
 
 
 

 
 

Kom proeven en kennismaken met  Dit weekend: 

alle Kerstwijnen uit deze wijnbrief!  Vrijdag 13-12 van 10.00 tot 21.00 uur. 
Zaterdag 14-12 van 10.00 tot 17.00 uur. 
Zondag 15-12 van 13.00 uur tot 17.00 uur. 

Eindhoven, 12 december 2019 
 

Een selectie heerlijke witte Kerstwijnen. 
Fraaie eenvoud, pure luxe, grote diversiteit…  Succes gegarandeerd! 
 

In de laatste wijnbrief van dit jaar een hele serie witte wijnen, die heel veel plezier gaan geven tijdens 
Kerst! Stuk voor stuk wijnen die ik zelf ook bijzonder (lekker) vind. Soms door de hoge kwaliteit voor zo’n 
aantrekkelijke prijs, soms door het buitengewone luxe-gevoel dat de wijn me geeft. 
Bedenk dat ook wijnen met een wat hogere prijs een buitengewoon goede prijs/kwaliteit/plezier-
verhouding kunnen hebben! Een flesje huiswijn in een restaurant kost ook al gauw zo’n twintig euro… In 
ieder geval, alle wijnen van harte aanbevolen! 
 

2018 Domaine St. Felix “Pierre Martin Blanc” (wit)  Speciale prijs   €   6,95 (7,75) 
Vin de Pays d’Oc, Frankrijk     Bij 12 flessen   €   6,50 

Hij blijft me iedere keer weer zéér positief verrassen, altijd goed om in de kostbare decembermaand zoiets 
lekkers en betaalbaars achter de hand te hebben. Gemaakt van Sauvignon Blanc en de plaatselijk populaire 
Vermentino. 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, vandaar ook dat u de wijn hier weer vindt!! Nu-2021. Ideaal bij alle informele eet- en 
drinkgelegenheden. Vitello tonnato, salades, schelpdieren, zeevis of schaaldieren met spek. 
 

2018 Chardonnay, Santiago1541 (wit)    Speciale prijs   €   6,25 (7,30) 
 Central Valley, Chili      Bij12 flessen    €   5,75!! 
Een mooie aanbieding voor deze lekkere Chileense wijn! 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-2021. Ideale feest-, 
doordrinkwijn! Combineert prima met romige bereidingen van zeevis, visterrines, gegratineerde coquilles. 
Heerlijk betaalbaar! 
 

2018 Pinot Grigio, Farina (wit)     Speciale prijs   €   7,95 (9,25) 
Veneto, Italië       Bij 12 flessen   €   7,50 

Pinot Grigio is de populairste witte druif van Italië. Vaak vraag ik me af waarop al dat schoudergeklop 
gebaseerd is. Farina is echter van het andere soort. Pittig, levendig en van een aangename stevigheid. 
Anijstouch, kraakje wit fruit, citrusfinale en echte houvast. Nu-2020. Breed inzetbare wijn: aperitief, lunch 
en diner: geroosterde vis, krokante salades en gedroogde ham. 
 

2018 Luberon Blanc, Famille Perrin (wit)   Speciale prijs   €   9,50 (10,75) 
Luberon, Frankrijk      Bij 12 flessen   €   8,95 

Bourboulenc, Grenache Blanc, Roussanne, Ugni Blanc. Perzik, abrikoos, kweepeer. Zacht, rijp, maar 
opwekkend. De wijnzuren zijn zacht en bieden de juiste frisheid. Echt een wijn die uitnodigt tot een 
volgend glas omdat de combinatie van toegankelijkheid en smaakvariatie in de pure druivenexpressie 
meteen overtuigt. Met een glas van deze wijn verdwijnen stress en vermoeienissen van de dag in een mum. 
Nu-2021. Breed inzetbaar, zeer geschikt als lunch/dinerwijn. Op de huid gebakken vis, knapperige salades, 
gemarineerde zalm of tartaar van rauwe zalm, sappige kwartel. 
 
