Eindhoven, 14 december 2021

Vreemde tijden, uitdagende tijden!
Vorig jaar schreef ik hoe vreemd de tijden kunnen zijn. Een jaar later ziet het er niet heel anders uit.
Niet essentiële winkels moeten inmiddels weer om 17.00 dicht, restaurants om 17.00 dicht. Gelukkig
behoort de wijnhandel tot een essentiële winkel. Dat maakt dat de openingstijden normaal zijn
gebleven. Of het bij deze maatregelen blijft moeten we afwachten. Ik kan ook niet in de toekomst
kijken. Een paar maanden geleden leek de wereld er wat vrolijker uit te zien, maar december is niet
altijd een echte feestmaand blijkt…
Laat ik in ieder geval zeggen dat wij online altijd bereikbaar zijn. U kunt me ook altijd bellen
voor advies en een opdracht natuurlijk.

Haal voor Kerst heerlijke Piters-wijnen in huis!
December feestmaand. Kerst voor de deur! De dagen zijn kort, de avonden lang. Dineren buiten de
deur zit er momenteel helaas niet in. En alle feestelijke activiteiten binnenshuis hoogstwaarschijnlijk
in kleine kring. Het is even niet anders en dus is het goed om uzelf en uw eventuele gasten een beetje
extra te verwennen! Ook dit jaar selecteerde ik weer een aantal zéér interessante Kerstwijnen.
Sommige bekend, andere nieuw. Een gemene deler: Kwaliteit voor een passende prijs!
Vanzelfsprekend in diverse prijsklassen. Van relatieve eenvoud tot luxere verwenwijnen.

Bestellen en Bezorgen
Voor advies en overleg kunt u mij natuurlijk altijd bellen. Ik adviseer u heel graag bij uw wijnkeuze!
Vanaf 6 flessen bezorgen wij al gratis in Eindhoven en omliggende dorpen. Bel of mail uw bestelling en
we maken snel een bezorgafspraak.
Ophalen kan natuurlijk ook, dan zorg ik ervoor dat de wijnen klaar staan. Maar nogmaals, liever
thuisbezorgd? Geen probleem!

Feestelijke witte Kerstwijnen
Een selectie witte wijnen. Divers van smaak, divers van prijs, divers inzetbaar!
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 Pinot Grigio, Farina (wit)
Speciale prijs € 7,95 (9,25)
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 Domaine de Joÿ “l,Éclat” (wit)
Speciale prijs € 8,25 (9,40)
Côtes de Gascogne, Frankrijk
Bij 6 flessen € 7,75
Wat minder uitbundig geparfumeerd dan in het verleden, al komt het zo herkenbare karakter na enige
beluchting wel weer naar voren. De Colombard heeft een hoofdrol in de assemblage en voert ook in de
neus de boventoon: gekonfijte citrusschil, grapefruit, mango en lychee. Expressief glas wit. Blind
geproefd zou het ook als een Verdejo kunnen doorgaan... Nu-2023. Onbeperkt inzetbaar! Uitgesproken
eetlustopwekkend en een ideale begeleider van schaaldieren (mosselen, diepe oesters), knapperige
salades met zacht gerookte vis en nog zoveel meer.
2020 Domaine Maurel “Chardonnay” (wit)
Speciale prijs € 8,95 (9,75)
Pays d’Oc, Frankrijk
Bij 6 flessen € 8,50
Zachte, mondvullend maar niet vette aanzet. Rijp fruit maar door de absentie van eikenhout blijft het
heerlijk verteerbaar. Smaakintensief, compact. Geringe zuurgraad, kundig gedoseerd en passend bij
het type druif/wijn. Heerlijk herkenbaar bittertje in de (lange!) finale. Wat is het toch dat deze wijn
jaarlijks zo aantrekkelijk maakt...? Nu-2024. Volwaardige en vrijwel onbeperkt inzetbare wijn: Rijke
salades, op de huid gebakken, vaste vis en de fijnste charcuterie (gedroogde ham, salami). Zachte
kazen.
2020 Domaine les Yeuses “Viognier” (wit)
Speciale prijs € 9,95 (10,95)
Pays d’Oc, IGP, Frankrijk
Bij 6 flessen € 9,25
Eigenlijk heb ik er in deze prijsklasse nog nooit een geproefd die me zo goed bevalt! Uitnodigende,
prachtig goudgele kleur. Een bom exotisch fruit met florale elementen (lavendel, acacia). Rijk, krachtig
en in balans. Model Viognier, die zelfs in de verte doet denken aan top-Viogniers (Condrieu)! Kijk nu
nog even naar de prijs! Vettige structuur en in de finale komt er nog zo’n pot heerlijke honing voorbij.
Nu-2024. Aperitief, rijke salades, witvlees, gegrilde vis.
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.!
2020 Château Haut-Grelot “Première Cuvée (wit)
Speciale prijs € 10,95 (11,95)
Blaye Côtes de Bordeaux, Frankrijk
Bij 6 flessen € 9,95
Helemaal nieuw in de collectie en wat een verrukkelijke wijn is dit! Een blend van 90% Sauvignon
Blanc, aangevuld met 10% Semillon. Heerlijk geurend naar citrusfruit en tropische vruchten. Naarmate de
temperatuur in het glas opwarmt, lijken de heel frisse citrustonen wat af te nemen en plaats te maken voor
gekonfijte citrusschil en mandarijn. Smaakintensief en voorzien van een lengte waar menig wijn uit dit
gebied en in deze prijsklasse jaloers op zal zijn. Nu-2024. Bij gerookte vis tot gepocheerde rogvleugel met
gesmolten boter en kappertjes. Maar ook gerijpte geitenkaas is een heel goede mogelijkheid. Schitterend
aperitief!!
2020 Todo Sobre Mi, Bodega Cerrón (wit)
Speciale prijs € 10,95 (11,95)
Jumilla, Spanje, BIOLOGISCH
Bij 6 flessen € 10,25
De warmte in de wijngaarden zorgt hier voor de nodige expressiviteit. Tel daarbij op de rijping 'sur ie'
en we hebben een verklaring voor de uitbundigheid. Wit en geel fruit, gesmolten roomboter en
boterbabbelaars. Ook wat crème fraîche en weidebloesem. Er 'dansen' heerlijke zuren door de wijn,
die het geheel levendig en fris houden. Rank en elegant, maar de druif en herkomst worden zeker niet
verloochend. Mooi droog en ook in de finale komen de zuren nog even wat verkwikking brengen.
Bescheiden alcoholgehalte: 12,5%; knap in dit klimaat! Ik denk aan Chablis…! Nu-2024. Serveren bij
heel veel uit zout water: Oesters, coquilles met een frisse bieslook-roomsaus. Luxe huiswijn!!

