
 

 

 
 

Donderdag 21 januari start onze traditionele 
exclusieve wintersale/kelderrestanten verkoop! 

 

Eindhoven, 18 januari 2016 
 

Onze jaarlijkse wintersale/kelderrestanten verkoop is traditioneel het beste moment om koopjes 
te vinden! 
De kelder is opgeruimd. De voorraden zijn inmiddels geteld en met veel plezier presenteer ik u deze 
aantrekkelijke lijst met wijnen. Naast de eigen restanten blijkt ieder jaar weer dat er bij bekende en 
bevriende producenten ook nog allerlei fraaie restantwijnen aanwezig zijn. Ook zij ruimen graag hun 
kelders op om ruimte te maken voor nieuwe oogstjaren. Natuurlijk profiteren u en ik daar ook graag van. 
Ik heb december en januari dan ook gebruikt om talloze wijnen te proeven, te herproeven en voor u uit al 
die proefflessen de allerbeste koopjes te selecteren. Mooi werk! Het resultaat? Een prachtlijst boordevol 
smakelijke en kwalitatief hoogwaardige wijnen. In alle prijsklassen, maar altijd met een prachtige 
prijs/plezier/kwaliteit-verhouding. Vanzelfsprekend is onze kwaliteitsgarantie onverminderd van kracht bij 
deze restpartijen. 
 

Ga er even rustig voor zitten en sla uw slag. Een goed advies: wacht niet te lang! De voorraden zijn niet 
onuitputtelijk dus op is op. Mocht een wijn intussen zijn uitverkocht, neem ik even contact met u op voor 
een vervanger, vrijblijvend natuurlijk! 
 

Zoals u gewend bent, staan alle wijnen uit de wijnbrief “open” in de proefkelder. U bent van harte 
welkom, gezellig! 
 
 
 
 

Uitnodiging restanten-proeverij: 
 

Vrijdag 22-1 van 10.00 tot 21.00 uur 
Zaterdag 23-1 van 10.00 tot 17.00 uur 
Zondag 24-1 van 13.00 tot 17.00 uur 
 

 

Vrijdag 29-1 van 10.00 tot 21.00 uur 
Zaterdag30-1 van 10.00 tot 17.00 uur 
Zondag 31-1 van 13.00 tot 17.00 uur 

 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Johan van Dommelen 
 

 
 
  



 

 
 

Superdeal van Domaine de Marotte, 
Cuvée Vieilles Vignes 2010 voor ‘n spotprijs! 

 

300 fl… 2010 Domaine de Marotte “Cuvée Vieilles Vignes” (rood) 
Côtes du Ventoux 

 
De Vieilles Vignes is zeer geconcentreerd en daardoor een echte geurbom. Hij zit boordevol aroma’s van donker 
fruit zoals kersen, bramen en gedroogde pruimen. Maar ook geuren als vanille en een beetje eikenhout zijn 
duidelijk te herkennen. Deze wijn is nog relatief jong en hij blijft zich langzaam ontwikkelen. Zo wordt hij elk seizoen 
lekkerder. Recent nog geproefd en de wijn is een echte traktatie voor de liefhebber van stoere, authentieke Rhône 
–wijnen en wie is dat nu niet?! Nu-2018. De Cuvée Vieilles Vignes 2010 is een mooie begeleider van diverse 
vleesgerechten (rund en wild) en smaakt ook heerlijk bij een Hollands kaasplateau.  
 

Normaal per fles: €   11,90 
Nu per fles: €   8,50 per fles 

Bij 12 flessen: €   8,50 per fles 
Bij 24 flessen: €   8,25 per fles 

Bij 36 flessen: €   7,95 per fles!! 
 

U kunt met alle wijnen uit deze brief combineren om het hoogste kortingspercentage te halen! 

 
 

Maar er is meer!! Het volledige aanbod! 
 

Zuid-Frankrijk 
           Restantprijs Normaal 

 
64 fl. 2013 Le Masnuy Rouge “Cabernet-Merlot”(rood)    €   5,95  €   7,25 
 Pays d’Oc 

Een fles vol kleine vruchten als bramen en cassis. Een zeer geslaagde Bordeaux-mix uit het Franse Zuiden 
van de druivenrassen Cabernet Sauvignon en Merlot. Verrassend volle smaak van rood fruit en een lange 
stevige afdronk met een heel zacht en verleidelijk pepertje van de Cabernet. Nu-2017. 

