kruidig accent en vleugje
kaneel, rijp en genereus en met zachte,
rijpe tannine. Bij entrecote, kipsaté en
‘boerewors’ van de braai!

Steenberg, the Black Swan
Sauvignon Blanc, Constantia
Zuid-Afrika, 2020

Black Swan is een selectie van de twee
beste wijngaarden van Steenberg op
Constantia. Omdat de wijn lang ‘sur lie’ ligt,
krijgt hij veel mondgevoel en een heel lang
bewaarpotentieel! Met een stuivende geur
van zwarte bes, vuursteen en vlierbloesem,
terwijl het in de smaak vooral impressies
van marmelade, citroenschil, meloen
en gele appel zijn. Heerlijke fraîcheur en
lange afdronk! Bij zomerse salades en
geitenkaas!
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BAIE LEKKER!

4,99
NU BEIDE

3,75

PER FLES

Betaalbare klasse van de Kaap
Voor op het terras en bij de grill twee zomerwijnen uit het
zwoele Zuid-Afrika. Een heerlijke witte en een onweerstaanbaar
fruitige rosé! Beide nu voor een zonnig prijsje!

Oude Kaap, Chenin Blanc, Western Cape, Zuid-Afrika, 2021
Een van de lekkerste witte wijnen van de Kaap; boordenvol citrus,
meloen, kruisbes en honing. Sappig, rond en mollig, met goede
fraîcheur. Heerlijk bij salades, vis en kip.

Oude Kaap, Rosé, Western Cape, Zuid-Afrika, 2021

Lichtroze, briljant schitterend, met veel tranentheater. Zomers
parfum van rijpe aardbei, kersen en vanille. En in de mond regent
het rijp bosfruit, sappig en mondvullend. Voor op het terras, bij pasta,
pizza en salades.

OP=OP!

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