Eindhoven, 29 augustus 2019

Quinta da Calçada “Exuberant”: Uitbundig, verrassend Portugees wit!
Het wijnbedrijf Adega do Salvador is een project van de familie Mota. Deze familie zet het
werk voort van een van de pioniers van de streek, António do Lago Cerqueira. Hij startte in
1927 in de kelders van Casa da Calçada met de productie van Vinho Verde. Het door de
familie gebouwde wijnbedrijf is state of the art en ligt bij de 40 hectare wijngaarden in het
subdistrict Amarante. Vinho Verde is terug van weggeweest en past helemaal binnen de
trend van licht verteerbare, frisse wijnen.
Ik kreeg zo’n offer “I couldn’t refuse…” Dus… Bij deze!
2017 Quinta da Calçada “Exuberant” (wit)
Vinho Verde, Portugal
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.

Domaine les Yeuses “Syrah les Epicese”: groots Frans voor kleine prijs!
Domaine Les Yeuses, van de broeders Jean-Paul en Michel Dardé, is een rijzende ster in de
Languedoc-Roussillon. De wijngaarden liggen in de heuvels van Thau, met een prachtig
uitzicht over de Mediterrane kust. Deze “Cuvée les Epices”is de topcuvée van de gebroeders
Dardé. Dus alleen van volrijpe druiven van de allerbeste percelen. En uiteraard krijgt de wijn
een maand of negen de tijd om te rijpen in de beste eikenhouten vaten. Het resultaat: een
super lekkere wijn! Een heerlijk aanbod!
2016 Domaine les Yeuses “Syrah les Epices” (rood)
Pays d’Oc, Frankrijk
100% Syrah. De optimale rijpheid van het oogstmateriaal is goed waarneembaar in de neus;
wat een vruchtenrijkdom. Zwarte bessen, zoete kersen, maar ook rozenbottel-jam. Een licht,
sjiek wit pepertje. Zwoelrijpe aanzet zonder echte zoetimpressie. Sappigheid is hier het
sleutelwoord; de tanninestructuur is waarneembaar, maar door de haast ongebreidelde
dosis sap lijken de tannines te zijn verpakt in een fluwelen handschoen. Knappe prestatie om de
Syrah-druif zo te temmen. Houtgebruik heel precies gedoseerd! Plezierwijn bij uitstek die indruk
maakt door z'n drinkbaarheid, niet door een massief of zwaarlijvig karakter. Nu-2024. Heerlijke eet
wijn met ruim voldoende structuur en reliëf om de smaakrijkste rooster-gerechten van repliek te
dienen: gerijpt rundvlees als entrecote, T-bone, lams-koteletjes, Iberisch varkensvlees.

Twee heerlijke wijnen, mooie aanbieding… DOEN!
Normaal per fles: € 11,95
Nu per fles: € 10,25 per fles
Bij 12 flessen: € 9,50 per fles
Bij 24 flessen: € 8,95 per fles
U kunt natuurlijk met alle wijnen uit deze brief combineren om het
hoogste kortingspercentage te halen!

Hoge waarderingen in de Grote Hamersma 2019!
In “De Grote Hamersma” (een toonaangevende wijnkoop/informatie-gids) krijgen
traditiegetrouw veel wijnen uit mijn assortiment een buitengewoon positieve
beoordeling. Het aardige van deze gids is dat er niet uitsluitend aandacht is voor
supermarktwijnen of wijnen tot een bepaald bedrag, maar juist een brede selectie
wijnen uit allerlei prijsklassen komt aan bod en wordt op een eigentijdse en
humoristische manier beschreven.
Het is altijd goed als anderen positief over mijn wijnen spreken! Vandaar een heerlijke selectie
wijnen uit dit standaardwerk, want zo mag je deze gids inmiddels wel noemen. En in een tijd waar
wijnliefhebbers zich ook laten leiden door apps als Vivino zijn dit soort beoordelingen waardevol!
Vanzelfsprekend aangevuld met, drinktermijnen en eetsuggesties, omdat u dat van me gewend bent!
Sommige wijnen kent u natuurlijk, maar hier ook ruimte voor noviteiten in de collectie.
Een kennismaking méér dan waard. Geloof mij (en Harold Hamersma)!