67 fl. 2014 Chardonnay, Les Garennes (wit)      €   6,45  €   7,80 
 Pays d’Oc 

Degelijke Chardonnay-expressie: verse boter, appel, lychee, kruisbessen en brooddeeg. Het blijft fris en 
opwekkend, terwijl zijn Zuidelijke afkomst toch proefbaar is. Gewoon lekker voor een héél vrolijke prijs! 

143 fl. 2014 Syrah-Grenache, Les Garennes (rood)     €   5,95  €   7,25 

 Pays d’Oc 
Mediterraan karakter. Verleidelijke tonen van huisgemaakte bramenconfiture en rijp rood fruit. Subtiel 
geurend naar de zo kenmerkende 'garrigue' (tijm, rozemarijn). Houtvrij, puur en een oprechte complexiteit. 
Schitterende alledaagse wijn. Nu-2017. Dankbaar glas wijn om in te zetten als super huiswijn!! 

133 fl. 2012 Domaine la Tour Boisée “Bel Serrat Rouge” (rood)   €   7,25  €   8,90 
 Coteaux de Peyriac IGP 

De immer bescheiden Jean Louis Poudou noemt dit instapniveau... Merlot en Cabernet Sauvignon. 
Klassieke, basale wijnmakerswijn (een wijn die de wijnmaker zelf graag drinkt met vrienden) met karakter, 
gemaakt om zorgeloos van te genieten. Nu-2017. De prijs? Een cadeautje! 

55 fl. 2012 Montpeyroux “Réserve Passerel” (rood)    €   7,50  €   9,00 
 Languedoc 
 Wat je noemt: "veel waar voor je geld"! Zacht gekruide Mediterrane neus; indrukwekkend geurend naar 
 zwarte kersen, laurier, gedroogde, zwarte pruimen, houtteer en pure chocolade. Zachte tannines, 
 royale smaakvoortzetting en een aangename finale. Ongecompliceerd, maar echt genieten dus. Nu-2017. 
36 fl. 2011 Clos du Prieur, Famille Orlac (rood)     €   15,95 €   19,00 
 Coteaux du Languedoc 

Dit is echt een geheime tip: zeldzaam geslaagde combinatie van finesse en smaakintensiteit. Excellent! 
Briljant alternatief voor kostbare, rode Bourgogne en de fijnste Rhone-wijnen. Nu-2020. Fijnste dinerwijn: 



 

 
kalfsvlees, vleugelwild, orgaanvlees (kalfsnier, zwezerik). Uit de stal van Domaine de L’Hortus!! Need we 
say more…? 

66 fl. 2014 Domaine Caylus “Chardonnay”, BIO (wit)    €   7,75  €   9,70 
 Pays d’Oc 

Heldere, gouden kleur. Volop fruit in de neus, in het bijzonder abrikoos, peer, hazelnoot Structuur en 
smaak zijn complex, fris, aangenaam fruitig en evenwichtig. Ongecompliceerd lekker! Nu-2016. Aperitief. 
Gourmetten, steengrillen met vis en andere zee lekkernijen. Bij gemengde salades en/of vleeswaren. 

63 fl. 2013 Domaine Caylus “Merlot”, BIO (rood)     €   7,75  €   9,70 
 Pays d’Oc 

Cassis en bramen strijden om de eer, gevolgd door een hint kaneel en tijm. Vol, rijk en fluwelig van smaak, 
très Merlot! Toegankelijk en karaktervol tegelijk. Perfect gedoseerde concentratie. De wijn biedt hierdoor 
een welkome en onverwacht grote dosis plezier binnen een goed gestructureerde materie. Nu-2017. Rood 
vlees, gevogelte en diverse kazen, met name van de koe. 

84 fl. 2014 Pinot Noir, Corette (rood)      €   8,95  €   10,95 
 Pays d’Oc 

Kwam net te laat binnen voor de decemberwijnbrief. Pinot Noir zoals een eenvoudige, maar goed 
gemaakte rode Bourgogne, maar dan beter. Voor extra complexiteit wordt 25% van de wijnen zes tot 
negen maanden gelagerd op eikenhouten vaten. Nu-2018. Licht vlees of gevogelte, patés, probeer hem 
ook eens bij vis van het rooster. Eindelijk gevonden! De zéér betaalbare en écht lekkere Pinot Noir! 