 
 
 
 
 



 
 
2017 Quinta da Calçada “Exuberant” (wit)   Speciale prijs   €   9,50 (11,95) 

Vinho Verde, Portugal     Bij 12 flessen   €   8,95 
Loureiro-, Alvarinho-druiven. Wijn met een licht citroengele kleur en een groene zweem. In het begin een 
vrij ingetogen aroma maar met wat meer zuurstof in het glas komt de wijn snel los. Daarna een traktatie 
met heel zacht, tropisch fruit met lichte, frisse aroma’s. Levendige en zachte smaak met de frisheid van 
citrus, groene appels, lichte kruiderij en een fijne mineraliteit. De smaakpapillen worden geprikkeld en 
geactiveerd, doe nog maar een glas! Zo’n wijn!! Nu-2021. Perfect als aperitief, bij sushi, sashimi en een 
diversiteit aan groente- en visgerechten. Heerlijk bij mosselen, een torentje fruits de mer of gefrituurde 
calamares met wat citroen. 
 

2018 Riesling Dry, Villa Wolf (wit)    Speciale prijs   €   10,50 (11,95) 
Pfalz, Duitsland       Bij 12 flessen   €   9,75 

Aangenaam droge en rijpe Riesling van Villa Wolf. Mooie neus waarin perzikfruit en citrustonen je tegemoet 
tintelen. Soepele, sappige en toegankelijke Riesling metminerale, lichtrokerige ondertoon. Niet strakdroog en 
dat komt door het warmere (micro-) klimaat in de Pfalz-regio. De druiven worden hier eerder rijp en ook 
rijper, dat geeft meer body, meer dikte en structuur aan de wijn. Heerlijk glas. Nu- 2021. Heerlijk bij (groene) 
asperges, krab, kreeft, zalm, zuurkool en nog zoveel meer... 
 

2018 Lugana, Farina (wit)      Speciale prijs   €   14,25 (16,00) 
Veneto, Italië       Bij 6 flessen   €   13,50 

Aromatisch en verleidelijk geurend. Peer, perzik, hint anijs. De Trebbiano is doorgaans niet de meest 
uitgesproken druif, maar wanneer met zorgvuldigheid geteeld en behandeld kan het resultaat verrassend 
positief zijn! De wijn is zeer smaakintensief, maar op geen enkele manier zwaar of log. Integendeel zelfs: 
het geheel is fris, zeer smakelijk en goed verteerbaar. Fractie bitters in de finale. De neus was al 
uitnodigend, de smaak is werkelijk een bevestiging van het verwachte. Nu-2022. Schaal- en schelpdieren -
met de Zeeuwse mossel in het bijzonder. Witte vis in een naturel bereiding. Aziatische keuken, licht pikant. 
 

2018 Saumur Blanc, Domaine Langlois Chateau (wit)  Speciale prijs   €   13,50 (14,95) 
Saumur, Frankrijk     Bij 6 flessen   €   12,50 

100% Chenin Blanc. Spatzuivere, 100% Chenin-Blanc. Handgeplukt fruit, vergisting ‘sur lie' op foudres 
gedurende ongeveer 4 maanden. Expressief, sappig, witte bloemen en exotisch (steen)fruit zo kenmerkend 
voor de Loire-Chenin. Niet te koud serveren, u zult versteld staan! Nu-2023. Subtiele visgerechten. 
Mosselen, garnalencocktail (die ouderwetse ja!), koude kip, salades, jonge geitenkaasjes en sushi en 
sashimi.  
 

2018 Réserve Blanc, Famille Perrin (wit)   Speciale prijs   €   13,50 (14,95) 
Côtes du Rhône Blanc, Frankrijk    Bij 6 flessen   €   12,50 

Superdegelijk en buitengewoon origineel wit uit de Rhône uit de “stal” van de beroemde Perrin familie. 
Multifunctioneel! Het steenfruit verwijst onmiskenbaar naar de zuidelijke Rhône. Rijpe kruisbessen, 
bloesem, kweepeer en wat gedroogd gras. Optimale balans: heel smakelijke zuren, boordevol sap en echt 
goed gedoseerde vulling. Van niets teveel, voorbeeldig evenwicht. Zuivere en lang aanhoudende finale met 
een uiterst subtiel bittertje. Nu-2022. Smaakrijke en breed inzetbare eetwijn (lunch en diner): Op de huid 
gebakken vis. Gedroogde ham. Ambachtelijke kazen (harde en zachte korst). Niet te koel schenken s.v.p.! 
 

2018 Chardonnay “Barrel Selection”, Salentein (wit)  Speciale prijs   €   13,95 (16,50) 
Valle de Uco Mendoza, Salentein, Argentinië  Bij 6 flessen   €   12,95!! 

