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ROCK CITY - SMULBOCK
Één keer per jaar wordt dit bijzondere 
bier gebrouwen. Een Rocky-Road-Style 
dubbelbock gebrouwen met de smaak 
van gekarameliseerde pecannoten, 
marshmallows, chocolade en vanille. 
Een vol en zoet dessertbier om van te 
genieten.

4 HALEN = 3 BETALEN!

oktober

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG TOT EN MET 31/10/2022, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 
PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. ACTIEPRIJZEN ZIJN NETTO AANBIEDINGSPRIJZEN

Verrukkelijke 
Najaarswijnen!

Het najaar doet zijn intrede en van lichte frisse zomerwijnen gaan 
we langzaam weer naar wat voller en steviger en ook rood komt weer 
meer op tafel. Speciaal voor deze maand selecteerde De Wijnproevers 

twee verrukkelijke najaarswijnen van Paul Mas, de ‘Vignes de 
Nicole’, van één wijngaard van 22 hectare op een ondergrond van de 
kalkresten van schelp- en schaaldiertjes waar heel bijzondere wijnen 

vandaan komen, zowel rood als wit. 

Paul Mas, Vignes de Nicole, Chardonnay/Viognier 
Pays d’Oc, Frankrijk, 2021
Chardonnay na vier maanden op nieuw eiken gemengd met pure 
Viognier. Exotisch en supersappig van smaak met tropisch fruit, 
oranjebloesem, citrus en een hint van vanille en toast. Bij coquilles, 
zalm en zachte kaasjes.

Paul Mas, Vignes de Nicole, Grenache Noir
Pays d’Oc, Frankrijk, 2020
Wijn gemaakt van 100% Grenache Noir, een druif die het geweldig 
doet in dit gebied. De wijn rijpt deels op Frans- en deels op Amerikaans 
eiken. Een diepe rode kleur met aroma’s van zwarte bessen, zoete 
specerijen en vanille. Bij pasta, zachte kazen en heerlijk bij wild.

aan 
tafel!
Duitse en Oostenrijkse wijnen zijn ideale partners aan 
tafel! Vooral vanwege hun body, sappigheid en kruidig-
heid. Dat geldt zowel voor de witte Grüner Veltliner en 
Weissburgunder, als de rode Spätburgunder. Absolute 
topwijnen en een feest aan tafel.

Weingut Eichinger, Grüner Veltliner, Strass
Kamptall, Oostenrijk, 2021
Oostenrijkse trots, afkomstig van wijngaarden op oude 
terrassen aan de steile oevers van de Donau, op een uurtje 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, bij wiener schnitzel en gevogelte.

Van Volxem, Weissburgunder, Moezel
Duitsland, 2020
Weissburgunder is hetzelfde als Pinot Blanc, maar in dit geval 
uit het dal van de Moezel in Duitsland, dus met net meer 
frisheid dan in de Elzas. Met impressies van peren, ananas 
en butterscotch. Sappige smaak, heerlijk mondgevoel en 
zeste-achtige zuurtjes tot laat in de finale. Als aperitief of bij 
gevogelte, asperges en schelp- en schaaldieren.

Hensel, Spätburgunder, Aufwind, Pfalz
Duitsland, 2018
Deze Pinot Noir heeft een lichtrode kleur en Bourgogne-achtig 
bouquet met impressies van rode kersen, pruimen, gerookte 
bacon en kruidnagel. In de mond veel bosfruit en rijpe kersen, 
vlezig maar uitgerust met een prima zuurgraad. Zachte tannine 
met kruidige afdronk. Bij kwartel, fazant en geroosterde kip.
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SANTA MARIA AL MONTE
De lekkerste en natuurlijkste 
Italiaanse likeuren!

Amaretto
Delicaat en authentiek. 
Ambachtelijk gemaakt van 
Siciliaanse amandelen, 
verrijkt met vanille en brandy.

Limoncino Portofino
Fris en romig, exclusief 
gemaakt van de fijnste 
citroenschillen uit de 
Ligurische rivièra.



Cantina Tramin, Pinot Grigio, Alto Adige
Italië, 2021
Je hebt Pinot Grigio en Tramin Pinot Grigio! De Tramin heeft 
niet alleen veel body en rijkdom, maar is ook superfris en 
fundamenteel droog. Met tonen van gele appel, abrikoos en 
amandel in de afdronk. Bij Waldorfsalade, witvlees en vis.