74 2013 Chateau Mignan “Cuvée Pech-Quisou”, BIO (rood)   €   9,50  €   11,50 
 Minervois 

Rijpe, warme neus, waarin het Mediterrane karakter niet wordt verloochend. Toch is er allesbehalve sprake 
van overrijpheid. Fijne kruiden, confiture van rozenbottels, wat sinaasappel. Verfijnd voor deze 
herkomstregio, maar bovenal supersmakelijk! Nu 2018. Fijne roodvleesgerechten, orgaanvlees als 
kalfsnier, wild konijn etc. Ook een heerlijke wijn voor ontspanning buiten de maaltijd. 

60 fl. 2014 Grenache Blanc L’Artisan, Laurent Miquel (wit)    €   7,50  €   10,50 
 Pays d’Oc 

Mooie wijn maken is een ambacht, kunstzinnig bijna… Dit is in ieder geval een overtuigend bewijs van 
Laurent Miquel. Heerlijke en verrassende witte Grenache. Het blijkt dat deze druif het ook prima alleen af 
kan! Fris met aroma's van grapefruit, limoen, meloen en een hint karamel. Mooie lengte. Nu-2017. Vis, kip! 

 

 
Beaujolais 

           Restantprijs Normaal 

 
39 fl. 2013 Beaujolais, Domaine de la Chanaise”, Dominique Piron (rood)  €   10,50 €   12,75 

Beaujolais 
Dit is verleidelijk als vers geperst druivensap. Een heel verfijnde aanzet, gevolgd door een opwekkend en 
schoon mondgevoel. Puur sap, krokant rood fruit en een minuscuul bittertje dat zorgt voor een enigszins 
serieus karakter. Beaujolais zoals hij bedoeld is! Wat een plezier! Nu-2018. Denk aan gevogeltefilet van de 
grillplaat, kalfsborst met citroen of kalkoen à l'orange.  

39 fl. 2012 Morgon, Domaine de la Chanaise, Dominique Piron (rood)  €   13,25 €   15,90 
 Morgon, Cru du Beaujolais 

Ruwe bolster, blanke pit. De tanninestructuur van een goede, klassiek gevinifieerde, rode Bourgogne. Het 
sappige van de Gamay is weliswaar waarneembaar, maar dit is niet voor wijndrinkers die ronde, zachte 
fruitbommetjes in het glas willen. Viriel en toch delicaat. Voor de echte liefhebber, die veel meer dan de 
streling zoekt, is dit puur genieten. Nu-2019. Charcuterie, het beste, biologische vleugelvlees, lam, konijn. 
 

Loire 
 

32 fl. 2014 Le Clos de Vauriou, Domaine Ricard, BIO (rood)   €   11,50 €   15,25 
 Touraine Rouge 

Helemaal biologisch en een tikkeltje eigenwijs. 100 procent Gamay, sappig fris met bite, bovendien heeft ie 
een flinke doordrinkfactor Proef en ervaar! Dit zorgt direct voor een joviale stemming. Schier eindeloze 
vruchtenintensiteit en een verkwikking brengende zuurgraad. Tannines zijn haast niet waarneembaar. 
Geweldige wijn vind ik… Nu-2018. Mmm, met wat gedroogde worst, droge ham, olijven. 

120 fl. 2014 Destinéa Sauvignon Blanc, Joseph Mellot (wit)    €   7,40  €   8,95 
Val de Loire  
Dit doet eigenlijk denken aan heel goede Sancerre (kijk nog even naar de prijs!), Niet zo gek als Joseph 
Mellot de wijnmaker is. Haast weelderige, pure Sauvignon-expressie, maar heel delicaat! Prachtige 
concentratie van roze pompelmoes met die delicate zoete bitterheid in de finale. Nu-2018. 

60 fl. 2014 Muscadet Sèvre et Maine sur Lie “Gautronnières”, Bonnet Hutau (wit) €   9,60  €   11,50 
 Muscadet Sèvre et Maine sur Lie, BIO 



 

 
100% Melon de Bourgogne. Deze wijn koppelt verleidelijke sappigheid aan een combinatie van subtiele 
ziltheid en mineralige strakheid. Volop contrasten derhalve. Het alcoholgehalte lijkt compleet afwezig en de 
textuur loopt parallel met die van de oester (romig en ook heel licht stroef). Smaakrijke, open finale met die 
fascinerende, delicate ziltheid. Nu-2017. Laat de mosselen maar komen! 