Nu een super speciale prijs!! 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-2023. Stevige eetwijn bij 
gerechten met pikant/zoet-contrasten. Slibtong gebakken in roomboter! Vis van de barbecue! 
 

2018 Sancerre, Langlois Chateau (wit)    Speciale prijs   €   19,95 (22,75) 
Sancerre, Frankrijk      Bij 6 flessen   €   18,95 

Schitterend bezit in handen van de familie Bollinger (van de Champagne ja…).Prachtige wijn! Fraaie 
Sauvignon-expressie met kenmerkende minerale invloed: citrusvruchten, vuursteen en cassis. Krachtig 
gestructureerde en buitengewoon harmonisch. Groot smaakvolume en een prachtige lengte. 
Waarschuwing: Gevaarlijk lekker! Nu-2022. Aperitiefwijn. bij schelp- en schaaldieren, zeevis, witvlees en 
kip, geserveerd met een romige saus en asperges of andere groene groente.  



 
 
2017 Château Fuissé “Tête de Cuvée” (wit)   Speciale prijs   €   32,50 (35,95) 

Pouilly Fuissé, Frankrijk     Bij 6 flessen   €   29,95 
Goed hout en de vitaliteit van het gistsporencontact. Hazelnoten en zoethout. Blijft elegant maar dit doet 
echt denken aan de grote witte bourgognes uit de omgeving van Meursault. Fijne rokerige tonen, natte 
stenen en ook gekonfijte citrusvruchten. Weliswaar uitgesproken rijp maar de wijn blijft verrukkelijk 
sappig, krokant en speels. Opnieuw forse bodeminvloed met de kenmerkende mineraliteit. Opmerkelijk 
elegant gebleven in dit rijpe jaar: modelbalans. Prachtige lengte. Smaakrijk en finessevol. Nu-2025. Grote 
dinerwijn met een forse, nobele bodeminvloed. Tarbot, kabeljauw, verse Oosterschelde kreeft, romige 
truffelsoep, sappig vleugelwild en kalfsvlees. 
 

Voortreffelijke, aanstekelijk lekkere rode wijnen die van Kerst een bijzonder 
moment maken. Ook hier voor ieder wat wils… Lekker hoor! 
 

Gewoon een selectie mooie rode wijnen, nou ja gewoon… Gegarandeerd wijnplezier tijdens Kerst! Mooie 
wijnen die ik zelf ook bijzonder en bijzonder lekker vind. De prijzen zijn méér dan in orde, de kwaliteit van 
de wijn overstijgt dat gevoel nog…Ook ik ga hier met Kerst een keuze uit maken! 
 

2018 Syrah-Cabernet-Malbec, Santiago1541 (wit)  Speciale prijs   €   6,25 (7,30) 
 Central Valley, Chili      Bij12 flessen    €   5,75!! 
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-2021. Heerlijke, 
ongecompliceerde en smaakrijke doordrinkwijn. Harde belegen kaas, rood vlees, rund, lam, licht wild. 
 

2018 Viejo Marchante “Garnacha” (rood)    Speciale prijs   €   7,25  (7,95) 
Bodega Navarra Lopez, Valdepeñas, Spanje  Bij 12 flessen   €   6,75 

Volle rode kleur. Veel donkerrood fruit in de neus, met hints van drop en gedroogde kruiden. Vol van 
smaak met een zachte fruitstructuur, rond en elegant met een soepele finale. Serveren: tijdens warmere 
periodes iets koeler op 15-16°C en als het kouder is op circa 18°C. Nu-2022. Aanstekelijk lekkere Spaanse 
huiswijn! Fruitige begeleider van Mediterrane rijst- of pastaschotels, kalfsvlees, gevogelte en half gerijpte 
harde Spaanse kazen. 
 

2017 Bodegas Olivares “Finca Hoyade Santa Ana” (rood) Speciale prijs   €   8,50 (9,15) 
Jumilla, Spanje      Bij 12 flessen   €   7,75 

Mooie donker robijnrode kleur, helder en fonkelend. Intens aromatisch, volop zondoorstoofd rood fruit, 
pruimen, blauwe bessen en frambozen, aangevuld met vanille en kokos-nuances, een gevolg van de 
houtopvoeding. In de mond, zacht en goed in evenwicht, mondvullend en krachtig, met een lange, ronde en 
milde fruitige finale en met goed geïntegreerde houtnuances. Nu-2024. Deze typisch Mediterrane wijn 
vraagt om gelijkgestemde gerechten: gegrild of gebraden roodvlees, lam, kalf of zelfs varkensvlees met 
verse groene kruiden, olijven en knoflook. 
 

