Eindhoven, 18 juni 2021

Eindelijk zomer, goede vooruitzichten!
Nu de temperaturen langzaam stijgen, de zon steeds meer straalt, de dagen langer worden is er
natuurlijk een stijgende behoefte aan wijnen die goed passen bij een zomers (buiten) seizoen.
Wijnen voor op uw terras, wijnen voor bij de barbecue, wijnen waar je vrolijk van wordt. Hopelijk
binnenkort ook weer genieten met wat meer familie en vrienden op bezoek!
Koop bij uw lokale slager, groenteboer, visboer, wijnhandel! Het zijn die kleine dingen die voor (kleine)
ondernemers van groot belang zijn. Wat u ervoor terugkrijgt? Kwaliteit! Passie! Geloof in eigen
geselecteerde producten! Hoe leuk is dat!? Ik weet zeker dat ik voor al die collega’s spreek als ik zeg
dat het zéér gewaardeerd wordt. Gewoon doen!

Altijd goed om in huis te hebben. Een assortiment Piters huiswijnen!
Bent u op zoek naar zéér betaalbare kwaliteit? Kijk dan eens met aandacht naar onze huiswijnselectie. Voor iedere smaak een wijn, allemaal even betaalbaar! Wijnen die ondanks hun bescheiden
prijskaartje, met recht echte Piters wijnen genoemd mogen worden!
Natuurlijk ook in onze collectie, maar wijnen in deze prijsklasse krijgen niet in iedere wijnbrief de volle
aandacht. In deze brief zetten wij onze zes meest succesvolle en betaalbare huiswijnen op een
rij. Sommige zult u kennen, andere niet. De reden daarvan is waarschijnlijk dat we ze vooral als
huiswijnen in de betere horeca aanbieden.

Witte huiswijnen:
2020 Terra d’Alter “Siria, Arinto, Viognier” (wit)
Speciale prijs € 7,25 (7,95)
Alentejano, Portugal
Bij 6 flessen € 6,75
Verrassend Portugees wit! 45% Siria en 45% Arinto, aangevuld met 10% Viognier. De wijn heeft een
stuivend aroma van ananas, papaja en limoen. De smaak is zacht fruitig met ook wat minerale tonen.
Buitengewoon smaakrijke en verfrissende finale van een mooie lengte. Nu-2023. Aanbevolen als
smaakrijke lunchwijn die zeer breed inzetbaar is. Aperitief en ook in combinatie met wat pittige tapas
en/of antipasti een aanrader. Heel geschikt bij de creatieve gerechten met gewaagde accenten.
Knapperige salades, pasta’s met zeevruchten, gefrituurde vis, schaal- en schelpdieren.
2020 Domaine St. Felix “Pierre Martin Blanc” (wit)
Speciale prijs € 7,25 (7,95)
Vin de Pays d’Oc, Frankrijk
Bij 6 flessen € 6,95
Al jaren de best verkochte witte wijn… Dat zegt wat! Gemaakt van Sauvignon Blanc en de plaatselijk
populaire Vermentino. Ondanks alle zon op de bol blijft dit een verfrissende, levendige, aromatische
(citrus!), mondvullende witte wijn met een hint van mineraliteit en een hoog “yammie yammie” gehalte,
oftewel je blijft er van snoepen! Voor dit geld is er weinig beters te koop!! Nu-2023. Ideaal bij alle
informele eet- en drinkgelegenheden, van barbecue tot strandfeest en van picknick tot landelijke lunch.
Vitello tonnato, salades, schelpdieren, zeevis.
2019 Chardonnay, Santiago 1541 (wit)
Speciale prijs € 6,25 (6,95)
Central Valley, Chili
Bij 6 flessen € 5,95
Value for money uit Chili, het land is er bekend om! Heerlijke expressie met herkenbare aroma’s van
meloen, citroen en ananas. Geen houtopvoeding, maar toch… een heel klein houtkusje lijkt het. De
wijn bezit een frisse romige structuur. Buitengewoon beschaafd en deze wijn heeft niets van die logge,
zoete nieuwe wereld Chardonnays! Uitstekende en onbeperkt inzetbare allemansvriend. Nu-2022.
Combineert prima met romige bereidingen van zeevis, visterrines, gegratineerde coquilles. Heerlijk
betaalbaar!

