
 
 
 
 
 
 
Eindhoven, 12 december 2018 
 

Alejandro Fernandez, een begrip in de (Spaanse) wijnwereld. 
 
Alejandro Fernández is één van de meest vooraanstaande wijnmakers van Spanje en één van de 
grondleggers van het succes van Ribera del Duero. Wat in de jaren '70 begon met een kleine 
wijngaard in Pesquera de Duero, is uitgegroeid tot een wijnimperium met vier bodegas van grote 
reputatie in drie Spaanse wijnregio's onder één noemer: Grupo Pesquera. 
 
In de jaren negentig van de vorige eeuw kocht Alejandro Fernández een uniek 
domein in het historische Zamora. Toen nog een vergeten wijnstreek; sinds 2008, 
mede dankzij de vele inspanningen van Alejandro, een bloeiende DO. Deze regio 
ten westen van Toro was al bij de Romeinen bekend als uitstekende plek voor 
wijnbouw. Het 800 hectare grote domein bestaat uit bos en landbouw, met 
kikkererwten, schapen, koeien en 250 hectare wijngaard. Misschien wel het meest 
in het oog springend zijn de indrukwekkende wijnkelders die hier halverwege de 
achttiende eeuw zijn gegraven. Ze bieden perfecte condities voor de rijping van de 
wijnen. De wijn, die gemaakt wordt van druiven van oude stokken en daarna een 
houtlagering van 24 maanden krijgt, is een relatief onbekende parel in het portfolio 
van Alejandro en heeft een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. 
 

Superfijne Kerstaanbieding Dehesa la Granja… Profiteer! 
 
We kunnen u in samenwerking met de producent nu een superscherpe 
aanbieding van de Dehesa La Granja doen! Een superdeal, anders kan ik het niet 
noemen. Bij afname van 36 flessen van deze heerlijke wijn, kost hij nog geen 
tientje. Daar word je als wijnliefhebber toch gewoon heel vrolijk van! Mocht u nog 
overtuigd willen worden... Ook deze wijn staat op de proeftafel komend weekend. 
Welkom! 
 
2013 Dehesa la Granja, Alejandro Fernandez (rood)  Speciale prijs  €   12,95 (14,95)
 Castilla y León, Spanje     Bij 12 flessen   €   11,95 ! 
         Bij 24 flessen   €   10,95 !! 
         Bij 36 flessen   €     9,95 !!! 
Prijs-kwaliteit topper van superwijnmaker Alejandro Fernandez (Pesquera). 24 Maanden op 
eikenhouten vaten resulteren in een wijn met een mooie donkere kersrode kleur met 
mahonieschakering. Warm en aromatisch in de neus met zuivere nuances van getoast hout, zwart en 
rood fruit en een hint van specerijen. In de mond, vol, rond en mild, goed evenwicht tussen het rijpe 
fruit en de tannines van het hout, met een hint van zwoele vanille in de lange en aanhoudende 
afdronk. Serveren: 17°C. Geweldig dat er zulke fraai op dronk zijnde wijn voor deze prijs te koop 
is! Nu-2025. Geroosterd of gegrild lamsvlees, rood vlees, wild en gerijpte harde kazen.  
 
 

Kom proeven en kennismaken met alle heerlijke Kerstwijnen  
uit deze wijnbrief! 
 
Dit weekend: 
Vrijdag 14-12 van 10.00 tot 21.00 uur. 
Zaterdag 15-12 van 10.00 tot 17.00 uur. 
Zondag 16-12 van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
 
 
 
 



 

Heerlijke witte Kerstwijnen in allerlei prijsklassen. 
Fraaie eenvoud, pure luxe, grote diversiteit…  Succes gegarandeerd! 
 

Geen aparte prijsklassen dit jaar. Gewoon een hele serie witte wijnen, die zo ongelofelijk veel plezier 
gaan geven tijdens Kerst! Stuk voor stuk wijnen die ik zelf ook bijzonder 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! In ieder geval, alle wijnen van harte aanbevolen! 
 

2017 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!! Nu-2020. Ideaal bij alle informele eet- en 
drinkgelegenheden. Vitello tonnato, salades, schelpdieren, zeevis of schaaldieren met spek. 
 