 

Bordeaux/Sud Ouest 
 

44 fl. 2011 Chateau Croix du Trale (rood)      €   11,80 €   15,25 
 Haut-Medoc 

Rijk en klassiek, met de zwarte bessen en laurierblad van de optimaal rijpe Cabernet, de zwarte kers van 
de Merlot en de subtiele tonen van cederhout en havanna-tabak van het het beste hout van de vrucht en 
niet van het vat! Vlekkeloos en herkenbaar. Nu-2020. Goed gerijpt rundvlees (rib-eye, entrecote). Oude, 
brokkelige kaas van de koe. 

45 2012 Chateau Bel-Air (rood)       €   17,50 €   21,25 
 Puisseguin Saint-Emilion 

Donker kersenrood van kleur. Volop gekonfijt rood fruit in de geur, aangevuld met discrete rook en toast 
aroma’s. De aanzet is zijdezacht met versmolten tannines en een goede concentratie. De finale is gul, fris 
en bijzonder aangenaam, met nuances van drop en bosvruchtjes. Echt lekkere Saint-Emilion! Nu-2019. 

88 fl. 2014 Gros Manseng-Sauvignon Blanc (wit)     €   5,65  €   7,25 
 Côtes de Gascogne 

Héél vrolijke combi van Gros Manseng en Sauvignon Blanc, Proef hoe smakelijk eenvoud kan zijn! 
Combinatie van citrusvruchten, florale en fris-vegetale tonen waar de beste Sauvignons patent op hebben, 
maar dan toch doorspekt van de rijkdom die de Gros Manseng brengt! Nu-2017. Gezellige doordrinker! 

79 fl. 2014 Domaine du Gouyat (wit)       €   7,95  €   9,30 
 Montravel Blanc Sec 

Sauvignon blanc 50%, Sémillon 50%. Zeer expressieve neus, boordevol exotisch fruit, kruisbessen en 
perziken. Gul, rijk, fris, zuiver en smaakvol, met een lange en fris fruitige finale. Nu-2017. Combineert 
uitstekend met zeevruchten en vis, gemengde salades en voorgerechten. Ideaal voor buffetten en lunch. 

98 fl. 2012 Chateau les Moutins (rood)      €   8,25  €   10,00 
 Bordeaux 

Uitgesproken sappige en speelse materie in de aanzetfase. Serieuzer gestructureerd met een goede 
frisheid en goed gedoseerde tannines. Smaak- en reliëfrijke finale die om enige proteïnerijk tegenspel 
vraagt. Karakterwijn met een behoorlijke dosis directe verleiding! Nu-2018. Mooi geroosterd rood vlees… 

 

 
Italië 

           Restantprijs Normaal 
 

120 fl. 2011 Colli del Mancuso, Ippolito 1845 (rood)     €   15,75 €   19,75 
Cìro Rosso Riserva 
BAROLO!? Nee dus, maar wat lijkt dit er ongelofelijk op!!! Robijnrood, beetje mahonie. Overtuigende 
mediterrane neus. Beetje zwoel, kruiderij (kaneel, kruidnagel), kersen, gedroogde zuidvruchten. 
Fluweelzacht, verleidelijk en dan… krokante, aanwezige tannines die om mooi tegenspel vragen! Wild 
zwijn, vette delen van het rund. HEERLIJK. Finale zonder einde… Nu-2020. 

62 fl. 2013 Pecorello, Ippolito 1845 (wit)      €   12,50 €   14,95 
 Calabria Bianco 

100% Pecorello. Hoogst origineel en echt expressief karakter. Opvallende indrukken van steenfruit (kleine -
verse- abrikoosjes, witte perzik) en ongeroosterde noten. Een fractie anijs en het zwoele zoet van 
vanillemerg en room (en heus: er komt geen eikenhout aan de vinificatie te pas!). Proef/drink de wijn niet te 
koel! Nu-2017. in zijn geheel gegaarde/gegrilde vis (forel, dorade) of viskoekjes met een Aziatische touch. 