2018 Bardolino, Gorgo (rood)     Speciale prijs   € 10,75 (12,50) 
Custoza, Veneto, Italië     Bij 6 flessen   €   9,95 

Ook in de winter hoeft het niet altijd superzwaar te zijn! Opvallend primair fruit in de neus, zoals we dat 
ook herkennen in een mooie beaujolais. Gestoofde aardbeitjes en kersen, maar ook een fractie grafiet. 
Heerlijke entrée! Lichtvoetige entree, maar daarna blijkt dit zich toch een vrij serieus glas wijn. Volop sap, 
maar ook een degelijke structuur met zelfs heel lichte, iets rulle tannines. Uitnodigend lekker! Nu-2022. 
Uitstekende lunchwijn eventueel gekoeld rood bij voorgerechten of lichte hoofdgerechten. Op de huid 
gebakken vis (verrassend), wit vlees of charcuterie. 
 

2018 Côtes du Rhône “Laurent B”, Domaine Brusset (rood) Speciale prijs   €   10,75  (12,50) 
 Côtes du Rhône, Frankrijk     Bij 6 flessen   €   9,95 
De druiven voor deze heerlijke, stoere, Rhône-wijn, worden 100% met de hand geplukt en al in de 
wijngaard streng geselecteerd. Bij aankomst in de wijnkelders wordt elk druivenras apart gevinifieerd. 
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-2023. Zo goed als altijd inzetbaar. Vleesgerechten van de 
grill, een stoofpot op basis van rund- of lamsvlees. 
 
 



 
 
2014 Reserva, Príncipe de Viana (rood)    Speciale prijs   €   9,95  (11,50) 

Navarra, Spanje      Bij 12 flessen   €   9,25 
100 % Tempranillo, De wijn rijpt in 225 liter Amerikaanse en Franse eiken vaten gedurende 14 maanden; 
daarna rijpt de wijn nog 22 maanden verder op fles. 50% van de vaten is Frans en 50% is Amerikaans. 
Krachtige robijnrode kleur, met fractie ontwikkeling zichtbaar. De neus van een top-Tempranillo (uit Rioja) 
met hoogwaardige houttonen. De wijn is goed in balans met volop aanstekelijk rood fruit in ontwikkeling 
en fraai geïntegreerd eikenhout. De smaak is vol, rond en neemt onmiddellijk de hele mond in beslag en 
charmeert. Geweldig dat je zo’n wijn in deze prijsklasse kunt kopen! Nu-2023. Allerlei soorten rood vlees 
(rund,wild) van de barbecue en rijke kaassoorten. 
 

2018 Orion “Primitivo”, Masseria Li Veli (rood)   Speciale prijs   €   13,50 (15,95) 
Salento, Italië       Bij 6 flessen   €   12,50 

100% Primitivo. Fascinerende en haast hartverwarmende neus. Vruchtenconfiture, gedroogde dadels en 
pruimen, maar ook cacao en mocca. Zwoelrijpe aanzet, terwijl de wijn ook is gezegend met een verfijnde 
frisheid. Mondvullend, maar niet het logge wat we regelmatig tegenkomen bij wijnen uit het diepe zuiden 
van Italië. Ragfijne tannines -kantwerk- die op geen enkele manier een drogend effect hebben. Sterker nog: 
ze lijken de toch al niet geringe dosis sap een extra duwtje te geven. Smaakrijke en langaanhoudende finale. 
Nu-2024. Dit kan wat verfijnder werk aan. Met name stoofgerechten zijn een perfecte partner: traag 
gegaard konijn, een rijk gevulde runderstoof of ossobucco. 
 

2018 Malbec “Barrel Selection”, Bodegas Salentein (rood) Speciale prijs   €   13,95 (16,50) 
Valle de Uco Mendoza, Salentein, Argentinië   Bij 6 flessen   €   12,95!! 
Een heel speciale aanbieding voor deze pracht Malbec. Profiteer mee! BBQ en een stoere Malbec uit 
Argentinië. 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 goed gedoseerd hout. De afdronk is zeer lang en krachtig met veel 
compact fruit. Nu-2024. Deze krachtige maar elegante wijn is een voortreffelijke partner van stevig rood 
vlees, wildgerechten. Meer in dit seizoen: ideale barbecue wijn!! After dinner! 
 

