september

spaanse
pracht!

Fles 70 cl.

REAL AGRADO, RIOJA

NU SLECHTS:

Rioja: altijd lekker en altijd goed! Zoals deze romige
witte wijn van Viura, toegankelijke Tinto boordevol fruit
en verleidelijke Crianza van Real Agrado uit de Rioja
Oriental. Probeer ze ook! Zeker met deze aanbieding!

8,99
NU VOOR:

6,49

7,

99

BEIDE:

4,9 9

PER FLES

39,99

Dalwhinnie 15YO, Highland Single
Malt, Scotch Whisky
De koudste en hoogstgelegen distilleerderij van Schotland, met water uit
een meer op 2000 voet. Dalwhinnie
komt uit het Gaelic en betekent “Dailcoinneeamh” ofwel ontmoetingsplaats.
Door de centrale ligging was het een
rustplaats voor veehandelaren. In het
stillhouse staat één wash still en één
spirit still die met stoom verwarmd
worden. De zes washbacks zijn van
larikshout gemaakt en rijping vindt op
bourbonvaten plaats. Bij Dalwhinnie
spreekt men over “The Gentle Spirit”
als men het over deze malt heeft.

Donkere, zeer evenwichtig gedoseerde
karamel en aromatische mouten
zorgen, in combinatie met een
traditionele hoge gisting, voor een
uniek bier dat de warmte van wijn en
de frisheid van bier verenigt. Hierdoor
is het uiterst geschikt in combinatie
met culinaire specialiteiten zoals
stoverijen, wild, patés en zelfs sabayon.
8.5% ABV | 8°C

Dit bier werd in 1491 oorspronkelijk
gebrouwen voor de Ridders van het
Gulden Vlies. Vol bevallige tederheid,
met een zuivere en keurige smaak,
zal dit bier je bekoren. Op fles
gerijpt, uitsluitend van bleke mout,
hoog gegist en 100% natuurlijk.
Met een volmondige smaak die
toch dorstlessend werkt, dankzij
evenwichtige hoppen. 9% ABV | 9°C

PROEFCOURANT is een uitgave
van DE WIJNPROEVERS

NAGENIETEN MET
HEERLIJKE WIJNEN
Vakmanschap van Paul Mas

L’Artisan ofwel ‘Craftmanship wines’ zijn cuvées die
afkomstig zijn van de beste wijngaarden van Domaines
Paul Mas. Met 859 hectare hebben zij toegang tot het beste
fruit, wat voor deze wijnen wordt gebruikt. Een voorbeeld
Chardonnay en Pinot Noir, die dan ook niet voor niets
Le Chardonnay en Le Pinot Noir worden genoemd!

Gouden Carolus Classic

Gouden Carolus Tripel

PROEFCOURANT

33 cl.
PER FLES:

1,

99

excl. emballage

8,99
BEIDE:

7,9 9

PER FLES

4 FLESSEN = GRATIS GLAS!
Real Agrado, Rioja BLANCO, Spanje, 2021

Handgeplukt van de eigen kalkrijke bodems met impressies
van exotisch wit fruit, bloesem, peer en perzik. Vet van
smaak en voorzien van een pittig pepertje in de afdronk.
Bij asperges met bearnaisesaus, salades en patatas bravas.
Vegan friendly!

Real Agrado, Rioja Tinto, Spanje, 2019

Paul Mas, L’Artisan, Le Chardonnay
Pays d’Oc, Frankrijk, 2021

Een mix van Garnacha, Tempranillo en Mazuelo van 20
tot 50 jaar oude stokken. Met impressies van blauwe bes,
bosaardbei en cassis in de neus. Ook volop paars en rood fruit
in de mond, veel sap en zachte tannine in de afdronk. Bij
uiteenlopende tapas! Vegan friendly!

Een elegante Chardonnay met een prettige volle aanzet. Tonen
van tropisch fruit, hazelnoten en ananas met een hint van vanille
en geroosterd brood. Aangenaam vetje met voldoende frisheid. Bij
kalfsoester of kip, prachtig bij oesters, mosselen en kreeft.

Real Agrado, Rioja Crianza, Spanje, 2018

Tempranillo en Garnacha, afkomstig van de wijngaarden La
Lobera en Las Planes, met 14 maanden rijping in deels Franseen deels Amerikaans eiken. Wat resulteert in een tinto met
veel fruiterotiek, vlezige bessen, rijpe pruimen, gekonfijte
kersen en verleidelijke vanilletonen met toast en mokka. Bij
tapas, lam en harde kazen.

Paul Mas, L’Artisan, Le Pinot Noir
Pays d’Oc, Frankrijk, 2021
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG TOT EN MET 30/09/2022, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.
PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. ACTIEPRIJZEN ZIJN NETTO AANBIEDINGSPRIJZEN

Typisch Pinot Noir. 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.

portugese
parels

Hemelse wijnen
uit Friuli!