42 fl. 2013 Canaiuolo Rosato, Montenidoli (rosé)     €   18,25 €   23,20 
 Toscana 

Is dit de beste rosé van Italië...? Ik heb in ieder geval nog nooit een mooiere geproefd!! Vergeet alles wat u 
van rosé weet/denkt en proef dit eens. Echte wijn!!  Wat een smaak, wat een intensiteit, een prettige 
kruidigheid verpakt in lichtrood. Nu-2017. Jawel, want dit kan ook nog gewoon ouderen. Genieten! 

120 fl. 2013 Primitivo, Cantina Rosa del Golfo (rood)    €   13,75 €   17,80 
Puglia 
Primitivo in grootse vorm! Werkelijk prachtig Italiaans! Met een zuidelijk kruidenbouquet, aardse tonen en 
rijp fruit van kersen en bramen. In de smaak is er een harmonieus geheel van rijp fruit van bosvruchten, 
specerijen, zoethout en laurier. In de finale vloeit dit fraai samen met de zachte tannine; de wijn blijft lang in 
de mond. Nu-2018. Heerlijk bij wit en rood vlees, pastagerechten en zachte kaas. 

34 fl. 2013 Passerina, Azienda Agricola Centanni (wit)    €   13,25 €   16,95 
 Offida Passerina, Marche, Italië 



 

 
Gemaakt van zo'n authentieke Italiaanse druivensoort de Passerina. Strogeel van kleur, zeer weelderig in 
de neus met o.a. bloesemtonen, via een zacht mondgevoel ervaar je een waaier van frisheid, lichtgroene 
kruiden, wat vetheid en heel veel smaak. Elegant en rijk gevuld met smaak. Mooi gemaakt en net weer 
eens wat anders. Nu-2018. Lekker bij witte kazen. 

60 fl. 2014 Fior di Luna, Lunae, (wit)      €   13,75 €   16,95 
 Colli di Luni 

Albarola, Greco en Vermentino. Het wijndomein van Bosoni, Lunae, is gelegen in Ortonovo in de provincie 
La Spezia, vlakbij de grens met Toscane. Vers gekneusd basilicum- en muntblad in combinatie met witte 
perzik en kruisbes. Ook een zekere mineraliteit. Intensief en smaakkrachtig, maar met behoud van frisheid. 
Nu-2018. Platte oesters, pasta met venusschelpen.  

78 fl. 2014 Catarratto, Ferreri (wit)       €   12,75 €   15,75 
 Terre Siciliane 

Krachtig gestructureerde karakterwijn met een goede balans maar bijzonder veel en boeiend reliëf. Goed 
gedoseerde concentratie en de complexiteit van de grote witte wijn met een flinke lengte en een nobele 
bitterheid in de finale. Nergens te zwaar, maar oh zo smaakintensief. Nu-2018. Risotto met zeevruchten.  

101 fl. 2014 Trebbiano d’Abruzzo “Vitali”, Venea (wit)    €   6,95  €   8,75 
 Trebbiano d’Abruzzo 

Verrassend anders, verrassend lekker! Lichtgele kleur met een groene zweem. Intens bouquet van rijpe 
tropische vruchten en een naar citrusvruchten neigende mond vol wijn met een afdronk die maar door lijkt 
te gaan, en door, en door… Nu-2015. Heerlijk bij een pasta met vis als basis. Aperitief, feest, doordrinkwijn, 
die ook nog iets te vertellen heeft… 

109 fl. 2014 Montepulciano d’Abruzzo “Burbero”, Venea (rood)   €   6,95  €   8,75 
 Montepulciano d’Abruzzo 

Heerlijke, stoere Montepulciano d’Abruzzo! Fraai versmolten aanzet en naar het fluwelige neigende textuur 
met een bijzonder aangenaam, mondcontact. Harmonieuze, sappige materie met een goed mondvolume 
en een verleidelijke vruchtintensiteit. Alcohol zit volledig versmolten, de tannines zijn zacht en smakelijk; 
een en al wijnplezier dus en een finale met mooie lengte. Prima! Nu-2016. Vrijwel onbeperkt inzetbaar. 

35 fl. 2013 Torrazzo, Pratello, BIO(rood)      €   12,50 €   15,50 
 Valténesi 

Gropello, Marzemino. Heerlijke eigenwijze Italiaan van Pratello. Afkomstig van de boorden van het Garda-
meer. Een mooie, zachte kersenbom. Lichte kruidigheid, Hoogst origineel Italiaans dat u echt geproefd 
moet hebben. Geschonken bij Boreas als arrangementswijn… Ideale huiswijn ook op het allerhoogste 
niveau. Nu-2019.  