2017 Chardonnay, Santiago1541 (wit)    Speciale prijs  €   6,75  (7,30) 
 Central Valley, Chili      Bij12 flessen    €   6,25 
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-2020. Ideale feest-, doordrinkwijn! Combineert prima met 
romige bereidingen van zeevis, visterrines, gegratineerde coquilles. Heerlijk betaalbaar! 
 

2017 Pinot Grigio, Farina (wit)     Speciale prijs  €   7,95 (9,50) 
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. 
 

2017 Estate Series “Sauvignon Blanc”, Errazuriz (wit) Speciale prijs  €   9,95 (10,95) 
Valle de Aconcagua, Chili     Bij 12 flessen   €   9,25 

Zeer herkenbare frisse Sauvignon aroma’s van kruisbessen en citrusvruchten. Prikkelend en 
verkwikkend. Vloeiende aanzet, een satijnen structuur en een aangenaam levendig mondcontact. De 
frisheid is ongekend, schonend als citroensap en doet denken aan de betere Nieuw-Zeelandse 
Sauvignons. Kijkt u nu even naar het prijskaartje!? Nu-2020. 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. 
 

2017 Roter Veltliner “Riesmein Lage”, Mehofer (wit)  Speciale prijs  €   12,75 (14,00) 
Wagram, Oostenrijk, BIO     Bij 6 flessen   €   11,75 

Geweldig glas wijn! Nee, geen rood broertje van de Grüner Veltliner, maar een heel oud traditioneel 
wijnras uit Oostenrijk! Met mooi roze schilletjes, vandaar dat Roter… Toch wordt er witte wijn van 
gemaakt! En wat voor een! De wijn ruikt als een rijpe fruitmand vol tropisch fruit (mandarijn, 
sinaasappel). Perfect gedoseerde smaakconcentratie en een kalmerende, zwoele frisheid van echt 
rijpe druiven. Nu-2021. Alhoewel de gastronomische mogelijkheden groot zijn, is het heerlijk om met 
een glas in de hand wat weg te mijmeren. Vaste waarde bij het oude Boreas en het nieuwe Sabero! 
 

2015 The Oddity, Royal Tokaji (wit)    Speciale prijs  €   14,25 (15,50) 
 Dry Tokaji, Hongarije  `   Bij 6 flessen   €   13,25 
NEE geen zoete Tokay uit Hongarije! Wel gemaakt van druivensoorten die gebruikt worden bij de 
productie van deze wereldberoemde zoete witte wijnen. 100% Furmint-druif in dit oogstjaar. Deze is 
eigenwijs en eigenwijs lekker. Tonen van abrikoos, perzik en bloemen, gemend met subtiele 
houttonen van de Hongaarse vaten waarin de helft van de wijn is opgevoed. Het andere deel is gerijpt 
op RVS. Aangenaam zuurtje, complex met een lange finish. Voor iedereen die wel eens iets anders 
wil! Nu-2020. Visgerechten met een romige saus, ragouts van wit vlees, gevogelte Prima begeleider 
van geiten- en witschimmelkazen. 
 



 
2017 Aconcagua Costa Sauvignon Blanc, Errazuriz (wit) Speciale prijs  €   14,50 (15,95) 

Aconcagua Costa - Manzanar Vineyard , Chili  Bij 6 flessen   €   13,50 
Schitterend bezit, prachtige wijn! Fraai rijpe Sauvignon expressie met kenmerkende minerale invloed: 
citrusvruchten, vuursteen en cassis. Krachtig gestructureerde en buitengewoon harmonisch. Groot 
smaakvolume en een prachtige lengte. Nieuwe wereld, maar met de ogen dicht… Waarschuwing: 
Gevaarlijk lekker! Nu-2022. Aperitiefwijn. Gastronomisch zeer breed inzetbaar, in het bijzonder bij 
schelp- en schaaldieren, zeevis, witvlees en kip, geserveerd met een romige saus en asperges of 
andere groene groente. Verrukkelijk bij frisse tot halfrijpe geitenkazen. 
 