Op het schiereiland Setúbal onder Lissabon bevinden zich
de betere wijngaarden van Portugal. Ideaal klimaat voor
de inheemse Portugese druivensoorten, waar ze er bij Casa
Ermelinda prachtige en betaalbare wijnen van maken.

Cielo e Terra, ofwel hemel en aarde is een vooraanstaande
producent met wijngoederen verdeeld over Italië.
De laatste aanwinst voor De Wijnproevers zijn deze twee
prachtige wijnen uit het noordelijk gelegen Friuli.
Heerlijk in smaak en lekker in prijs!

Flor de LA Mar, Branco, Setúbal, Portugal, 2021

Donnafugata (‘vrouw op de vlucht’) gaat over koningin
Maria Carolina die op vlucht moest voor Napoleon en naar
Sicilië uitweek. Elegante blend van de inheemse Catarratto,
Grillo en Inzola met Chardonnay. Met een verleidelijke
parfum van gele perzik en golfstroom aan sappige nectarines
in de mond. Heerlijk bij schelp- en schaaldieren, gerookte en
gegrilde vis.

Flor de LA Mar, Tinto, Setúbal, Portugal, 2020/2021

Donnafugata, Sedara Rosso, Sicilia, 2018

Gemaakt van inheemse rassen als Castelão, Aragonés en
Alicante Bouschet en een paar druppels Syrah. Met een
ongecompliceerd parfum van aardbei en kers en een sappige
smaak van rood fruit, vanille, kokos en noga. Frisse afdronk.
Bij pasta en saté.

Prachtige rosé van Syrah, Aragonês, Touriga Nacional en
Castellâo druiven. Zalmrose Provencekleur, mooi droog en zalig
fruitig met bosaardbeitjes, framboos en rode kers. Verfrissend
met iets kruidig in de lange afdronk. Bij gegrilde vis en salades,
niet te versmaden op het terras!

6,

49

Sicilië is niet alleen het grootste eiland in de Middellandse Zee maar ook de grootste wijnproducent van
Italië. Daaronder veel delicate biancos en rossos zoals
de Anthilia, Sedara en Sur Sur Grillo van Donnafugata!

Donnafugata, Anthilia Bianco, Sicilia, 2021

Laat je verrassen door deze frisse Portugese witte wijn met
zijn wonderlijke smaken van de inheemse Fernão Pires, Arinto
en Verdelho. Afkomstig van Setúbal bij Lissabon waar Vasco da
Gama ooit naar India voer en nu de windsurfers heersen. Met
tropisch fruit en verleidelijke vanilletonen! Ideaal bij gegrilde
vis en salades.

Casa Ermelinda, Túlipa Rosé, Setúbal
Portugal, 2021

Bella Sicilia!
Donnafugata!

Blend van de inheemse Nero d’Avola met de internationale
Cabernet, Merlot en Syrah. Innemende wijn met zijn soepele
pruimen- en kersensmaak. Rond en toegankelijk, met volle
body en Italiaanse kruidigheid. Drink deze charmante
Siciliaan bij pizza en pasta.

Donnafugata, Sur Sur Grillo, Sicilia, 2021

9,

99

BEIDE:

Grillo is de druif van Sicilië, met deze Sur Sur als schoolvoorbeeld, 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.

8,9 9

13,99

PER FLES

NU:

6,

49

NU VOOR:

11,99

6 HALEN
5 BETALEN

BEIDE:

BEIDE:

4,9 9

PER FLES

Cielo, Priado, Sobaja, Sauvignon Blanc, Friuli
Italië, 2021

Sobaja Sauvignon komt uit een uniek wijnbouwgebied in Friuli,
beschermd door de Karnische Alpen en de Adriatische Zee. Een
wijn met veel mondgevoel en stuivende geuren van kruisbes,
vuursteen en vlierbloesem. In de smaak citrus, meloen, gele appel
en tropisch fruit. Heerlijke fraîcheur en lange afdronk!
Bij salades en geitenkaas.

Cielo, Priado, Priara, Pinot Grigio, Friuli
Italië, 2021

Pinot Grigio uit Friuli is de eerste die de DOC-bescherming
heeft ontvangen, wat zorgt voor minder opbrengst per
hectare en meer kwaliteit. Dat is duidelijk terug te proeven
in deze aromatische Pinot Grigio. Veel body en rijkdom, maar
fundamenteel fris en met tonen van gele appel, abrikoos en
amandel. Met een vriendelijke kruidige toets in de afdronk.
Bij schnitzel, gegrilde vis en waldorfsalade.

9,9 9

PER FLES

11,9 9