74 fl. 2013 Epicuro “Salice Salentino” (rood)     €   6,40  €   7,95 
 Salice Salentino 

Het zonovergoten klimaat uit Puglia is direct herkenbaar. Wat een weelde! Zwoel rijp fruit (zwarte kersen, 
bramen en pruimedanten) dat ondersteund wordt door specerijen (cacao, kardemom), vers gebrande 
espressoboontjes (mokka!) en 'garrigue' . Nu-2017. Rijke pastagerechten, gevogelte, kalfsvlees. 

 
Spanje 

           Restantprijs Normaal 
 

100 fl. 2012 La Mano “Tinto Mencia Roble”, VInos de Arganza (rood)  €   6,50  €   8,25 
 Bierzo 

Volop fruit in de neus (moerbeien, blauwe bessen) en een hint van specerijen. In de mond elegant, fruitig, 
spicy, fluwelig en evenwichtig, verrassend complex ook nog. Lekkere houttonen, maar niet té. Precies goed 
gedoseerd! Diep en geconcentreerd voor een wijn van deze relatief gunstige prijscategorie! Schitterende 
Spanjaard voor een vriendenprijs. Nu-2017. Klassiek aanbevolen bij gegrild rund of lamsvlees. 

48 fl. 2012 Zumaya Tinto, Avelino Vejas (rood)     €   8,50  €   11,00 
 Ribera del Duero, Spanje 

Rode bessen en zoethout. Sappig, levendig fruit en rijpe tannines. Super smaakvol, met tonen van donkere 
chocolade en geroosterde pijnboompitten. Lange, plezierige afdronk. Nu-2017. Ribera hoeft echt niet altijd 
de hoofdprijs te kosten. Deze wijn bewijst dat! Heel veel puur Spaans wijnplezier. 

56 fl. 2009 El Vinculo “Crianza”, Alejandro Fernandez (rood)   €   15,25 €   19,75 
 Bierzo 

Tijdens een van zijn reizen ontdekte Alejandro Fernández fantastische, oude tempranillo-wijnstokken die 
zich perfect hadden aangepast aan het extreme klimaat van La Mancha. Hij maakt er een topwijn van. 24 
Maanden op vaten van Amerikaans eikenhout, een heerlijk aromatische neus en veel rijp fruit, mooi 
verpakt in perfect gedoseerd hout. Kortom: complex, zuiver, sappig, gul en krachtig van smaak, met een 
lange, elegante en pakkende finish. Nu-2019. Rood vleesgerechten. Rustig gegaard konijn met olijven. 

99 fl. 2014 Alma de Blanco, Pazo do Mar (wit)     €   7,25  €   8,70 
 Monterrei 



 

 
100% Godello. Aanstekelijk lekker snoepjesfruit, peertje, meloentje, bittertje, maar ook zo’n heerlijk 
verfrissend zuurtje. Type, vrolijke drinkwijn waar je van in de stemming komt!. Nu-2017. Aantrekkelijk 
prijskaartje voor zo’n, hoogst originele wijn! 

102 fl. 2014 Alma de Tinto, Pazo do Mar (rood)     €   7,50  €   8,95 
 Monterrei 

100% Mencia. Buitengewoon vrolijk, opgewekt rood. Bessen, kersen, aanwezige, maar zachte tannines. 
Een pepertje. Ongecompliceerd lekker rood!! Schenk me nog een glas in, zo’n wijn!. Nu-2017. Recepties, 
huiswijn, gewoon zomaar zin in een glas rood, Niet te zware gerechten. 

36 fl. 2008 Rioja Gran Reserva, Hacienda Lopez de Haro (rood)   €   18,95 €   23,45 
 Rioja 

Je houdt wel eens mooie wijnen over van de kerstperiode. Niet alles verdwijnt in geschenkkisten. Doe uw 
voordeel met deze prachtige, gerijpte Rioja Gran Reserva! Prachtige, klassieke en hoogwaardige Rioja-
expressie: sandelhout, havannatabak, zoethout met subtiele exotische invloeden en verwelkte rozen, 
verfijnde karamel. Nu-2020. Lamskoteletjes, zacht gekruid met verse knoflook… Schitterend klassiek 
etiket. Ik weet het gaat daar niet om, maar toch… 

48 fl. 2009 Rioja Reserva, Hacienda Lopez de Haro (rood)    €   12,25 €   15,25 
 Rioja 

De wijn ademt verfijning en klasse: tabak, chocolade, gedroogde zwarte vruchten en een hint fijne vanille! 
Volle smaak met een perfecte balans tussen zuren en intensiteit. Subtiele, elegante wijn met veel 
complexiteit. Zeldzame combinatie tussen drinkbaarheid, intensiteit en elegantie. Nu-2019. Lamsvlees, 
konijn en gevogelte van de rooster. 