2015 Barbera d’Asti “La Vigna Vecchia”, Cossetti (rood)  Speciale prijs   €   14,95 (16,50) 
Barbera d’Asti, Italië      Bij 6 flessen   €   13,95 

Dit is een single vineyard Barbera d'Asti, 'La Vigna Vecchia', die ideale omstandigheden biedt voor de 
Barbera-druif. Inmiddels een klassieker in het assortiment! Een intens diepdonkerrode kleur, kersen- en 
bessenfruit, wat getoast hout en aardsheid. Robuuste intens volle wijn. Veel rood fruit, fijne zuren, wat 
mineraliteit en houtinvloeden, bittere chocoladetonen in de afdronk. Smeuïge, intense wijn, serious stuff! 
Nu-2023. Genieterswijn buiten de maaltijd, maar ook bij dun gesneden ossenhaas met een crème van 
aardappel, avocado en Spaanse peper met wilde spinazie… Blijft een persoonlijke favoriet! 
 

2017 Ripasso “Remo Farina”, Farina (rood)   Speciale prijs   €   14,25 (16,60) 
Valpolicella Ripasso Classico Superiore, Italië  Bij 6 flessen   €   13,25 

Voortreffelijke Ripasso van het drinkbare type en dan die prijs!! Mijn enthousiasme is groot! Een glas vol 
kersen, amandel en een heerlijk vleugje kaneel. Opvoeding op eersteklas Frans eiken rondt het geheel af. 
Brede, vlezige, zoetrijpe structuur. Fraaie concentratie die nergens geforceerd aandoet. Dit zoekt 
onmiddellijk alle mondhoeken op… niet snel doorslikken… een ervaring… lang nagalmende finale. Zéer 
uitnodigend en het type Ripasso dat is gemaakt om te drinken!! Nu-2022. Rund, lam, wild, kwartel, 
lamskoteletten, dun gesneden rundvlees, kort rood gebakken met eekhoorntjesbrood. Kortom past (bijna) 
overal bij… 
 

2017 Chateau Combel-La-Serre  “La Cuvée Château”  Speciale prijs   €   16,90  (17,95) 
 Cahors, Frankrijk (rood)     Bij 6 flessen   €   15,90 
Malbec? Jawel! Cahors? Jawel! Julien Ilbert is een jonge, charismatische wijnmaker met een frisse blik op 
zijn thuishaven: Cahors. Dat proeven we terug in zijn wijnen. 40 jaar oude stokken! Enigszins ondoorzichtig 
paarsrood van kleur. In de neus aroma’s van zwarte bessen, kersen en gedroogde kruiden als laurier, tijm 
en oregano. In het smaakpalet tonen van rijp klein zwart fruit, gedroogde pruimen, jeneverbessen en 
subtiel iets van zwarte thee, die gepaard gaan met een mooie, lange afdronk met rijpe tannines en frisse 
zuren. Nu-2025. Gegrilde eendenborst, stoofgerechten, pasta, vegetarische lasagne en kazen als comté en 
extra belegen Hollandse kazen. 
 
 
 



 
 
2017 Fleurie, Domaine Dominique Piron (rood)   Speciale prijs   €   18,50  (19,95) 

Fleurie       Bij 6 flessen   €   17,50 
Mooie Fleurie hoor! We zijn Dominique weer op het spoor! De leeftijd van de wijnranken varieert van 25 
tot 60 jaar. Jeugdige kleur, granaatrood en paars. Complex aromatisch, eerst fruitig, na walsen floraal 
(viooltje en pioenroos). In de mond breed en rond, volop sensueel fruit, verpakt in fluwelige tannines. 
Uitstekend evenwicht. Nu-2022. Superbe eet/lunchwijn, zeker als het licht verteerbaar moet blijven: zeer 
geschikt als rode wijn bij hartige visbereidingen (risotto met op de huid gegaarde kabeljauw), kip van het 
kaliber Mechelse koekoek. Konijn, kalf en orgaanvlees. 
 