2017 Chardonnay “Barrel Selection”, Salentein (wit)  Speciale prijs  €   14,95 (16,50) 
Valle de Uco Mendoza, Salentein, Argentinië  Bij 6 flessen   €   13,95 

Onweerstaanbare Nieuwe Wereld Chardonnay, die blind gemakkelijk verward kan worden met 
een mooie 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-2022. Stevige eetwijn bij 
gerechten met pikant/zoet-contrasten. Slibtong gebakken in roomboter! 
 

2017 Bodegas Terras Gauda “O Rosal” (wit)   Speciale prijs  €   19,95 (22,75) 
 Rías Baixas, Spanje  `    Bij 6 flessen   €   18,95 
Het paradepaardje van Terras Gauda en wat een pareltje van een wijn! Albariño (70%), Loureira 
(20%), en Caiño Blanco (10%) staan aan de basis van deze bijzondere wijn. Zoveel aroma's! Van 
herinneringen aan verse druiven en appelcompote tot aan subtiele nuances van rijpe perzik en witte 
bloemen. Wat een trouwe vertolker van de 'Rosal' traditie! Nu-2022. Vrijwel alle visgerechten (koud, 
warm, gerookt), maar ook platte oesters en Spaanse mosselen. Fijn gevogelte met een romige en 
door paddenstoelen geparfumeerde saus. 
 

2016 Château Fuissé “Tête de Cru” (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-2024. Grote dinerwijn met een forse, nobele bodeminvloed. Tarbot, kabeljauw, 
verse Oosterschelde kreeft, romige truffelsoep, sappig vleugelwild en kalfsvlees. 
 

Ook rode Kerstwijnen in allerlei prijsklassen. Van eenvoud naar pure luxe 
en alles ertussen in. Ook hier voor ieder wat wils… Lekker hoor! 
 

Ook bij rood geen prijsonderscheid dit jaar. Gewoon een selectie mooie rode wijnen, 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…Alle wijnen, in ieder geval, 
van harte aanbevolen! 
 

2017 Ciello “Nero d’Avola”, Azienda Agricola Rallo (rood)  Speciale prijs  €   6,25  (6,95) 
Terre Siciliane, Italië     Bij 12 flessen   €   5,95 

Donkerrood. Boordevol bessenfruit met een frisse kruidigheid in de geur en dat komt ook terug in je 
mond, verleidelijke aanzet, geconcentreerd bessenfruit, de vulkanische bodem geeft veel mineraliteit 
en karakter. Samen met de rijpe tannines en goede zuren geeft dat deze wijn naast de robuustheid 
veel frisheid mee. Een wijn om lief te hebben. Hot lava! Nu-2020. Ideaal bij informele maaltijden, 
lunch en buffetten. Goede begeleider van antipasti, charcuterie en vleesschotels, pizza’s en pasta’s. 
 

2016 Domaine St. Felix “Cuvée Pierre Martin Rouge” (rood) Speciale prijs  €   6,95 (7,75) 
Vin de Pays d’Oc, Frankrijk    Bij 12 flessen   €   6,50 

Oogst 2016 is heerlijk! Iets robuuster en voller uitgevallen dit jaar; wat een wijnweelde voor zo’n 
schappelijke prijs… 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-2020. Heerlijk bij allerlei gebakken of gegrilde 
vleesgerechten, gevogelte, spiesjes etc. Superieure rode huiswijn. 



 
2016 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-2023. Deze typisch 
Mediterrane wijn vraagt om gelijkgestemde gerechten: gegrild of gebraden roodvlees, lam, kalf of 
zelfs varkensvlees met verse groene kruiden, olijven en knoflook. 
 

2015 Château Etang des Colombes “Bicentenaire” (rood) Speciale prijs  €   9,25 (10,50) 
Corbières, Frankrijk      Bij 12 flessen  €   8,75 

Grenache, Carignan en Mourvèdre. Geselecteerde druiven van 60 jaar oude wijnstokken, kleine 
productie. Verrukkelijke expressie van rijp rood fruit, fijne roostertonen en een subtiele, peperige 
kruidigheid. Mondvullend en rond. Rijpe, zachte tannines: laurierdrop! Discrete zuren, gecombineerd 
met de juiste, licht zwoele, mediterrane frisheid. Volstrekt onweerstaanbaar. Wederom een geweldig 
jaar hier! Heel veel wijn, karakter, generositeit, warmte en complexiteit voor een nog steeds heel 
bescheiden prijs. Nu-2023. Krachtige diner/eetwijn met breed gastronomisch potentieel: wild, traag 
gegaarde lamsbout, stoofpot van konijn met zwarte olijven. Oude brokkelkaas van de koe. 
 