Rode huiswijnen:
2020 Terra d’Alter “Trincadeira, Aragonez, Syrah” (rood)
Speciale prijs € 7,25 (7,95)
Alentejano, Portugal
Bij 6 flessen € 6,75
Aragonês en Trincadeira, aangevuld met een beetje Syrah. De wijn heeft een aroma van rijp rood fruit,
pruimen en lichte kruidentoon. Wat een fruitweelde in de smaak met rijpe, zachte tannines. De 6
maanden houtrijping zit fraai verpakt in een forse dosis rood fruit. De afdronk is lang en het rode fruit
komt nogmaals langs. Nu-2024. Heerlijk bij varkenshaas- medaillons met groene peperroomsaus,
gegrild vlees, klein wild. Hollandse belegen/oudere kazen.
2019 Domaine St. Felix “Cuvée Pierre Martin Rouge” (rood) Speciale prijs € 7,25 (7,95)
Vin de Pays d’Oc, Frankrijk
Bij 6 flessen € 6,95
Heerlijk, doordrinkbaar en karaktervol rood. Van Merlot, Cabernet en oudere stokken Carignan.
Buitengewoon gulle, fluweelzachte, ronde en sappige rode wijn, volop zwarte bessen in de neus en op
de tong. Fluwelige, harmonieuze finale. Type glimlach-wijn! Ook lichtgekoeld voor de liefhebbers van
wat frisser... Nu-2023. Heerlijk bij allerlei gebakken, gegrilde of gebraden vleesgerechten, klassiek of
trendy exotisch, gevogelte, spiesjes etc. Superieure rode huiswijn met karakter!
2019 Syrah-Cabernet-Malbec, Santiago 1541 (rood)
Speciale prijs € 6,25 (6,95)
Rapel Valley, Chili
Bij 6 flessen € 5,95
Ook hier een bewijs van de super prijs/plezier verhouding van Chileense wijnen. 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-2023. Heerlijke, ongecompliceerde en smaakrijke doordrinkwijn. Harde belegen kaas,
rood vlees, rund, lam, licht wild. Barbecue!

Proefdoos Huiswijnen: Geluk zit in een doosje van zes…!
Thuis op uw gemak kennismaken met onze huiswijnen? Ideaal om in eigen omgeving uw favoriete
huiswijn te selecteren. Van alle zes genoemde huiswijnen één fles!
Totaal 6 flessen (3 wit, en 3 rood) voor € 39,50!! (cat. prijs € 45,70).
TIP! Eén fles te weinig? U kunt ook twee proefdozen nemen…

Terra d’Alter, Alentejo
Graag uw aandacht voor twee nieuwe aanwinsten van dit boeiende wijnhuis uit Portugal. Twee
verrassende druivensoorten ook!
2020 Terra d’Alter “VDL” (wit)
Speciale prijs € 9,95 (10,95)
Alentejano, Portugal
Bij 6 flessen € 9,25
100 Verdelho. Vaak verward met Verdejo, Verdicchio, maar heeft daar niets mee van doen! Komt van
het eiland Madeira en is daar vandaan naar het vaste land van Portugal gebracht. De Verdelho druif is
verrassend succesvol in de Alentejo regio. Een licht gele wijn met een intense geur van limoen en
passievrucht. Een verfrissende volle smaak met tropisch fruit. Toch ook een mooie frisheid. Nu-2023.
Heerlijke terraswijn, hoge doordrinkfactor! Op de huid gebakken vis, mousse van gerookte vis,
gemarineerde zalm of tartaar van rauwe zalm.
2019 Terra d’Alter “ALF ” (rood)
Speciale prijs € 9,95 (10,95)
Alentejano, Portugal
Bij 6 flessen € 9,25
100 Alfrocheiro. Ooit van gehoord? Volop bramen en kersen, aangename geur die uitdaagt. Zacht en
vriendelijk om te drinken. Hier veel donker fruit: zwarte kers, pruim en een vleug moerbei. Ook een
vleugje specerijen. Het doet me denken aan een goede Beaujolais, maar dan toch anders. Ze noemen
hem zelf de “Pinot van Portugal”. Niet gemaakt om te imponeren, maar om te drinken! Nu-2023. Breed
inzetbaar, degelijke lunch-/diner-/buitenmaaltijd- en barbecue-wijn. Combineren met basale, zacht
gekruide gerechten en geschikt als begeleider van zowel vlees (lam, goulash, wildragout) als vis.