2018 Bourgogne Pinot Noir, Bernard Defaix (rood)  Speciale prijs   €   19,50  (21,95) 
 Bourgogne, Frankrijk     Bij 6 flessen   €   18,50 
Een goede basis-Bourgogne is eerlijk, elegant, in balans, zacht en eigenlijk nooit zwaar! Niet gemaakt om u 
te overrompelen… Even walsen met het glas: ruikt naar viooltjes, fijn rood fruit van de ‘Pinot Fine’ en een 
hint vanille. In de smaak aardbeitjes en kersen. In de verte komt nog een braampje aankuieren en ook nog 
wat lichte kruiderij. Een mondvol sjiek smakende bourgogne, zoals je dat in deze prijsklasse veel te weinig 
tegenkomt! Nu-2023. Klassieke lichtere wildgerechten (geen zoete sauzen!). Maar verrassend: denk ook de 
Japanse keuken, tonijn of sashimi. Mmm… 
 

2015 Rioja Reserva, Bodegas Ramón Bilbao (rood)  Speciale prijs   €   17,95 (20,25) 
Rioja, Spanje       Bij 6 flessen   €   16,95 

Zeer krachtig, heel licht geëvolueerde kleur. De fustrijping is proefbaar, maar wat een  fruitweelde nog. 
Prachtige, klassieke en hoogwaardige Rioja-expressie: sandelhout, havannatabak, zoethout met subtiele 
exotische invloeden en verwelkte rozen, verfijnde karamel. Veel afwisseling, intrigerend met een 
ontspannend effect. Een heerlijke (en nog héél betaalbare) klasse Spaanse wijn. Nu-2025. Lamskoteletjes, 
zacht gekruid met verse knoflook. Ossenhaas met wat smeltende ganzenlever en een truffelsaus. Fazant 
gevuld met eendenlever en truffel in port gemarineerd en gebraden in boter, overgoten met de marinade. 
Afijn belt u gerust als u in de keuken staat. Ik neem de wijn wel mee… 
 

2015 Chateau Bel-Air (rood), Famille Dubard (rood)  Speciale prijs  €   18,95 (20,50) 
Puisseguin Saint-Emilion     Bij 6 flessen   €   17,95 

90% Merlot, 10% Cabernet Franc. Fraai jaar! 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 al! Nu-2025. Grote, krachtige diner- en ook wildwijn: reerug, haas, ragout 
van wildzijn, lang afgehangen T-bone. 
 

2018 Susumaniello, ASKOS, Masseria Li Veli (rood)  Speciale prijs   €   19,95 (22,75) 
Valle d’Itria, Italië      Bij 6 flessen   €   18,95 

Volle robijnrode kleur met een lichtpaarse gloed. Geweldige neus die ons trakteert op verfijnd rood fruit als 
framboos, zure kersen en zwarte bessen afgewisseld door dropjes, rabarber en leer. Werkelijk aanstekelijk 
lekkere, grote rode wijn. Perfecte rijping op eiken! Dit heeft Grand Vin-allure! Rijpe, ronde tannines en 
aangename zuren in de lange, lange, lange afdronk! Nu-2025. Heerlijk bij ravioli en andere pastagerechten, 
met evt. gevogelte, gegrild of gebakken vlees van kalf of rund. Ook perfect bij antipasti, charcuterie en rijpe 
kazen. 
 

2016 Amarone della Valpolicella Classico, Farina (rood) Speciale prijs   €   35,50 (39,95) 
Amarone della Valpolicella, Italië    Bij 6 flessen   €   33,95 

Corvina Veronese, Rondinella, Molinara. De druiven worden tot februari gedroogd waarna ze volgens de 
traditionele methode worden gevinifieerd: een zeer langzame fermentatie van de most in RVS-tanks. 
Gedurende drie jaar rijpt de wijn op eikenhouten vaten, vervolgens rust de wijn nog zo’n 6 maanden in de 
fles, pas daarna mag hij u en mij gaan plezieren! Diep donker kersenrood met zwarte schakering. 
Decanteren is op dit moment zinvol. Een explosie van bloemen en fruit is het gevolg. Viooltjes, 
perzikbloesem. kersenlikeur, tabak, ceder, mint. Fenomenale structuur! Oneindige finale! Nu-2029 Zeer 
geschikt voor alle types wild, in het bijzonder haas. Eveneens aanbevolen bij de klassieke eend met 
sinaasappelsaus. Blauwschimmelkazen. After diner wijn! 
 