2017 Côtes du Rhône “Laurent B”, Domaine Brusset (rood) Speciale prijs  €   10,95  (11,95) 
 Côtes du Rhône, Frankrijk     Bij 12 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 Château La Raz Caman (rood)    Speciale prijs  €   14,25 (15,50) 
Blaye, Côtes de Bordeaux, Frankrijk   Bij 6 flessen   €   13,25 

Compacte en zeer overtuigende, rijpe en subtiel gekruide expressie: bosbessen, bramen, zwarte 
kersen, zwarte peper en iets houtteer. Vlezig, sappig en harmonieus. De juiste frisheid en goed 
verpakte tannines. Complete, precies goed gestructureerde wijn met karakter en toch een hoog vin-
plaisir-gehalte. Een echt lekkere Bordeaux zoals we hem graag zien. Voor deze prijs altijd doen! Nu-
2022. Bordeaux-dinerwijn in topconditie: vleugelwild, rundvlees, lam en kalf. Oude kazen van de koe. 
 

2016 Ripasso “Remo Farina”, Farina (rood)   Speciale prijs  €   15,25  (16,95) 
Valpolicella Ripasso Classico Superiore, Italië  Bij 6 flessen   €   14,25 

Mijn enthousiasme is echt heel 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… 
 

2016 Spätburgunder, Shelter Winery (rood)   Speciale prijs  €   17,50  (18,95) 
 Baden, Duitsland      Bij 6 flessen    €   16,50 
Donker robijnrood van kleur, zeer harmonieus aromatisch, fruitig, lekkers boers, maar elegant. In de 
mond rode bosbessen, pruimen, roosteraroma’s, mokka, vanille en kruidenextract. Fluwelig en romig 
mondgevoel, levendig fris, elegant, met een lange, complexe finale. Nu-2022. Geweldige begeleider 
van wild, het liefst reerug of wildzwijn stoofschotel. Boeiende combinatie met eendenborst in 
sinaasappelsaus. Ook verrukkelijk bij verse brede lintpasta en haas-stoofsaus. 
 

2015 Château Fuissé (wit)      Speciale prijs  €   17,95  (19,95) 
Juliénas Cru du Beaujolais, Frankrijk   Bij 6 flessen   €   16,95 

Donkerrobijn rood met een mooie glans. In de neus aroma's van rijp rood fruit (wilde aardbeien, rode 
bes en frambozen), je ruikt ook herfstbos. In de mond het gevoel van finesse en zacht rood fruit en 
een mooie boersheid die doet denken aan een mooie rode Bourgogne. Knisperend met een goede 
intensiteit en een mooie lengte, zacht en fijne tannines. Nu-2021. Goed te combineren met salades, 
kazen, gevogelte, rood vlees of zelfs gegrilde vis. 
 

 



 
2017 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 Cabernet Riserva, Aloïs Lageder (rood)   Speciale prijs  €   19,95  (22,95) 
 Alto Adige (Süd-Tirol), Italië    Bij 6 flessen   €   18,95 
Cabernet Sauvignon en Cabernet Franc. Geselecteerde wijngaarden rond Magrè, op 230-350 meter 
hoogte. Warm mesoklimaat met grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht. Bodem van 
kiezels met een hoog gehalte aan kalksteen. Leeftijd van de wijnstokken: 15-45 jaar. Gisting en 15 
dagen lange inweking in RVS tanks, gevolgd door een opvoeding van 18 maanden in grote vaten van 
Slavonisch eikenhout. Diepe, intense granaatrode kleur met robijnrode schittering. Zeer uitgesproken, 
zuivere aroma’s van fruit (kersen en zwarte bessen), specerijen (peper) en eikenhout. Full body en 
een uitnodigende concentratie aan fruitige tonen in de mond. Lange afdronk, zachte tannines. Nu-
2023. Rood vlees, lam, wildgebraad, rijpe harde kazen. 
 