Cantina Tramin, Pinot Bianco Moriz, Alto Adige 
Italië, 2021
Afkomstig van één wijngaard die Moriz heet! Met een rijk 
bouquet van peer, appelbloesem en pruimencompote in de 
neus. Een Pinot Bianco die drijft op levendige zuren en veel 
fruitcharme. Toets van hazelnoot in de lange finale. Ideaal bij 
gevogelte, kalfsvlees en rijkere visgerechten.

Tramin, Lagrein, Alto Adige, Italië, 2020
Lagrein is een inheems druivenras uit Alto Adige met veel 
kleur, frisheid en paars fruit! Parfum van rode kers, bosbes 
en lindethee. Ook in de mond volop braam, zwarte bes en 
aalbes, heerlijke fraîcheur en zwoel plakkende tannine. Licht 
minerale, kruidige afdronk. Bij eend, spareribs en wild zwijn.

Vanita, Pecorino, Terre di Chieti, Italië, 2021
Pecorino is een inheems ras uit de Abruzzen, in het 
achterland van Rome. Het combineert rijp wit fruit met 
impressies van amandelen, toast en hazelnoot. Vol van smaak, 
fundamenteel droog met een typisch Italiaanse fraîcheur. Bij 
champignonrisotto en tortellini met pesto en tomaatjes.

Vanita, Nero d’Avola, Sicilië, Italië, 2020
Sicilië heeft een aantal inheemse rassen waaronder deze Nero 
d’Avola met zijn uitbundige fruit. Want zowel in geur als smaak 
is dit een bessen- en kersenfestival. Rond en toegankelijk met 
veel rijpheid, maar ook mooie frisheid. Drink deze elegante 
Siciliaan bij pizza en pasta.

Vanita, Appassite, Nero d’Avola, Sicilië
Italië, 2021
Wanneer men de beste Nero d’Avola nog eens extra lang aan 
de stok laat indrogen, krijg je supergeconcentreerd fruit. Een 
mooie zachte wijn met enorme complexiteit, ook door rijping in 
Franse- en Amerikaanse eikenhouten vaten. Aroma’s van rode 
bessen, kersen en pruimen, specerijen en tonen van chocolade. 
Bij gegrild, geroosterd of zacht gegaard vlees, aanrader bij wild!

Sensuele wijnen 
uit Italië

La vita 
è bella!
Italianen zijn levensgenieters pur sang. Hoe kan het 
ook anders; fenomenaal eten en een rijk aanbod aan 
fantastische wijnen. Zoals die van Cantina Tramin uit 
Alto Adige op de uitlopers van de Dolomieten; wijnen 
die net zo puur zijn als de berglucht waar ze vandaan 
komen! Nu extra aantrekkelijk geprijsd!

Het zwoele karakter stuift het glas uit van deze heerlijke, 
sappige eetwijnen. De rode Nero d’Avola en de witte 
Pecorino zijn inheemse Italiaanse druiven met zacht en 
rijp fruit. Super begeleiders aan tafel!

Spanje staat bekend om haar prachtige authentieke 
wijngebieden met allochtone druivenrassen. 

Schoolvoorbeeld uit het Noorden: Albariñho, Rias Baixas. 
De oer-Spaanse Garnacha gedijt prachtig in Salvaje 

(Rioja) en Priotat, dat bewijzen deze twee wijnen 
van Proyectos Garnachas.
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espana olé!

Atlantis, Albariño, Rias Baixas, Spanje, 2021
Het gebied voor wit in het noorden van Spanje. Met speels bouquet 
van citroengras, appel en peer. Lichtjes floraal. Lekker vet in de 
smaak, met gekonfijte ananas en mandarijn. Mooi sappig. Als 
aperitief, bij schelp- en schaaldieren en bij lichte voorgerechten.

Moncayo Salvaje, Proyecto Garnachas, Spanje, 2019
Een persoonlijk project van Raùl Acha, wijnmaker van Vintea 
en een eerbetoon aan Garnacha. Want Spanje heeft veel oude 
stokken Garnacha, maar ze worden vooral gebruikt voor 
de productie van bulkwijn. Acha zoekt gericht naar deze 
wijngaarden en maakt er topwijnen van. Boordevol zwarte 
kers, tabak, vanille en zachte tannine. Bij saté, cajun keuken en 
T-bone steak.

La Fosca Priorat, Proyecto Garnachas, Spanje, 2019
Van 60 jaar oude stokken Garnacha tussen 
El Molar en Tarragona. Met krachtige aroma’s 
van rijpe bessen en eik. Terwijl de smaak er nog 
een tandje bij zet met zijn volle body, gekonfijte 
kersen, pruimedanten en bosaardbei, fijne tannine 
en specerijen. Bij wildragout, jachtschotel en  
biefstuk met champignonsaus.