2020 Château Haut-Grelot “Sélection” (wit)
Speciale prijs € 13,95 (15,75)
Blaye Côtes de Bordeaux, Frankrijk
Bij 6 flessen € 13,25
100% Sauvignon maar dan wel opgevoed op eiken. De wow-factor is erg hoog! Als eerste valt
wederom de formidabele fraicheur op, dankzij de zeldzaam smaakrijke wijnzuren. Absolute
modelbalans en de lengte van een zeer grote wijn. Fascinerend smaakrijke finale, rijk aan contrasten
met als referentie grote witte bourgognes en de topwijnen van Pessac-Léognan. Klasse-wijn met een
uitzonderlijk hoog vin-plaisir-gehalte. Kijkt u nog even naar de prijs nu… Nu-2025. Waar u aan de
betere witte Bourgognes denkt kunt u ook aan deze wijn denken! Groot compliment!
2020 Custoza San Michelin, Gorgo (wit)
Speciale prijs € 13,50 (14,95)
Custoza, Veneto, Italië, BIOLOGISCH
Bij 6 flessen € 12,50
De druiven voor deze ‘réserve’ wijn zijn afkomstig van oude wijngaarden op een steenhoudende
kalkbodem. Diepe strogele kleur. Zacht en delicaat in de neus, vineus en elegant fruitig (rijpe vruchten
en citrus). Goed gestructureerde wijn, fluwelig en zacht van smaak, fris, droog, sappig en evenwichtig.
Nu-2024. Prima begeleider van pasta of risotto met groene kruiden of groenten. Doet het ook
uitstekend bij rauwe of gegrilde vis, schelp- en schaaldieren, maar ook bij delicate hoofdgerechten, in
het bijzonder met witvlees, gevogelte. Michelinster waardig (what’s in a name…).
2019 Haus Klosterberg “Riesling”, Markus Molitor (wit)
Speciale prijs € 13,95 (15,95)
Mosel, Duitsland
Bij 6 flessen € 13,25
Kristalhelder licht geel van kleur. In de neus aroma’s van citrusfruit, perzik, appel en witte bloemen. In
het smaakpalet geel steenfruit, iets mineraligs en een afdronk met levendige zuren. Typerend voor de
wijnen van Markus Molitor is de hint van verse gist in de neus. Dit is opwekkend, dit is lekker! Nu2027. Heerlijk bij gerookte zalm, kleurrijke salades, waldorf salade, aardappelen met peterselie, sushi
en Aziatische gerechten. Of gewoon zomaar natuurlijk…
2020 Masca del Tacco “L’Uetta Fiano” (wit)
Speciale prijs € 14,50 (15,95)
Puglia, Italië
Bij 6 flessen € 13,50
Net het nieuwe oogstjaar gearriveerd! “Lollige buikfles. Heeft de buik vol van
abrikozenschilletjesbitterruwheid, mandarijnenmandje, kruidenbuiltje en een citruskwinkslag.
Spannend! Zeker. Da’s de Fiano eigenlijk bijna altijd”. Het zijn de woorden van wijnkenner/schrijver
Harold Hamersma. Ik kan me er nog steeds volledig bij aansluiten. Verrassend uiterlijk, verrassend
lekker, verrassend anders. Kortom van harte aanbevolen voor iedereen die eens iets anders wil… Op
wijngebied bedoel ik! Nu-2023. Een alleskunner, bij sushi tot gebakken vis, quichevariaties, maar ook
bij gebakken groenten met wit vlees. Absoluut een verrassing bij een pittige keuken.
2020 MAX Sauvignon Blanc 150 Anos Edicion Aniversario
Speciale prijs € 14,95 (16,95)
Errazuriz, Aconcagua, Chili (wit)
Bij 6 flessen € 13,95
What’s in a name na afgelopen weekend! Formule 1 liefhebber of niet? Er zijn allerlei redenen te
bedenken om deze wijn aan te schaffen. Verrassend als dat laatste rondje… Zeer herkenbare frisse
Sauvignon-aroma’s van kruisbessen en rijpe citrusvruchten. Vloeiende aanzet, een satijnen structuur
en een aangenaam levendig mondcontact. Mooie frisheid, schonend als citroensap en doet denken aan
de betere Nieuw-Zeelandse Sauvignons. En toch heeft dit meer. Warmte, een klein vleugje hout (is niet
zo trouwens). Het geeft deze Sauvignon net meer body, heerlijk hoor! Nu-2024. Luxe
aperitief/huiswijn. Lekker bij zeevruchten, knapperige, rijke salades, vrijwel alle visgerechten en
geitenkaas.
2019 Château de la Greffière “Vieilles Vignes” (wit)
Speciale prijs € 15,95 (17,25)
Mâcon la Roche Vineuse, Frankrijk
Bij 6 flessen € 14,95
Uitgesproken, maar nobele expressie. Schoolvoorbeeld van een geslaagde macôn op een nog heel reëel
prijsniveau. We bevinden ons duidelijk in het zuiden van de Bourgogne; volop rijpheid en zon in de
neus. Genereuze fruittonen, maar ook die zo herkenbare Chardonnay-tonen: boerenboter, echte
vanille, licht geroosterde hazelnoten etc. Tel daarbij op dat de bodem ook nog eens spreekt (volop
mineraliteit!) en het feest is compleet. Nu-2025. Heerlijk bij in roomboter gebakken (witte) vis. Wat te
denken van sliptong, schol, zeetong, tarbot. Een beurre blanc mag er heus bij worden geserveerd!