2012 Chianti Classico Riserva “Fanatico” (rood)  Speciale prijs €   22,95 (24,95) 
Villa Trasqua, Italië (rood)     Bij 6 flessen   €   21,50 

Schitterende Chianti Classico Riserva. ‘Riserva’, langgerijpt (20 maanden op eiken), van de allerbeste 
druiven. Intense robijnrode kleur. In de neus elegante balsamieke tonen, samengesmolten met florale 
aroma’s, kersen op alcohol, drop en chocolade. In de mond overheerst een warm, zeer aangenaam 
gevoel, met een goed evenwicht tussen de frisse zuren en de volle, gulle structuur. Nu-2026. 
Geweldige begeleider van gegrild roodvlees en wildgebraad. Ook uitermate geschikt bij gerijpte harde 
Italiaanse kazen. Genieterswijn later op de avond… 
 

2016 Domaine des Hauts-Chassis “Esquisse” (rood)  Speciale prijs  €   23,95  (26,95) 
 Crozes-Hermitage, Frankrijk    Bij 6 flessen   €   22,50 
Zeer aromatisch, enorm fruitig type Crozes-Hermitage, boordevol cassis en kersencompote, 
ondersteund door een snufje witte peper en specerijen. In de mond, fris in aanzet, mild en zwoel van 
structuur, rond, gul en een verrassende diepte. In de finale krijgt u zelfs een bos bloemen als toegift! 
Aanstekelijk lekkere wijn. Deze beschrijving lijkt misschien wat vrolijk, maar geloof me… Dit is een 
serieus lekkere wijn! Nu-2023. Verfijnde dinerwijn. Combineren met sappig (orgaan) vlees. Exotische 
vleessoorten als kangoeroe, struisvogel… 
 

2015 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! 
 

2015 Primus Malbec, Bodegas Salentein (rood)  Speciale prijs  €   37,50  (39,50) 
Valle de Uco, Mendoza, Argentinië   Bij 6 flessen   €   35,95 

Argentijns op zijn aller-, allerfraaist! En daarom natuurlijk ook in deze wijnbrief. De allerbeste Malbec-
druiven, zijn in deze Primus beland! Een inktachtige, zwartrode wijn met een intens aroma van zwarte 
bessen, bramen, vanille, tabak en specerijen. In de smaak zwarte pruimen en zwarte bessen. De 
afdronk is zeer lang en krachtig met veel compact fruit. Nu (decanteren aanbevolen) -2030! Deze 
krachtige maar elegante wijn is een voortreffelijke partner van stevig rood vlees, wildgerechten, 
hazenpeper en als twist verrassend goed te combineren met de Indiase keuken. Eigenlijk smaakt dit 
overal bij. Topwijn! 
 

 
 



 

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  €   14,50 (15,95) 
Cava, Spanje        Bij 6 flessen   €   13,50 
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  €   35,95 (38,95) 
Champagne, Frankrijk      Bij 6 flessen   €   34,50 
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  €   19,95  voor  €   17,50 
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  €   18,95  voor  €   16,50 
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 10 Years Old Tawny Port    Van  €   24,95  voor  €   22,95 
Diep amberrood van kleur. Complexe neus van gekonfijte sinaasappelschil en marsepein. In de mond 
is de wijn warm en aromatisch. Koekkruiden, specerijen, vijgen, walnoten en honing. Lange finale, 
fluwelig en mild. 
 

Graag bedank ik u voor het vertrouwen in 2018 en wens u Fijne Feestdagen en veel Geluk en 
Gezondheid in 2019! 
 

Met vriendelijke groeten, 
Johan van Dommelen 
 
Kom dit weekend proeven en kennismaken met alle heerlijke Kerstwijnen uit deze wijnbrief! 
Vrijdag 14-12 van 10.00 tot 21.00 uur. 
Zaterdag 15-12 van 10.00 tot 17.00 uur. 
Zondag 16-12 van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
 
 
 
 
 


