
PROEFCOURANT

LEFFE  
Leffe is een traditioneel Belgisch abdijbier en is vernoemd 
naar de in Dinant gelegen abdij van Leffe. Elke Leffe heeft een 
uitgesproken karakter. Ontdek ze allemaal om van elk moment 
iets speciaals te maken, aan tafel of met vrienden. Nu bij De 
Wijnproevers in de aanbieding: Leffe Blond, Leffe Dubbel en Leffe 
Tripel en voor de Dry januari: Leffe Blond 0.0!

GRATIS GLAS BIJ AANKOOP VAN 4 FLESJES!

januari

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG TOT EN MET 31/01/2023, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 
PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. ACTIEPRIJZEN ZIJN NETTO AANBIEDINGSPRIJZEN

Een goed begin met 
heerlijke wijnen!

En nog betaalbaar ook!
Domaines Paul Mas, Pays D’Oc

Al jaren ontstijgen de wijnen van Paul Mas de rest van de 
Languedoc. Met 850 hectare wijngaard en nog eens 1250 hectare 

met samenwerkende druiventelers hebben zij toegang tot het 
allerbeste fruit in de Languedoc en een zeer grote diversiteit aan 

druivenrassen, van de bekende Chardonnay tot de inheemse rassen.

Alcoholvrij,
Dry Januari!
WEL SMAAK, GEEN ALCOHOL
Short Street zijn wijnen waar zeer zorgvuldig de alcohol 
van onttrokken wordt, zodat zoveel mogelijk de smaak 
van de wijn bewaard blijft.

Short Street, Chenin Blanc, Zuid-Afrika 
Alcoholvrij
Zoals met alle wijn, zijn de wijngaarden de helden. De beste Chenin 
Blanc en Muscat wijnstokken van de Riebeek vallei zijn handmatig 
geselecteerd voor veel complexiteit en balans.  Intense smaken 
van tropisch fruit met een hint van perzik. Mooi in balans met een 
frisse afdronk.

Short Street, Shiraz, Zuid-Afrika, Alcoholvrij
Gemaakt van de Shirazdruif, die van oorsprong al veel 
smaak geeft. Helderrood fruit, zwarte kersen en een hint 
van kruiden, aangevuld met fijne tannines met een vleugje 
eikenhout voor een sappige aanhoudende afdronk.

LOCH LOMOND CLASSIC
HIGHLAND SINGLE MALT SCOTCH WHISKY
Loch Lomond Classic Single Malt wordt zorgvuldig gerijpt, 
voordat deze voor een perfecte harmonie van smaak en aroma 
samengaat met de fijnste eiken vaten. Het resultaat is een 
elegante soepele en volle whisky die bijzonder makkelijk te 
drinken is. Een single malt whisky met een onderscheidend 
karakter met hints van rook en turf.

21,99
NU SLECHTS:

0,7 Ltr.

Paul Mas, Chardonnay Pays d’Oc, Frankrijk 2021
Een fraaie goudgele kleur. Vol tropisch fruit, met indrukken van 
ananas, noten en een hint vanille. De smaak is vol, licht vettig 
en mooi evenwichtig. Opnieuw veel fruit in de lange afdronk. Bij 
schelpdieren, pasta met vis en kip.

Paul Mas, Grenache Noir - Syrah, Pays d’Oc 
Frankrijk, 2020
Blend gemaakt van de typisch Languedoc druiven Grenache en 
Syrah. De wijn rijpt deels op eikenhouten vaten wat zorgt voor 
een complexe, warme en volle smaak met aroma’s van kers, 
viooltjes en specerijen. Tevens wat tonen van drop in de lange 
afdronk. Bij gegrild vlees en wild.

BEIDE:

5,49

6,99

PER FLES

BEIDE:

4,99

5,99

PER FLES
1,60

NU SLECHTS:

33 cl.

excl. emballage
1,60

NU SLECHTS:

33 cl.

excl. emballage
1,80

NU SLECHTS:

33 cl.

excl. emballage
1,30

NU SLECHTS:

33 cl.

excl. emballage
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Casa Ermelinda, Sandstone Castelão-Syrah 
Setúbal, Portugal, 2021
Een intens fruitige, rode wijn van de inheemse Castelão, 
aangevuld met Syrah. Een prachtige, sappige wijn met een 
aangename kruidigheid met een ongecompliceerd parfum van 
aardbei en kers en een sappige smaak van rood fruit en noga. 
Frisse afdronk. Bij saté, maar ook gegrilde vis.