2020 Chardonnay Fermentado en Barrica, Enate (wit)
Speciale prijs € 23,50 (25,95)
Somontano, Spanje
Bij 6 flessen € 21,95
Prachtige, diepe gele kleur met een groen zweempje. Complex aromatisch met de klassieke accenten
van op hout gegiste en opgevoede Chardonnay (hazelnoten, getoast brood, rook), aangevuld met frisse
fruitige tonen (ananas, grapefruit). Vol, romig mondgevoel, fris en complex, met een lange en
evenwichtige finale. Ik ken veel duurdere witte Bourgognes die hier niet bij in de buurt komen… Nu2027. Uitstekende begeleider van stevige zeevis, schelp- en schaaldieren of wit vlees in romige sauzen.
Zeer aanbevolen bij (voor)gerechten met gerookte vis of vlees.
2018 Domaine Langlois Chateau “Vieilles Vignes (wit)
Speciale prijs € 22,95 (24,95)
Saumur Blanc, Frankrijk
Bij 6 flessen € 21,50
100% Chenin Blanc, 12 maanden gerijpt op eiken. Schitterende, originele, intense wijn met prachtige
zuren en een delicaat aroma. Heldere, zachtgele kleur met gouden tinten. Complex aroma met rijp fruit
(perzik) en fijne vanilletonen. Neemt de hele mond in beslag en toch ook verfrissend door een heel
mooie zuurgraad. Oneindige finale! Nu-2025. Allerlei bereidingen van krab en kreeft, dit kan veel aan,
maar verfrissend genoeg om ook delicatere visgerechten uitstekend te begeleiden. Zachte, romige
geitenkaas.