Spectaculaire prijsverlaging Kendall Jackson. Profiteer!
Kendall-Jackson is een van de jongste, meest toonaangevende en meest dynamische wijnhuizen van
Californië. Belangrijke reden van Kendall-Jackson's succes is gelegen in de perfecte ligging van de
wijngaarden. De druiven zijn grotendeels afkomstig uit de koelere kuststreken van Californië, waar ze
alle gelegenheid krijgen om hun aroma- en smaakrijkdom te ontwikkelen, zonder dat het meteen heel
zwaar wordt.
Wijnen die uitstekend geschikt zijn bij een luxe barbecue! Vandaar nu dit aanbod. En ook die prijs…
2019 Chardonnay Vintner’s Reserve, Kendall Jackson (wit) Speciale prijs € 17,95 (18,95)
California, USA
Bij 6 flessen € 16,95
Uitgesproken en direct herkenbare, rijpe Chardonnay-expressie. Goed waarneembare, maar frisse
houtinvloed zonder overdaad. Kweepeer, vers brooddeeg en gesmolten roomboter. Nauwkeurige
balans tussen (goed) hout en druiven/vruchtenaroma’s. Mondvullende en genereuze aanzet.
Chardonnay. Nieuwe Wereld in optima forma. Romig, maar met een goede dosis frisheid. Zacht fruit.
Niet te vergelijken met Chardonnays uit koelere klimaten; dit verdient een geheel eigen plek binnen het
Chardonnay-spectrum. Krachtig geheel met een schier eindeloze finale. Nu-2024. Pikante gerechten
(Oriëntaalse keuken) , Tapa's/anti-pasti , Wit vlees, gevogelte, vis, pasta’s met zeevruchten.
2018 Zinfandel Vintner’s Reserve, Kendall Jackson (rood) Speciale prijs € 17,95 (18,95)
North Coast California, USA
Bij 6 flessen € 16,95
Krachtig, maar transparant kersrood met een schakering mahonie. Heerlijk ruig en rustiek met intense
vruchtentonen: wilde bramen, aardbeien (die ook in de mondaroma's sterk terugkomen). Daarnaast
Kirsch, maar ook de heerlijke geur van een kistje mooie sigaren. Krachtige en spectaculair sappige
aanzet. Fascinerende combinatie van gloedvolle warmte en echt pure vruchtenaroma’s met een
houtsausje. Bescheiden zuurgehalte en gepolijste tannines. Uitgesproken smaakrijke finale. De
vruchtenconcentratie is zonder te overdrijven sensationeel. Nu-2026. Sappige biefstuk van de BBQ of
gewoon uit de pan, allerlei wild en heerlijk bij een assorti gerijpte Hollandse kazen.

