
PROEFCOURANT

Old Pulteney Single Malt 12YO
Volledig gerijpt in met de hand 
geselecteerde ex-bourbonvaten en 
vervaardigd met behulp van traditionele 
technieken welke andere distillateurs 
allang niet meer gebruiken. Deze 12 jaar 
oude whisky is het schoolvoorbeeld van 
de Old Pulteney distilleerderij.

naastbos 
psycho passion
Een juicy New England IPA met 
passievrucht puree. Tropisch, 
sappig en niet te zoet.

nieuw!

Duquesa de Valladolid
Verdejo, Rueda
Spanje, 2020/2021
De ultieme zomerwijn! Verdejo 
is een inheemse Spaanse druif 
die in alles op Sauvignon Blanc 
lijkt. Deze Rueda is iets vetter 
en heeft stuivende aroma’s van 
groene appel, grapefruit en 
tuinkruiden. Sappig, rond en 
mollig, met goede fraîcheur in 
de afdronk. Bij salades, gegrilde 
sardientjes en op een zonnig 
terras! Nu ook nog eens voor 
een zonnige prijs!

SUMMERTIME!
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15% korting
op alle 
speciaalbieren

10% korting
op alle gin

week 28:
geldig van 10/07 t/m 16/07 
Exclusief emballage.

Informeer bij uw Wijnproever naar de 
voorwaarden en artikelen uitgesloten 
van deze actie!

week 29:
geldig van 17/07 t/m 23/07
Informeer bij uw Wijnproever naar 
de voorwaarden en artikelen 
uitgesloten van deze actie!

20% korting
op de wijnen 
van stemmari 
week 27:
geldig van 03/07 t/m 09/07

Flesprijs is uitgangsprijs.

10% korting
op 1 product 
naar keuze op 
uw kassabon
week 30: 
geldig van 24/07 t/m 31/07 
Informeer bij uw Wijnproever naar de voorwaarden en artikelen 
uitgesloten van deze actie!

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG TOT EN MET 31/07/2022, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 
PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. ACTIEPRIJZEN ZIJN NETTO AANBIEDINGSPRIJZEN

NU SLECHTS:

70 cl.

26,99

NU VOOR SLECHTS:

5,99

7,49

VOOR:

3,50

33 cl.

PROEFCOURANT is een uitgave 
van DE WIJNPROEVERS



Sol de Nit, Secco Frizzante 
Spanje
Deze supervriendelijke Frizzante is 
heerlijk fruitig en gemakkelijk te drinken. 
Met zijn mooie heldere kleur, fijne mousse 
en frisse aroma’s van appel en peer is 
dit een aangename feestdrank voor veel 
gelegenheden. Ook op het terras of bij 
salades en schaaldieren.

Grand Party 
met de lekkerste 
Feestwijnen!
Geen feest is compleet zonder een heerlijk 
glas wijn. Met een frisse bubbel van Sol de 
Nit en de GP (Grand Party) serie van Le 
Plan Vermeersch drinkt u feestelijk voor 
een zeer aangename prijs!

Heerlijke wijnen 
van vulkanische 
bodem!
Helemaal in de hak van Italië ligt het wijngebied 
Basilicata. Het staat bekend om één soort wijn, die 
van Vultura. Want dat is een duizenden jaren geleden 
uitgebluste vulkaan met een voor wijnbouw ideale 
bodem. Vigneti del Vulture maakt hier wijnen met veel 
fruitexpressie en mineraliteit!

ALLE DRIE:

5,99

7,49

PER FLES

De mooiste wijnen 
van Down Under 
voor bij de bbq up here!
De barbecue wordt door de Aussies liefkozend Barbie 
genoemd, en is mateloos populair. Down Under wordt 
de BBQ standaard aangestoken als het vakantie is en 
wanneer men wat te vieren heeft. Net als hier, maar 
nu genieten we ook van hun overheerlijke wijnen erbij 
tegen zeer scherpe prijzen!

Langmeil Winery, Barossa Valley, Australië
De Barossa Valley is het Chateauneuf-du-Pape van Australië! Het 
is er warm, zonnig en droog. Ideale omstandigheden voor zowel 
witte als rode Mediterrane rassen voor gespierde, krachtige 
wijnen met veel smaak en karakter.

