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PROEFCOURANT

BRASSERIE LEFEBVRE  
FLOREFFE CUVEE 900
De Floreffe Cuvée 900 is een zacht 
bier met een subtiel evenwicht 
tussen bitter en zoet. De infusie in cognac 
versterkt nog de smaak van gebrande 
koffie terwijl de honingtoets het originele 
recept rondheid en verfijning geeft. De 
rijke, complexe, maar toch evenwichtige 
structuur van dit opmerkelijke degustatie-
bier met een alcoholpercentage van 7,6% 
werd gebrouwen met eerbied voor het 
vakmanschap van de monniken van de 
Abdij van Floreffe. In de maand december 
bij De Wijnproevers in de aanbieding en 
verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

december

Wijnen voor 
de Feestdagen!

Een zalig kerstfeest, dat wordt het zeker met deze wijnen 
op tafel. De Wijnproevers hebben een fantastische selectie 

feestwijnen in de aanbieding. Heerlijke wijnen voor de 
kerstborrel of bij het kerstdiner. Puur genieten!

Château La Fagnouse 
Saint-Émilion Grand 
Cru, Frankrijk, 2018
Grand Cru van de rechter-
oever met klei- en kalk-
achtige bodem, wat zorgt 
voor elegante wijnen. Blend 
van 70% Merlot en 30% 
Cabernet Franc van ruim 
40 jaar oude wijnstokken en 
uit het uitstekende jaar 2018. 
Met rode kersen en zwarte 
bessen en een fluwelige, 
rijpe smaak. Rond en zwoel. 
Combineer bij hertenbiefstuk 
en wild zwijn.

Nieuwe Wereld, 
Oude Tradities!
Ook in de nieuwe wereld (dit geval Zuid-Afrika) kan 
men prachtige traditionele wijnen maken. Dit bewijst de 
samenwerking van de Franse familie Rotschild met de 
Zuid-Afrikaanse familie Rupert. Met de Franse klassieke 
druivensoorten en het gunstige Zuid-Afrikaanse terroir 
zijn zij in staat topwijnen te produceren die de hele 
wereld verrassen.

Rupert & Rothschild, Baroness Nadine 
Chardonnay, Westkaap, Zuid-Afrika, 2020
Chardonnay druiven, vergist op deels beton en deels eikenhouten 
vaten, zoals dat met de allerbeste witte Bourgognes gebeurt. 
Elegante wijn met een romige vettigheid, minerale aroma’s, fris 
fruit als grapefruit, citroengras en licht geroosterde amandel. 
Bij gegrilde vis, zalm en kreeft.

Rupert & Rothschild, Classique, Westkaap
Zuid-Afrika, 2018
Traditionele Bordeauxblend van Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Cabernet Franc en Petit Verdot. Aroma’s van rode pruimen, 
frambozen en kersen, gevolgd door toetsen van vanille, 
geroosterde karamel en walnoot. Fris rood fruit met zachte 
tannines en een goede balans. Geniet bij eendenborst met 
krokante aardpeer en kersenjus.

Steenberg, Methode Cap Classique, Chardonnay 
Brut, Westkaap, Zuid-Afrika
Een blancs de blanc, uitsluitend gemaakt van Chardonnay 
druiven en volgens de traditionele methode (Méthode Cap 
Classique). Een frisse wijn met delicate mousse en tonen van 
Granny Smith, gekonfijte citroenschil en witte perzik. Levendig 
in de mond, met finesse en complexiteit. Afdronk met heerlijke 
frisse zuurgraad en pistache. Samen met een oester vooraf aan 
de kerstdish of met een oliebol op oudjaarsavond.
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THE BENRIACH THE ORIGINAL 10
SCOTCH SINGLE MALT WHISKY
Wie Benriach zegt, zegt ook flavour. Bij 
Benriach hebben ze een kunst weten 
te maken van het creëren van de 
allermooiste en meest unieke whisky’s. 
Dit doen zij door alle facetten in het 
distilatieproces optimaal te benutten. 
Benriach distilleert namelijk 3 type 
whisky’s: peated, non-peated en tripple-
distilled. Maar ook doet Benriach zelf 
haar floormaltings, wat in deze tijd 
uitzonderlijk is. En natuurlijk niet te 
vergeten is ‘the art of maturation’. Geen 
enkele andere distilleerderij heeft zo’n 
unieke voorraad aan experimentele 
vaten als Benriach. Benriach is de enige 
die al haar whisky’s op tenminste 3 
verschillende vaten rijpt.



Notte di Galileo, Rosso Riserva, Veneto
Italië, 2018
Merlot en Cabernet Sauvignon, afkomstig van de heuvels in 
Euganean. Na zorgvuldige vinificatie wordt de blend gemaakt 
bij Cantina Colli Euganei en rijpt 15 tot 18 maanden in eiken 
vaten. Intens, met rijp rood fruit en tonen van kruiden 
en vanille. Volle, krachtige smaak met lange afdronk en 
aangename tannine. Bij eendenborst en gegrild rood vlees. 