Nieuw uit de Rhône: Ogier
De geschiedenis van Ogier begint al in 1859, maar pas vanaf 1948 legt men zich toe op de wijnbouw.
De prachtige gebouwen van het wijnhuis zijn in Romeinse stijl. De kelders in Châteauneuf-du-Pape,
waarin men de wijn produceert en laat rijpen, dateren uit de 20ste eeuw. In 2006 heeft Ogier zich
helemaal toegelegd op duurzaamheid en wordt er op alle wijngaarden biologisch geteeld.
Ik proefde een serie overtuigende wijnen met mooie Zuidelijke Rhône-signatuur. Ter introductie
beginnen we met Côtes du Rhône in twee kleuren. Méér dan prima prijs/plezier/kwaliteitverhouding.
2019 Côtes du Rhône Blanc “Artesis”, Ogier (wit)
Speciale prijs € 9,95 (10,95)
Côtes du Rhône, Frankrijk. BIOLOGISCH
Bij 6 flessen € 9,25
Grenache Blanc, Clairette, Bourboulenc, Roussanne, Marsanne, Viognier. Traditionele druivenrassen
in de Zuidelijke Rhône. Behoorlijk uitbundige neus, maar zeker niet te geparfumeerd. Opvallende rol
voor witte en gele vruchten (wijngaardperzik, gedroogde abrikoos), maar ook bloemengeuren een
vleugje honing. Dat alles gecombineerd met een minerale frisheid en dat is, gezien de regio van
herkomst, bewonderenswaardig te noemen. Volop subtiele aroma's en smaken van peer, amandel en
acacia honing. Zeer uitnodigende wijn! Nu 2023. Smaakrijke en breed inzetbare eetwijn (lunch en
diner): Op de huid gebakken vis. Gedroogde ham. Ambachtelijke kazen (harde en zachte korst). Aan
tafel niet te koel serveren s.v.p.!
2019 Côtes du Rhône Rouge “Artesis”, Ogier (rood)
Speciale prijs € 9,95 (10,95)
Côtes du Rhône, Frankrijk
Bij 6 flessen € 9,25
Grenache, Syrah, Mourvèdre. Rijpe, mediterrane kracht met een gulle expressie van zwarte kers,
bramen, gedroogde pruimen en een fractie laurier. Knappe op het fruit gemaakte wijn, haast krokant
sappig en toch degelijk gestructureerd zoals dat ook hoort in een stoere Rhône-wijn. Nu-2025. Zo goed
als altijd inzetbaar. Uiterst verleidelijke en zeer toegankelijke eetwijn: lamsbout, orgaanvlees als
zwezerik, kalfsniertjes. Bouillabaisse en geroosterde vis.