Witte wijnen
2018 Domaine St. Felix “Pierre Martin Blanc” (wit)
Speciale prijs € 6,95 (7,75)
Vin de Pays d’Oc, Frankrijk
Bij 6 flessen € 6,50
EEN 8 IN DE GROTE HAMERSMA!
Laat dit in alle zaken de witte huiswijn zijn en je kunt overal terecht voor een lekker glas. Perig maar
niet te. Meloen maar niet nadrukkelijk. Kruidig maar niet te rijk. Fris maar niet leeg. Rond maar niet
vol. Transparant maar niet kaal. Vorig jaar miste ik ze. Maar daar zijn Felix, Pierre en Martin weer.
Nu-2021. Ideaal bij alle informele eet- en drinkgelegenheden, van barbecue tot strandfeest en van
picknick tot landelijke lunch. Vitello tonnato, salades, schelpdieren, zeevis.
2018 Contrade “Chardonnay, Malvasia”, Masseria Li Veli Speciale prijs € 7,95 (8,95)
Puglia, Italië (wit)
Bij 6 flessen € 7,50
EEN 8+ IN DE GROTE HAMERSMA!
Masseria. Herenboerderij. Econoom Antonio di Viti di Marco pikte een bouwvalletje op en gebruikte
de zichtbare overblijfselen om een modern wijnbedrijf op te vestigen. Zijn herenboerderijhuiswijn mag
er weer wezen. Mollig-frisse malvasia heeft gezelschap gekregen van de alom bekende chardonnay,
kwistig strooiend met perzik, abrikoos en tropische vruchten. Ook limoen er nog iets mee van doen.
Nu-2021. Combineren met subtiele voorgerechten als heel zacht gegaarde langoustines. Verse, heel
even dichtgeschroeide coquilles met een toefje kaviaar. Lauwe artisjok-harten.
2018 Chardonnay Barrel Fermented, Príncipe de Viana (wit) Speciale prijs € 8,95 (9,95)
Navarra, Spanje
Bij 6 flessen € 8,25
EEN 8,5 IN DE GROTE HAMERSMA!
Terwijl tout le monde zich laaft aan fris wit, sauvignon blanc is niet aan te slepen en verdejo
uitverkocht raakt, zijn er altijd producenten die praktiserend lid blijken van de Tegenpartij. Zie hier de
principes van Principe de Viana. Op nieuw Frans en Amerikaans eiken gefermenteerd wit. Smeert u
maar! Een romige, tropige, mollige, exotische traktatie. Voor de liefhebbers van mango, perzik,
passievrucht, banaan, ananas en vanilleroomijs. In zijn soort erg goed. Voor dit geld een koopje.
Nu-2021. Schaal- en schelpdieren, gemarineerde, gegrilde en gepocheerde vissoorten, pasta's,
salades, wit vlees en gevogelte.
2018 Sauvignon Blanc Estate Series, Errazuriz (wit)
Speciale prijs € 9,95 (10,95)
Aconcagua Valley, Chili
Bij 6 flessen € 9,25
EEN 9 IN DE GROTE HAMERSMA!
Estate of the Art. Weer goed. Ik begin er nota bene reikhalzend naar uit te kijken. De handtekening in
de signaturewijn van Errazuriz wordt steeds duidelijker en is met groene inkt geschreven. Sauvignon
blanc met een accent op de a. Benadrukt een groene, knapperige, grapefruity stijl. Vinkje achter
kruisbessen. En verfrissend tot ver achter de komma. Erg fijn. Uitroepteken. Kan er nog een fles
komen. Vraagteken.
Nu-2022. Juist vanwege zijn krokante en verkwikkende eigenschappen is deze wijn een uitstekende
aperitief/huiswijn. Lekker bij zeevruchten, knapperige, rijke salades, vrijwel alle visgerechten en
geitenkaas.