Piano del Cerro, Aglianico del Vulture 
Basilicata, Italië, 2019
In het zuiden van Italië ligt Basilicata, met duizenden jaren 
uitgebluste vulkanen. Een voor wijnbouw ideale bodem 
die mineraliteit en fruit geeft. De Piano del Cerro is van 
oude stokken Aglianico uit de wijngaarden rond Acerenza. 
Wordt ook wel de Barolo van het Zuiden genoemd. Levendig 
bouquet en smaak met pruimedanten, gekonfijte vijgen, 
cerises, truffels, chocola en cederhout. Bij biefstuk, lam, wild 
en harde kazen.

Feuerheerd’s 10 years old Tawny Port 
Portugal
Gemiddeld tien jaar gerijpt op vaten en geeft een smaak van 
gekonfijte kers, pure chocola en gedroogde pruim! Zijdezacht 
van smaak, grote lengte en heerlijk mondgevoel!

Een mooi kerstdiner verdient een mooie afsluiter. Met de 10 jaar oude Port van 
Feuerheerd’s wordt het heerlijk nagenieten. 

Flor de la Mar, Barrel Aged Chardonnay
Setúbal, Portugal, 2021
Chardonnay druiven afkomstig van de beste wijngaarden in 
Fernando Pó. Gecontroleerde gisting, gevolgd door een rijping 
op eikenhouten vaten. Veel tropisch fruit, vanille, een tikkeltje 
honing en botertje maakt de wijn rond en compleet. Geniet bij 
zeevruchten of zalm.

Flor de la Mar, Branco Reserva
Setúbal, Portugal, 2020
Alleen het beste sap is goed genoeg voor deze Reserva van Casa 
Ermelinda Freitas. Gemaakt van 40% Chardonnay, 30% Arinto 
en 30% Viognier. Een wijn met veel tropisch fruit, citrus en 
houttonen. Vol en complex met een aangename romige afdronk. 
Bij schaal- en schelpdieren, gegrilde vis of witvlees. 

Flor de la Mar, Tinto Reserva
Setúbal, Portugal, 2019/2020
Van de druiven Castelão, Touriga Nacional, Trincadeira en 
Cabernet Sauvignon, afkomstig van de wijngaarden in Fernando 
Pó met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar. 12 maanden 
houtlagering op Frans eiken en 8 maanden flesrijping. Een wijn 
met een prachtige donkere kleur, aroma’s van rijp rood fruit, 
hout en specerijen. Rijk, vol en stevig, met zachte tannines en 
zachte houttonen gevolgd door een lange, rijke afdronk met 
specerijen. Superwijn bij gegrild vlees, stoof, wild en rijke harde 
kazen.

Prachtig 
Portugal!

Geselecteerd 
voor het 
kerstdiner!

Dat ze in Portugal wijnen kunnen maken op het hoogste 
niveau heeft Casa Ermelinda Freitas al meerdere malen 
bewezen. Met deze nieuwkomers van Flor de la Mar 
hebben De Wijnproevers weer een echte trouvaille in 
handen. Een geweldige houtgelagerde Chardonnay en 
2 prachtige Reserva’s. Puur genieten aan tafel!

Italianen zijn levensgenieters pur sang. Hoe kan het 
ook anders; fenomenaal eten en een rijk aanbod aan 
fantastische wijnen. Zowel in het noorden als het zuiden 
weten ze de mooiste wijnen te maken 
van zowel wereldrassen als inheemse 
druivensoorten! 

Als het om lekker eten gaat, weet iedereen dat je hiervoor 
in Spanje goed terecht kunt. Gelukkig weten ze ook wat 
van wijnen die hierbij kunnen. 3 prachtige eetwijnen die 

je gezelschap aan tafel zullen verrassen!
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Spaanse 
klassiekers!

Valmoro, Verdejo Barrica, Rueda, Spanje, 2020
De Verdejo druiven worden in de nacht geoogst, om de frisheid te 
bewaren. Na zorgvuldige vinificatie krijgt de wijn een rijping van 
6 maanden op eikenhout. Vol en intens met een duidelijke toets hout, 
maar ook elegante frisheid met aangename zuren. Lichte toast, 
limoen en tropisch fruit voeren de boventoon. Lange afdronk met rijp 
wit fruit en aangename zuren. Bij gegrilde vis, gevogelte en kalfsvlees.

El Tocador, Tempranillo Old Vines, Castilla
Spanje, 2019
Tempranillo uit het warme Castilla. Stokken van ruim 30 jaar 
oud met lage opbrengsten, maar optimaal fruit. Zwarte kersen, 
bosbessenjam en lichte vanille. Veel sappigheid met aangename 
toets van cacao en koffie. Vol, stevig met fluweelzachte tannine en 
lange afdronk. Bij gegrild rood vlees en harde kazen.

El Pacto, Rioja, Organic, Spanje, 2019
Gemaakt van meer dan 70 jaar oude stokken Tempranillo en 
Garnacha. Ecologisch geteeld op de uitlopers van de Sonsierra 
bergen met 14 maanden rijping in deels nieuw Franse eiken. Wat 
resulteert, is een tinto met veel fruiterotiek, vlezige bessen, rijpe 
pruimen, gekonfijte kersen, verleidelijke vanilletonen, 
toast en mokka. Bij tapas, lam en harde kazen.