Zomerse actie Salentein
Eigenlijk geen introductie meer nodig. Al jaren een vaste waarde in het assortiment. Méér dan prima
prijs-kwaliteit verhouding. Zowel de rode als de witte wijnen zijn razend populair en sinds hun nieuwe
‘jasje’ (nieuw etiket), ook nog eens een lust voor het oog. De druiven voor de wijnen zijn afkomstig van
wijngaarden gelegen tussen de 1.050 en 1.700 meter hoogte. De grond is hier rotsachtig en er is een
perfecte blootstelling aan de zon. Zuiver smeltwater uit het Andes gebergte irrigeert de wijngaarden op
een natuurlijke manier. Dit zijn ideale omstandigheden voor het verbouwen van Argentijnse wijn van de
beste kwaliteit.
We kregen een mooie actie-aanbod van twee klassiekers uit de serie: Chardonnay Barrel Selection en
de Malbec Barrel Selection. Aangevuld met twee nieuwe wijnen in onze collectie. De Sauvignon Blanc
Selection. Deze wijn heet Selection, omdat deze wijn niet op eikenhouten vaten (barrels) gerijpt is.
Verder graag uw aandacht voor de Salentein Pinot Noir Barrel Selection. Het is de lichtste rode wijn
van Salentein en erg lekker om licht gekoeld te drinken, perfect met het mooiere weer in aantocht! Dus
Pinot Noir liefhebbers opgelet!
2020 Sauvignon Blanc “Selection”, Bodegas Salentein (wit) Speciale prijs € 14,50 (16,50)
Valle de Uco Mendoza, Salentein, Argentinië
Bij 6 flessen € 13,50
Mooie lichtgele kleur met een hint van groen. Volop intense en rijpe aroma’s. Peren, vijg en
citrusaroma's gecompleteerd met fraaie kruidige tonen als buxus, tijm en witte peper. Heel beschaafd
en bijzonder smaakintensief en toch die verfrissende Sauvignon-tonen. Het doet denken aan de
klassieke Sauvignons uit Frankrijk… 13,50!! Nu 2023. Maaltijdsalades met schaal- of schelpdieren
worden met deze wijn een ware belevenis! Geitenkazen. (Kruidige) Aziatische gerechten zijn ook zeker
het proberen waard.
2020 Chardonnay “Barrel Selection”, Bodegas Salentein (w)Speciale prijs € 14,50 (16,50)
Valle de Uco Mendoza, Salentein, Argentinië
Bij 6 flessen € 13,50
Prachtig jaar 2020!! Onweerstaanbare Nieuwe Wereld Chardonnay, die blind gemakkelijk verward kan
worden met een mooie witte Bourgogne. Direct herkenbare Chardonnay-expressie in rijpe vorm. Het
hout is goed waarneembaar, maar er is knap gewaakt voor dominantie van het eikenhout. Geen
geroosterde hazelnoten, maar verse room en boter, subtiele toets van karamel en vanille. Heel goed in
balans; hier kan menig Nieuwe Wereld Chardonnay een voorbeeld aan nemen. Nu-2024. Stevige
eetwijn bij gerechten met pikant/zoet-contrasten. Slibtong gebakken in roomboter! Vis van de
barbecue!
2019 Pinot Noir “Barrel Selection”, Bodegas Salentein (r.) Speciale prijs € 14,50 (16,50)
Valle de Uco Mendoza, Salentein, Argentinië
Bij 6 flessen € 13,50
Verrassende Pinot Noir uit Argentinië! Volzachte body en fijne zuren. Ontdek aroma´s van rijpe kersen,
bessen en kruiden. Een zekere zwoelheid ook, maakt hem onweerstaanbaar. Finessevolle
houtopvoeding! Een mooie afdronk volgt met een confituurachtige sensatie en zonnige specerijen (hint
kaneel). Ik blijf er van proeven/drinken, zo’n wijn dus. Beetje koelen ook, is echt veel lekkerder! Nu
2024. Heerlijk s’avonds op een mooie avond op het terras… Lekker bij een biefstukje, gevogelte, pasta
met paddenstoelen of rijke kaassoorten.
2019 Malbec “Barrel Selection”, Bodegas Salentein (rood) Speciale prijs € 14,50 (16,50)
Valle de Uco Mendoza, Salentein, Argentinië
Bij 6 flessen € 13,50
Nieuwe jaargang gearriveerd en ik kan er niet omheen. Zéér overtuigend oogstjaar en aangezien de
temperaturen stijgen en de kans op een BBQ toenemen… Steak erop en klaar! De Malbec druif is de
trots van Argentinië! Salentein Malbec Reserve is dan ook typisch Argentijns: intens, stoer en
smaakvol! Wijn met de aangename aroma's van rijpe zwarte pruimen, cacao, een hint van vanille en
knap gedoseerd hout. De afdronk is zeer lang en krachtig met veel compact fruit. Nu-2027. Deze
krachtige maar elegante wijn is een ideale barbecue wijn!! U mag die steak natuurlijk ook gewoon in de
boter bakken. After dinner!