2018 Masca del Tacco “L’Uetta Fiano” (wit)
Speciale prijs € 13,95 (15,50)
Puglia, Italië
Bij 6 flessen € 13,25
EEN 8,5 IN DE GROTE HAMERSMA!
Lollige buikfles. Heeft de buik vol van abrikozenschilletjesbitterruwheid, mandarijnenmandje,
kruidenbuiltje en een citruskwinkslag. Spannend! Zeker. Da’s de fiano eigenlijk bijna altijd.
Nu-2021. Een alleskunner, bij sushi tot gebakken vis, asperges en quichevariaties, maar ook bij
gebakken groenten met wit vlees.
2018 Lugana “Felugan”, Feliciana (wit)
Speciale prijs € 15,95 (17,25)
Lugana, Italië
Bij 6 flessen € 14,95
EEN 9 IN DE GROTE HAMERSMA!
Ook dit jaar weer een prachtbianco. Koel als het aanpalende Gardameer. Knisperend als de
instromende bergbeekjes. Spetterend het spatwater van de watervliegtuigen die het Lago nog vaak
als landingsplaats gebruiken. Strakker, fitter nog dan de toch ook als dynamische 2016 die ik vorig
jaar proefde. Een fles openen wordt beschouwd als watersport. En ik ben dol op sport.
Nu-2022. Schaal- en schelpdieren - met de Zeeuwse mossel in het bijzonder. Witte vis in een naturel
bereiding. Licht pikante gerechten uit de Aziatische keuken. Luxe terraswijn!
2017 Chardonnay Wild Ferment, Errazuriz (wit)
Speciale prijs € 18,95 (22,95)
Aconcagua Costa, Chili
Bij 6 flessen € 17,95
EEN 9- IN DE GROTE HAMERSMA!
Wilde gisten, getemd door de opperwijnmaker van Errazuriz door rücksichtslos geselecteerde druiven
aan de strenge zorgen van Frans eiken toe te vertrouwen. Worden pas weer losgelaten in het glas
van de liefhebber die dan op zijn of haar beurt weer wild mag worden van fijnmazige, zachtromige,
mildtropische, fijn-notige chardonnay uit het koele paradijs Aconcagua Costa.
Nu-2023. Ideale begeleider van stevige zeevis maar ook aanbevolen bij kalfsvlees, kip en kalkoen.
Hartige, vegetarische taarten met noten, schaaldieren (zeekreeft).

Rode wijnen
2017 Domaine St. Felix “Cuvée Pierre Martin Rouge” (rood) Speciale prijs € 6,95 (7,75)
Vin de Pays d’Oc, Frankrijk
Bij 6 flessen € 6,50
EEN 8 IN DE GROTE HAMERSMA!
Huiswijnplus-niveau. Evenals wit en rosé. Kun je je al jaren niet aan stoten. En ook niet aan storen.
Cuvée Pierre Martin Rouge: bessig, kersig, kruidig en licht geroosterd soepelsap.
Nu-2021. Heerlijk bij allerlei gebakken, gegrilde of gebraden vleesgerechten, klassiek of trendy
exotisch (struisvogel, kangoeroe…), gevogelte, spiesjes etc. Superieure rode huiswijn.
2017 Poggio Dragone Rosso, I Lauri (rood)
Speciale prijs € 7,50 (8,25)
Terre di Chieti, Italië
Bij 6 flessen € 6,75
EEN 8 IN DE GROTE HAMERSMA!
Poggio Dragone, “heuveltje der dragonders”. Wellicht betekent het compleet iets anders, mijn
Italiaans is niet al te best. Kan me anders prima voorstellen dat de rijdende infanterie hier aan het
eind van een lange dag rijden door de Abruzzen afsteeg om een paar kruiken van het
hartverwarmende druivennat van I Lauri te nuttigen. Geurige pruimen op sap, daar houden soldaten
wel van.
Nu-2021. Heerlijk buiten de maaltijd, maar bij vele gerechten inzetbaar: iets gekoeld bij een smeuige
pâté (op basis van wild zwijn bijvoorbeeld), maar ook als begeleider van lamsvlees, Pasta's en
rijstgerechten met gebakken groenten.
2017 Carmenère Estate Series, Errazuriz (rood)
Speciale prijs € 9,95 (10,95)
Aconcagua Valley, Chili
Bij 6 flessen € 9,25
EEN 8+ IN DE GROTE HAMERSMA!
Bramen en cassis. Onderweg wordt nog een koffieadresje aangedaan: flinke spat espresso en een
bittere chocoflik. Karakteristiek carmenère. Groen plintje dit jaar.
Nu-2021. Barbecue, stoofschotels, spaghetti bolognese, lasagna, pizza, ratatouille en niet te rijpe
harde kazen.