75 fl. 2014 Vergel “Tinto”, La Bodega de Pinoso, BIO(rood)   €   7,95  €   9,70 
 Alicante 

Combinatie van spectaculaire vruchtenrijkdom en een serieuze, echte rode wijn structuur. Je proeft dat dit 
dicht bij de natuur staat. Perfect in evenwicht en er is sprake van een superbe smaaksensatie in de mond. 
Het plezier is prominent aanwezig vanaf het eerste mondcontact tot het laatste moment lang na het 
afscheid. Nu-2016. Heerlijke eetwijn (lunch, diner) die ook buiten de maaltijd optimaal genoten kan worden. 

120 fl. 2014 Crucillon Blanco (wit)       €   4,85  €   6,25 
 Campo de Borja 

Viura, Chardonnay. Eenvoudige, maar goede huiswijn voor een superprijsje. Daar krijg je in een restaurant 
één glas voor… Viura brengt fris fruit en een klein snoepje. De Chardonnay structureert en zorgt voor een 
vetje. Niet moeilijk over doen! Nu-2017. Simpel, maar smaakvol genieten! 

120 fl. 2014 Crucillon Tinto (rood)       €   4,85  €   6,25 
 Campo de Borja 

Garnacha, Tempranillo. En natuurlijk kunt u van hetzelfd huis ook meteen de rode aanschaffen. Een leuk 
duo. Vrolijk etiket, vrolijke wijn! Volop primair fruit en toch een serieuze kruidentoon. Zal de Tempranillo wel 
verantwoordelijk voor zijn. Nu-2017. Jong het lekkerst. Allemansvriend! 

55 fl. 2014 Chardonnay Barrel Fermented, Principe de Viana (wit)   €   6,60  €   8,50 
 Navarra 

Aroma's van witte bloemen en intens tropisch fruit, zoals ananas, mango en banaan. Verder tonen van 
citroen en limoen en tenslotte geuren van vers gebakken brood, hazelnoot. Het hout zit knap verpakt in een 
ongekende fruitweelde. Heerlijk!. Nu-2016. Superverleidelijke Spanjaard, bovenal heel breed inzetbaar. 

 

 
Duitsland/Oostenrijk 

           Restantprijs Normaal 
 
50 fl. 2012 Rotweingut Iby “Blaufränkisch Hochäcker” (rood)   €   13,50 €   16,25 
 Mittelburgenland, Oostenrijk 

Superbe, kersrode kleur met een schakering zwart. Rijpe fijn kruidige expressie met minerale invloeden en 
voorzien van een fascinerende variatie: sandelhout, wierook, dadel, witte peper en een fractie eucalyptus. 
De discrete houtinvloed laat volop ruimte voor een zeer pure druivenexpressie. Dit is rijk en rijp en heeft 
power, maar het doet nergens geforceerd aan. Nu 2019. Briljant alternatief voor veel klassieke rode wijnen. 

48 fl. 2014 Riesling “Kalkstein Trocken”, BIO (wit)     €   10,75 €   13,10 
 Rheinhessen, Duitsland 

Bleekgeel van kleur met een geurige neus waarin perzikfruit en citrustonen je tegemoet tintelen. Heerlijke 
aanzet, fris en droog en rijp, alles tegelijk, maar wel in mooi evenwicht. Soepele, sappige en toegankelijk 
Riesling met minerale, lichtrokerige ondertoon. Kerngezonde, aantrekkelijke Riesling! Nu-2018. Hier knap 
je van op! Krab, kreeft, zalm, zuurkool om maar eens wat te noemen. 