Casa de la Ermita uit Jumilla, Spanje. Verrassend anders!
Casa de la Ermita is hier een relatief nieuwe bodega opgericht door vier enthousiaste wijnboeren die
hun percelen op organische wijze onderhouden. Dat betekent dat er niet met herbiciden, pesticiden en
gewas-stimulerende middelen wordt gesproeid. Wel wordt natuurvriendelijk bemest. Overigens is Casa
de la Ermita het eerste bedrijf in deze regio dat op deze manier zijn wijnstokken cultiveert. Het ruim
100 hectare bestrijkende wijngoed ligt midden in een natuur-reservaat op een hoogte van ongeveer
700 meter boven de Middellandse zeespiegel waardoor het hier tegen de avond aangenaam verkoelt.
Naast monastrell wordt bij Casa de la Ermita petit verdot, viognier, cabernet sauvignon, merlot,
tempranillo en syrah verbouwd. In de vatenkelder liggen 2200 vaten voor de rijping van de beste
wijnen van die druiven.
2020 Casa de la Ermita “Seleccion Rey Limitada” (rood)
Speciale prijs € 8,75 (9,75)
Jumilla, Spanje
Bij 6 flessen € 7,95
Een blend van Cabernet Sauvignon, Petit Verdot en Monastrell. Bordeauxrode kleur met paarse
schakeringen. Aroma’s van rijp, zwart fruit (typisch voor deze wijn door bodemsoort en klimaat),
gebrande noten en fijn houtgebruik, korte opvoeding op eiken. Ergens zweeft een cacao-toontje door
de wijn. Medium body, soepele tannines. Flinke afdronk! Nu-2024. Vrijwel alles (wit, roze en rood
vlees, groenten) van de grill of BBQ. Ook niet te versmaden bij een gegrild visje!
2018 Casa de la Ermita “Crianza” (rood)
Speciale prijs € 9,75 (10,95)
Jumilla, Spanje
Bij 6 flessen € 8,95
60 % Monastrell, 25 % Cabernet Sauvignon, 15 % Syrah. Traditionele vinificatie met 9 maanden
lagering op Amerikaans en Frans eiken, daarna verdere rijping op fles. Robijnrood van kleur. In de
neus zwart rijp fruit (bramen en pruimen) met mediterrane kruiden (tijm en rozemarijn), mineralen,
gebrande tonen, cederhout, kruiden (kruidnagel en kaneel) en cacao. In de mond sappig met structuur
en aanwezigheid van gedroogd zwart fruit. Goed geïntegreerde tannines. Gaat fantastisch bij gebraad,
rood vlees en wild, hartige maaltijden. Belegen en oude kazen.
2017 Casa de la Ermita “Idilico” (rood)
Speciale prijs € 12,50 (13,95)
Jumilla, Spanje
Bij 6 flessen € 11,50
65 % Monastrell, 35 % Petit Verdot. Zwarte bessen, confiture van kersen, bramen, maar ook
roostertonen, pure chocolade. Verleidelijk! Zwoelrijpe aanzet waarin de herkomst van de wijn bepaald
niet wordt gecamoufleerd. Niet nodig ook! Heerlijk 'luxe' smaakexplosie. Goed gedoseerde houttonen;
van overdaad is hier totaal geen sprake. Dankzij de zachte tannines heel erg benaderbaar. Dit is
gemaakt met ambitie, maar niet met de wens om de internationale wijnschrijverij te imponeren. Nu2025. Een zorgvuldig geroosterde en met vet dooraderde Côte-de-Boeuf. Liever vegetarisch?
Gerechten met geroosterde groenten: paprika, aubergine, maar ook prei.

Farina, Veneto
Farina is het oudste wijnbedrijf in het Valpolicella Classico gebied in Italië. Wijnhuis Farina is begin 19e
eeuw opgericht door Remo Farina en klein gestart met niet meer dan 20.000 flessen, tegenwoordig
zijn dat één miljoen flessen. Een diepgaande passie voor druiven, het land en het gebied en een diepe
liefde voor wijn is de basis voor het ontstaan van het wijnhuis Farina. De Valpolicella wijnen worden
met nieuwe technologieën gemaakt waarbij de traditionele stijl van wijn maken niet vergeten wordt.
Met respect voor de natuur en hoe Remo Farina het wijnmaken de huidige (3e) generatie geleerd
heeft.
Graag uw aandacht voor deze twee zomerse toppers!
2020 Pinot Grigio, Farina (wit)
Speciale prijs € 7,95 (8,95)
Veneto, Italië
Bij 6 flessen € 7,50
Pinot Grigio is de populairste witte druif van Italië. Vaak vraag ik me af waarop al dat schoudergeklop
is gebaseerd. Wie ’m daar te stevig raakt, zakt weg in mulle, weeë en slappe vulling. Associaties met
schoudervullingen uit de jaren tachtig dienen zich aan. Farina is echter van het andere soort. Pittig,
levendig en van een aangename stevigheid. Anijstouch, kraakje wit fruit, citrusfinale en echte houvast.
Nu-2023. Breed inzetbare wijn: aperitief, lunch en diner: gefrituurde en/of geroosterde vis, krokante
salades, gerookte forel en gedroogde ham. Ook buiten de maaltijd ter ontspanning of als aperitief!