Feuerheerd’s, Douro Reserva, Portugal, 2019
Absolute topwijn die niet onderdoet voor een goede Cru 
Bourgeois! Van inheemse rassen als Touriga Nacional, 
Trincadeira, Aragonês, Alfrocheiro en een paar druppels 
Cabernet Sauvignon. Gerijpt op eikenhouten vaten, net 
zoals in Bordeaux, met een volle body maar toch een frisse 
afdronk. Bij entrecote, hazenrug en duif.

Feuerheerd’s, Reserva Tawny Port
Fijne houtgelagerde port met zachte, volle smaak van 
rozijnen, gekonfijte kers, marasquin en gevulde pralines: de 
Mon Chéri onder de wijnen!

Stemmari, Grillo, Sicilië, Italië, 2021
Grillo is de inheemse specialiteit van Sicilië met frisse en 
verkwikkende wijnen. Aroma’s van perzik en grapefruit, 
vergezeld door appel en ananas. Heerlijk glas bij zeevruchten, 
wit vlees en gebakken vis.

Stemmari, Nero d’Avola, Sicilië, Italië, 2020
De druif van Sicilië is toch wel Nero d’Avola. Een druif die 
vriendelijke en toegankelijke wijnen voortbrengt. Intens 
met heerlijke tonen van rode bessen, wilde aardbeien en 
granaatappel. Een zachte fluweelachtige smaak. Bij risotto, 
pizza, lam en hartige kazen.

Stemmari, Chardonnay, Sicilië, Italië, 2021 
100% Chardonnay, deels gerijpt op eikenhout. Verleidelijke 
geur van peer, gele appel, perzik, en heerlijk sappig in de mond 
met abrikoos, kweepeer en nectarines. Zalig bij pasta vongole 
en pizza del mare!

Sensueel 
Sicilië!

Portugese 
Pracht!

Italianen zijn liefhebbers van de sensuele wijnen uit het 
zuiden, zowel in wit als rood! Heerlijke verleiders uit 
Sicilië en zoals zo veel wijnen uit Italië: super begeleiders 
aan tafel!

Portugese wijnen worden steeds populairder. Zeker 
wanneer de temperaturen iets zakken zijn deze wijnen 
super aangenaam, dankzij hun zachte, zwoele en 
warme smaak. Of wat dacht je van een heerlijke port? 
Gordijnen dicht, haard aan en genieten maar!

Oostenrijk heeft heerlijke wijnen van inheemse rassen, 
zoals Grüner Veltliner en Zweigelt. Stuk voor stuk parels! 

Met hun volle en kruidige smaak ook in dit jaargetijde 
heerlijk op tafel!

NU VOOR:

7,99

8,99
NU VOOR:

7,99

9,99
NU VOOR:

10,99

12,99

NU VOOR:

7,99

8,99

Oostenrijkse 
Parels!

Leth, Grüner Veltliner, Terrassen, Wagram 
Oostenrijk, 2021
Sappig en kruidig met impressies van perzik, peer en witte peper. 
Kenmerkend fris en lang van afdronk. Heerlijke witte wijn voor bij de 
haard of bij de varkenshaas.

Leth, Duett, Riesling & Grüner Veltliner, Terrassen
Wagram, Oostenrijk, 2021
Riesling met Grüner Veltliner zorgt voor een wijn met nog meer 
frisheid. Subtiele steenvruchten met citrus en een aangename 
kruidigheid. Verfrissend en sappig op het bouquet met een fijne 
zuurgraad. Voor bij de borrel of bij witvis.

Leth, Zweigelt Klassik, Wagram, Oostenrijk, 2020
De rode Zweigelt is een kruising van Sankt Laurent en Blaufränkisch, 
twee andere inheemse, Oostenrijkse rassen. Een druif die 
veelvuldig voorkomt in Oostenrijk. 
In Wagram kenmerkt deze fluwelige  
fruitbody, zachte tannine en 
een toetsje witte peper. 
Bij saté, pizza en pasta.

Heerlijk bij 
de open haard!

BEIDE:

6,49PER FLES

6 HALEN=
5 BETALEN

SLECHTS:

6,99

6 HALEN=
5 BETALEN

BEIDE:

6,99

7,99

PER FLES