2016 Cabernet-Merlot, Enate (rood)
Speciale prijs € 11,50 (12,95)
Somontana, Spanje
Bij 6 flessen € 10,50
EEN 8,5 IN DE GROTE HAMERSMA!
Bordeauxblend van de uitlopers van de Pyreneeën. Opgegroeid in stevige getoaste behuizing, nu
kabbelend op een kalme zee van cassis en bramen. Mild door zijn inborst. Soepel door de Spaanse
zon. Goed vanwege de uitstekende reputatie van de bodega. Mag nog jaren mee.
Nu-2024. Hoogwaardige wijn bij buffetten, lunches, tapas-maaltijden, etc. Breed inzetbaar bij zowel
koude als warme gerechten met vlees en/of vleeswaren. Heerlijk!
2016 Prazo de Roriz, Prats & Symington (rood)
Speciale prijs € 13,95 (15,50)
Douro, Portugal
Bij 6 flessen € 12,95
EEN 9 IN DE GROTE HAMERSMA!
Korte lagering (vier tot zes maanden) op gebruikt eiken. Licht geparfumeerde rode, volop doende met
het presenteren van rode kersen, het zoet-zachte van frambozen, peperprikje, lichte zuren. Levendig
en fris. Nergens zwaarmoedig of een fado-snik.
Nu-2023. Barbecue, gegrilde entrecote, lamskoteletjes, hazepeper, pastagerechten en rijpe harde
kazen als Pecorino en Manchego.
2017 Malbec Barrel Selection, Bodegas Salentein (rood)
Speciale prijs € 14,95 (16,50)
Uco Valley, Argentinië
Bij 6 flessen € 13,95
EEN 8 IN DE GROTE HAMERSMA!
Aangenaam kennismaken met framboos, rode bessen en kersen. Komen na een seizoen noeste
arbeid in de bergen eindelijk naar huis, duiken even een vat in en presenteren nu hun spierballen aan
het thuisfront. En die hebben nog wat meer kracht opgedaan dan vorig oogstjaar. Streepje minder
alcohol zorgt voor meer frisheid.
Nu-2023. Voortreffelijke partner van stevig rood vlees, wildgerechten. En meer voor dit seizoen:
ideale barbecue wijn!! After dinner!
2017 Alto Carmenère, Errazuriz (rood)
Speciale prijs € 21,50 (23,95)
Aconcagua Valley, Chili
Bij 6 flessen € 19,95
EEN 9- IN DE GROTE HAMERSMA!
De gestaag uitdijende Errazuriz-portfolio wordt er niet minder op met deze Carmenère uit cool climate
Aconcagua. Fris als de inwaaiende ochtendzeemist ter plekke. Verder de vertouwde
cassispresenatie, het lichtbramige, de juist gedoseerde laurier en de fijne tannines. Uitstekende
Chileen waarin niets mist.
Nu-2023. De wijn is een combinatie van kracht en elegantie; de begeleidende gerechten zouden dat
ook moeten zijn. Konijn met rozemarijn en zwarte olijven. Stoofgerechten (rund).

Proeven is weten, leuk en gezellig!
Alle wijnen uit deze brief kunt u, geheel vrijblijvend, komen proeven in de proefkelder.
Vrijdag 30 augustus van 10.00 uur tot 20.00 uur.
Zaterdag 31 augustus van 10.00 uur tot 17.00 uur.
En een week later:
Vrijdag 6 september van 10.00 tot 20.00 uur.
Zaterdag 7 september van 10.00 tot 17.00 uur.
Fijn als u komt proeven. U bent van harte welkom!
Met vriendelijke groeten,
Johan van Dommelen
Bijlage: Portvrije Bestelkaart