2020 Bardolino, Farina (rood)
Speciale prijs € 7,95 (8,95)
Veneto, Italië
Bij 6 flessen € 7,50
Opvallend primair fruit in de neus. Aardbeitjes en kersen, maar ook een fractie grafiet. Heerlijke,
lichtvoetige entree, Volop sap, maar ook een degelijke structuur met zelfs heel lichte, iets rulle
tannines. Uitnodigend lekker! Nu-2022. Uitstekende lunchwijn op een warme dag of als gekoeld rood
bij voorgerechten of lichte hoofdgerechten. Op de huid gebakken vis, wit vlees of charcuterie. En
bijzonder aanbevolen bij een pizza!! Bij een schenktemperatuur van 14 graden komt deze wijn het best
tot zijn recht.

Het is weer rosé-weer!
Een paar rosé’s uitgelicht. Maar natuurlijk zijn er meer in de winkel beschikbaar.
2020 Domaine St. Felix “Cuvée Pierre Martin Rosé” (rosé) Speciale prijs € 7,25 (7,95)
Vin de Pays d’Oc, Frankrijk
Bij 12 flessen € 6,95
Assemblage van Grenache en Cinsault. Mooi roze, zoals in de beste Provence-rosé’s. Boordevol fruit
(bes, kers en framboos) bloemetje, pepertje, sierlijk en mondvullend tegelijk. Jaren geleden was het al
goed en toch lijkt het ieder jaar nog een beetje beter te kunnen. Super! Nu-2022. Veel wijn voor uw
geld! Ideale lente-/zomerwijn. Zeer op zijn gemak bij allerlei vis of zeevruchten ‘a la plancha’, bij pasta
of risotto met zee- en landlekkernijen (type paella), bij tapas, mezze en andere finger-food.
2020 Terra d’Alter “Aragonez, Touriga Nacional” (rosé)
Speciale prijs € 7,25 (7,95)
Alentejano, Portugal
Bij 6 flessen € 6,75
Bleekroze, in de kleur van de betere Provence-rosés. Niet alleen in de kleur doet dit denken aan
Provence-rosés, ook in de geur is goed duidelijk waar de inspiratie vandaan komt. Verrassende
frisheid voor deze verrassende Portugese rosé. Uiterst subtiele vruchtentonen, van enig snoeperig fruit
is zeer zeker geen sprake. Eerder witte bessen, dragonblad en verse laurier. Nu-2022. Even goed
buiten de maaltijd als aan tafel te gebruiken (gefrituurde visjes, geroosterde sardines, salade van
inktvis). Echte mooi weer rosé! Beschaafd alcoholgehalte van 12,5 %.
2020 Château Etang des Colombes “Gris Colombes” (rosé) Speciale prijs € 9,25 (10,50)
Corbières, Frankrijk
Bij 6 flessen € 8,75
Wijnmaker Christophe Gualco: "Mijn missie is om onze beroemde rosé ook in kleur zeer aantrekkelijk
te maken voor de Nederlandse liefhebber, zonder in te boeten op onze intense, toch elegante smaak!".
Fraai helder zalmroze. Uitnodigend geurend naar zeer fijne zwarte bessen en bramen. In de smaak
een opwekkend peper en kruidnageltoontje en verse, mooi rijpe aardbeien. Volop fruit, fris en levendig
in de mond. Feestelijk fles op tafel, en in een koeler hoeft u niet bang te zijn, dat het etiket eraf gaat!
Van deze wijn is maar een beperkt aantal flessen gebotteld. Nu-2022.
2020 Cinsault Rosé, Corette (rosé)
Speciale prijs € 9,50 (10,95)
Pays d’Oc, IGP, Frankrijk
Bij 12 flessen € 8,95
Gebottelde lentekriebels, uitnodigend lekker! Volop rijpe, rode vruchten: aardbei, frambozen, cassis.
Een kleine kruidenhint op de achtergrond. Zeer puur en erg aangenaam. De zuren zijn zacht en
smaakvol en belangrijk voor de balans en de impressie van verkwikkende frisheid. Zonder iets van
scherpte of nervositeit. Rijke finale! Nu-2022. Aperitief, terras, tuin. Op t strand om te genieten van een
trage, warme zonsondergang. Heerlijke mooi weer, buiten eten-wijn. Geroosterde sardines, gamba's
en verse, op de huid gebakken zalm.
2020 Château Roubine “La Vie en Rose” (rosé)
Speciale prijs € 14,45 (15,95)
Côtes de Provence, Frankrijk
Bij 12 flessen € 13,95
Licht zalm roze van kleur met een reflectie van grijs. In de geur ontdek je onmiddellijk rozen, vers
gemaaid gras en bloemblaadjes. De mond heeft finesse en rondeur. De afdronk heeft een schitterende
lengte. Heerlijke aroma's van Engelse drop, anijs, venkel en tonen van vers rood fruit worden onthuld.
Tibouren is harmonieus en bijzonder expressief. La Vie en Rose is een absolute top-rosé voor de ware
rosé-liefhebber. Nu-2022. Heerlijke terrasrosé. Aperitief of samen met mediterrane (vis)gerechten
zoals dorade of bouillabaise.