Langmeil, Steadfast, Shiraz/Cabernet
Barossa, 2020
Deze blend van Shiraz en Cabernet Sauvignon is een onderdeel 
van de Australische cultuur en de kwaliteit wordt op weinig 
andere plaatsen geëvenaard. Rode en blauwe bessen springen 
uit het glas, met hints van zwarte olijf, kruiden en geroosterde 
tonen.  Volle wijn met zachte tannines en mooie structuur.. Bij de 
Surf en Turf!

Langmeil, Three Gardens, Viognier/Marsanne/
Roussanne, Barossa, 2019
Dit trio van Viognier, Marsanne en Roussanne is een echte 
dorstlesser, met sappige smaken van gekonfijte peer, appel en 
meloen. Bij forel van de BBQ.

Langmeil, Valley Floor, Shiraz, Barossa, 2018
Top Shiraz van Langmeil afkomstig uit voornamelijk Barossa 
Valley en een beetje uit het naburige Eden Valley. Met een 
indrukwekkende neus van rood fruit, vanille, kokos en zwarte 
peper. Rijp en rijk van smaak, aangenaam vlezig in de mond. 
Veel rijpe kersen, rode bessen en pruimen, laurier en truffel. 
Rijpe tannine en een vurige finale met een evenwichtige 
houtcomplexiteit. Heerlijk bij gegrild vlees en kruidige gerechten.

NU VOOR SLECHTS:

9,99

11,99

NU VOOR SLECHTS:

4,99

5 ,99

NU VOOR SLECHTS:

8,99

10 ,99

NU VOOR SLECHTS:

13 ,99

1 6 ,99

LePlan Vermeersch, GP Sauvignon 
Blanc, Frankrijk, 2021
De GP Sauvignon Blanc is een heerlijke 
frisse witte wijn met herkenbare tonen 
van appel, kruisbes en tropisch fruit. veel 
smaak, licht stuivend, gewoon een lekker 
glas waar je van geniet! Bij kip van de 
bbq, schaaldieren en kreeft.

LePlan Vermeersch, GP 
Grenache Rosé, Frankrijk, 2021
Een zachte en milde zalmkleur. 
Rosé met body en veel smaak, 
rijpe tonen van framboos en
aardbei, met een prettige frisse
zuurgraad. Heerlijk bij salades, 
wit- en varkensvlees 
van de bbq.

LePlan Vermeersch 
GP Merlot 
Frankrijk, 2020
Heerlijke Merlot vol met 
geuren van zwarte bessen 
en ander donker fruit. De 
smaak is vriendelijk en 
lekker sappig, met kruidige 
tonen van tijm en zwarte 
peper en een redelijk stevige
en volle afdronk. Heerlijk bij 
gegrilde gerechten en 
gekruid vlees.

LePlan Vermeersch 
Grand Party!
Voormalige Belgische autocoureur 
Dirk Vermeersch maakt in het kleine 
dorpje ‘Le Grand Bois’ midden in de Côtes 
du Rhône Villages sublieme wijnen! De 
naam GP staat voor “Grand Party”, met 
een knipoog naar de racecarrière van 
Vermeersch.

ALLE DRIE:

4,99

6,49

PER FLES

Pipoli, Bianco, Basilicata, Italië, 2021 
Gemaakt van de inheemse Greco en Fiano druiven met een strogele 
kleur, exotisch parfum van abrikoos, zoete bloemen en impressies 
van gekonfijte citroen in de smaak. Florale toets in 
de afdronk. Aanbevolen bij vis, pizza en pasta. 

Pipoli, Rosato, Basilicata Italië, 2021
100% Aglianico en 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.

Pipoli, Rosso, Aglianico  Basilicata, Italië, 2020
De inheemse Aglianico geeft de fraîcheur en ruggengraat aan 
deze heerlijke wijn en internationale Merlot het fruit en de body. 
Robuust en rond, met impressies van vijgenpasta, bessenjam en 
pruimedanten in de smaak. En nog wat zwarte peper in de finale! 
Pasta Bolognese por favore!

In een 
prachtige 

nieuwe fles!