72 fl. 2011 Dornfelder “Kalkstein Trocken”, BIO (rood)    €   10,95 €   13,95 
 Rheinhessen, Duitsland 

Sinds 2004 werkt men volgens de biologische richtlijnen en in 2007 gecertificeerd. Sinds 2012 is men ook 
Demeter gecertificeerd. Of het hieraan licht weet ik niet, maar de wijn is smaakt als een kerngezonde 



 

 
fruitbom. Eigenzinnig Dornfelder. Moet u toch eens proberen. Verrassend Duits rood van hoog niveau voor 
een aantrekkelijk prijsje. Nu-2017. Gevogelte, orgaanvlees, stamppot met verse worst! 

48 fl. 2012 Merlot-Blauburgunder, Mehofer, BIO (rood)    €   10,50 €   13,00 
 Wagram, Oostenrijk 

De laatste doosjes moeten de deur uit, want het nieuwe oogstjaar wacht! Boeiende assemblage van Merlot 
en Blauburgunder (Oostenrijkse benaming voor Pinot Noir) Een allemansvriend op niveau, barstensvol rijp 
rood fruit en een verfijnde kruidentoon. De wijn laat zich meteen van zijn aller-gulste kant zien. Subtiele 
roostertonen verraden een opvoeding op eiken (gebruikte vaten). Wow! Lekker! Als het warm is iets frisser 
serveren. Nu-2018. Dit moet geweldig smaken bij een mooie barbecue! 
 

Nieuwe Wereld 
 

134 fl. 2014 Chardonnay, Santiago1541 (wit)      €   5,75  €   7,30 
Central Valley, Chili 

 Value for money! Smaakvol wit uit Chili. Karakteristieke aroma's van tropisch fruit als ananas, peer en 
 mango. De smaak is lekker fris en sappig met veel zomers fruit, zachte citrustonen en een aangename 
 afdronk. Nu-2017. Ideale feest-, doordrinkwijn zonder grote pretenties, maar oh zo smakelijk! 
142 fl. 2014 Syrah, Cabernet,Malbec, Santiago1541 (rood)    €   5,75  €   7,30 

Rapel Valley, Chili 
 Samen met de witte een perfecte huis(wijn)genoot. Heerlijke aroma's van rood en zwart fruit, bessen en 
 pruimen. Aangenaam vol en stevig en toch ook soepel met zachte tannines en een aangenaam lichte 
 kruidigheid. Nu-2017. Wederom een bewijs van de super prijs/plezier verhouding van Chileense wijnen. 
60 fl. 2014 Adelaide Chardonnay, Wirra Wirra (wit)     €   9,95  €   11,95 

Adelaide, Chili 
Pas op! Doordrink-Chardonnay uit de Adelaide Hills waar een relatief wat koeler klimaat heerst (hoger 
gelegen en zeebries). Stuivend fris geurend naar zuurtjes, perzik en nectarines. Een sappige, frisse 
aanzet, bijna crispy. Na die frisse start komen er subtiele, lichtromige tonen van de houtopvoeding en een 
fris grapefruitbittertje op het eind. Moderne, elegante stijl, lijkt lichtvoetig maar blijkt verrassend compleet, 
toch weer een beetje klassiek. Subtiele wijn met ideale balans en aangename spanning. Verveelt niet. 
Gewoon erg lekker! Nu-2017. 

60 fl. 2014 Adelaide Syrah, Wirra Wirra (rood)     €   9,95  €   11,95 
Adelaide, Chili 
Helder paarsrood van kleur, kruidig donker bessen- en kersenfruit met een vleugje hout in de neus. Strakke 
sappige aanzet. Pruimen, bramen, kersen en framboos, tikje spicy, frisse zuurgraad en zachte, maar 
proefbare tannines. Fijne kruiden- en houtbittertjes! Mooie spanningsboog van lichtvoetig en sappige start 
naar een lange afdronk vol fruit en kruidigheid op het eind. Niet zwaar en log, maar levendig en sappig. 
Wirra Wirra slaagt er andermaal in om een subtiele wijn in Europese stijl te maken. Lekker!. Nu-2018. 

 
 
 
 

Uitnodiging restanten-proeverij: 
 

 

Vrijdag 22-1 van 10.00 tot 21.00 uur 
Zaterdag 23-1 van 10.00 tot 17.00 uur 
Zondag 24-1 van 13.00 tot 17.00 uur 
 

 

Vrijdag 29-1 van 10.00 tot 21.00 uur 
Zaterdag30-1 van 10.00 tot 17.00 uur 
Zondag 31-1 van 13.00 tot 17.00 uur 

 