Proefdoos wit juni
Proeven in onze proefkelder is helaas nog niet mogelijk. Een proefdoos biedt uitkomst!
Alle witte wijnen (behalve de huiswijnen) uit deze wijnbrief op uw eigen proeftafel! Snel verdiend,
serieuze kwaliteit en erg lekker!
1 fles
1 fles
1 fles
1 fles
1 fles
1 fles

Pinot Grigio, Farina (wit)
Sauvignon Blanc “Selection”, Bodegas Salentein (wit)
Chardonnay “Barrel Selection”, Bodegas Salentein (wit)
Côtes du Rhône Blanc “Artesis”, Ogier (wit)
Chardonnay Vintner’s Reserve, Kendall Jackson (wit)
Terra d’Alter “VDL” (wit)

Totaal 6 flessen witte wijn voor € 69,95 (normaal € 82,80).

Proefdoos rood juni
Ik kom niet precies op 6 flessen uit dus doe ik er de drie rode huiswijnen ook bij. 12 flessen heerlijk
rood om te proeven, drinken en van te genieten. Krijgt u geen spijt van hoor!
1 fles
1 fles
1 fles
1 fles
1 fles
1 fles
1 fles
1 fles
1 fles
1 fles
1 fles
1 fles

Terra d’Alter “Trincadeira, Aragonez, Syrah” (rood)
Domaine St. Felix “Cuvée Pierre Martin Rouge” (rood)
Syrah-Cabernet-Malbec, Santiago 1541 (rood)
Terra d’Alter “ALF” (rood)
Zinfandel Vintner’s Reserve, Kendall Jackson (rood)
Côtes du Rhône Rouge “Artesis”, Ogier (rood)
Pinot Noir “Barrel Selection”, Bodegas Salentein (rood)
Malbec “Barrel Selection”, Bodegas Salentein (rood)
Casa de la Ermita “Seleccion Rey Limitada” (rood)
Casa de la Ermita “Crianza” (rood)
Casa de la Ermita “Idilico” (rood)
Bardolino, Farina (rood)

Totaal 12 flessen rode wijn voor € 118,- (normaal € 140,30).

Wijnen thuisbezorgd
Natuurlijk bezorg ik uw wijnen ook graag thuis. Vanaf 6 flessen is dat gratis in Eindhoven en
omliggende dorpen. Bel of mail uw bestelling en ik maak snel een bezorgafspraak!

Bereikbaarheid winkel
De nieuwe Vestdijk is helemaal klaar en dat betekent dat het eenrichtingsverkeer van Zuid naar Noord
is hersteld.
Verkeerssituatie Vestdijk-Hertogstraat-Kanaalstraat:
Vanuit de Stratumsedijk-Hertogstraat is de Vestdijk beschikbaar voor autoverkeer richting het noorden
(station) en dus richting Piters Wijnen en géén knip dus. U kunt gewoon rechtdoor rijden. Ook de
binnenstad/parkeergarage Heuvel is dus weer bereikbaar vanaf de Hertogstraat.
De binnenstad/parkeergarage Heuvel/Piters Wijnen blijft ook bereikbaar via de Kanaalroute
(Kanaaldijk-Zuid en Kanaalstraat).
Met vriendelijke groeten,
Johan van Dommelen