 
 
 
 



 
 

De Mmm van Mmmousserend is weer in de maand! 
 

De ‘Mmm’ van mousserend is weer in de maand. Een fijn glas bubbels vooraf wekt de eetlust op en zet de 
smaakzintuigen op scherp! Een feestelijker begin is niet denkbaar. Voor ieder wat wils! 
 

Cava Brut Reserva “Primer”, Pere Ventura    Speciale prijs  €   10,75 (11,95) 
Cava, Spanje        Bij 6 flessen   €    9,75 
Goede Cava, met een romige mousse, voorzichtige amandeltonen, droge appel, bloemetjes op de neus en 
een kraakfrisse, maar niet strenge afdronk. Voor dit geld (EN DEZE KWALITEIT) is het moeilijk een 
interessantere Cava/Mousserende wijn te vinden… 
 

Cava Brut Reserva “Trésor”, Pere Ventura    Speciale prijs   €   14,95 (15,95) 
Cava, Spanje        Bij 6 flessen   €   13,95 
Voor nog geen 15 Euro zo’n mousserende wijn… Blind geproefd… Er zijn Champagnes die beginnen te 
zweten. Mooie mineraliteit, amandelbloemen en een delicate mousse met een gouden randje. Ik ga niet 
zeggen dat dit beter is dan goede Champagne, maar voor dit geld… Absoluut een koopje!! 
 

Prosecco Girasole Frizzante      Speciale prijs  €   11,50 (12,95) 
Marca Trevigiana, Veneto, Italië, BIO    Bij 6 flessen   €   10,75 
Licht strogeel van kleur met een groen zweempje. Expressieve en gulle neus volop florale tonen en fruitige 
aroma’s, overwegend groene appel en citrusvrucht. Zeer harmonieus, fris, delicaat en zuiver op de tong, 
met een milde finale. 
 

Champagne Palmer “Brut Réserve”     Speciale prijs   €   39,95 (42,50) 
Champagne, Frankrijk      Bij 6 flessen   €   37,95 
Nieuw in de collectie. Niet alleen topkwaliteit, maar ook een fantastische prijs-kwaliteitverhouding! Voor 
deze Brut Réserve gebruikt Palmer druiven van meer dan 30 cru’s: 40 tot 50% Chardonnay, 50 tot 60% 
Pinot (voornamelijk Pinot Noir). Lichtgele kleur met een groen zweempje, fijne en gulle mousse. Fris en 
fruitig in de neus met florale nuances en een hint van hazelnoot. Uitgesproken vineus van smaak, met 
aroma’s van citrusvruchten en versgebakken brood. 
 

Ook mmm… Snoepen van Graham’s Port! 
 

2013 Graham’s “Late Bottled Vintage Port”   Van  €   20,95  voor  €   18,50 
Diepe, intense en bijna ondoorzichtig robijnrode kleur. Zeer intens aromatisch, met zondoorstoofd rood en 
zwart fruit. In de mond, vol en krachtig, met een bijzonder fluwelige en ronde structuur, uitvloeiend tot een 
intens fruitrijke finale zonder einde. 
 

Graham’s Six Grapes Port      Van  €   19,95  voor  €   16,95 
Diepe , donkerrode kleur. Uitnodigende, verleidelijke aroma’s van rijpe pruimen en kersen. In de mond 
complex, goed gestructureerd met een lange, pakkende finale. 
 

Graham’s The Tawny Port      Van  €   19,95  voor  €   16,95 
Amberrood van kleur. Complexe neus van gekonfijte sinaasappelschil en marsepein. In de mond is de wijn 
warm en aromatisch. Aroma’s van sinaasappelschil, vijgen, rozijnen en kaneel vullen je glas. Wat een 
plezier! Een rijk, elegant en stoer karakter met een lange afdronk. 
 

Graag bedank ik u voor het vertrouwen in 2019 en wens u fijne feestdagen en veel geluk en gezondheid in 
het nieuwe jaar! 
 

Met vriendelijke groeten, 
Johan van Dommelen 
 

Kom komend  weekend proeven en kennismaken met alle heerlijke Kerstwijnen uit deze wijnbrief! 
Vrijdag 13-12 van 10.00 tot 21.00 uur. 
Zaterdag 14-12 van 10.00 tot 17.00 uur. 
Zondag 15-12 van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
 
 
 