Feestelijke rode Kerstwijnen
Ook hier een heerlijke diversiteit in stijl, prijs en inzetbaarheid. Voor ieder wat wils lijkt me!
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 € 7,50 (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!
2020 Cabernet Sauvignon, Corette (rood)
Speciale prijs € 8,95 (9,95)
Pays d’Oc, IGP, Frankrijk
Bij 6 flessen € 8,50
De wijn heeft een mooie donkerrode kleur en heeft aroma’s van bosvruchten en specerijen (kaneel,
munt en laurier). Karakteristiek voor een Cabernet is de lichte toon van groene pepers. Subtiele
houttonen (ceder en eik) completeren het geheel. Lange (indrukwekkende) afdronk. Nu-2025. Ideale
begeleider van ongecompliceerde, maar smakelijke gerechten uit de Franse (en internationale)
regionale keuken. Kleine voorkeur voor gegrilde gerechten met rund- of lamsvlees, pepersteak.
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.

2018 Château Haut-Grelot “Première Cuvée (rood)
Speciale prijs € 10,95 (11,95)
Blaye Côtes de Bordeaux, Frankrijk
Bij 6 flessen € 9,95
Dit is er een! Eenvoudige, maar zéér goed en bijzonder smakelijke rode Bordeaux! Dit is Bordeaux voor
hen die soms heel terecht, geen behoefte voelen heel diep in de buidel te tasten. Rode en zwarte vruchten
waarbij de nadruk ligt op gedroogd zwart fruit zoals dadels en vijgen. Ook lichte koffie- en chocoladetonen.
Heel aangenaam! De Merlot is hier duidelijk in de meerderheid. Een voorbeeldige driehoeksverhouding
tussen fruit/vulling, zuren en tannines. Niet streng hoor, eerder verleidelijk. Wijn waar eenvoudigweg niets
op aan te merken is... Nu-2024. Dergelijk klassiek rood verlangt naar lokale klassiekers. Denk aan steak
Bordelaise, een goede parmentier au confit de canard of bavette met gekaramelliseerde sjalotten.
2020 Bardolino, Gorgo (rood)
Speciale prijs € 10,95 (12,50)
Veneto, Italië, BIOLOGISCH
Bij 6 flessen € 10,25
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-2024. Uitstekende lunchwijn eventueel gekoeld rood bij voorgerechten of lichte
hoofdgerechten. Op de huid gebakken vis (verrassend), wit vlees of charcuterie.
2018 Monastrell-Syrah Remordimiento, Bod. Cerrón (rood) Speciale prijs € 12,95 (13,95)
Jumilla, Spanje, BIOLOGISCH
Bij 6 flessen € 11,95
Een deel van de Monastrell-druiven komt van het perceel La Calera; stokken van 80-110 jaar oud en
dat vertaalt zich in een lage, maar zeer geconcentreerde opbrengst. Confiture van zwarte bramen en
bessen, iets rokerig, Arabica-boontjes en houtteer. Genereuze aanzet. Het tijdens de vinificatie
ingezette eikenhout komt nu wat geprononceerder naar voren dan in de neus. Volop
smaakconcentratie die uitmondt in een lang aanhoudende finale. Geringe zuurgraad, spannend reliëf
en een solide tanninestructuur. Opvallend goede verteerbaarheid! Nu-2028. Fijne dinerwijn: lamsvlees
van de rooster en lichtere wildgerechten. Een rijke paella. Belegen kaas op basis van koemelk.
2018 Spätburgunder, Ellermann Spiegel (rood)
Speciale prijs € 12,95 (13,95)
Pfalz, Duitsland
Bij 6 flessen € 11,95
Liefhebbers van rode Bourgogne opgelet!! Het bedrijf is gelegen in het zuidelijkste puntje van de Pfalz,
en profiteert het gebied van een uniek microklimaat, waar de druiven tot optimale rijping komen.
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-2024. Klassieke ‘Pinot Noir’
gerechten combineren ook goed met deze wijn. Denk daarbij aan eend, veder- en haarwild, rood vlees,
lam… al dan niet geserveerd met een wijnsaus, of paddenstoelen. Verrassend bij gegrilde tonijn.
2018 Château Haut-Grelot “Sélection” (rood)
Speciale prijs € 13,95 (15,75)
Blaye Côtes de Bordeaux, Frankrijk
Bij 6 flessen € 13,25
Weelderige vinositeit, hoog niveau! Discrete houtpresentie maar dat komt door de aromatische kracht van
de wijn zelf. Verfijnde kracht, bijzonder lekker, wat is dit goed en fijn zeg! Verfijnd, maar o zo degelijk.
Kernwoorden: finesse, balans en smaakvol. Grote lengte bovendien. Ik ben erg enthousiast. Vaak moet je
voor deze kwaliteit zoveel meer betalen… Nu-2026. Sappig gevogelte, vleugelwild, orgaanvlees, kalfsvlees
van topkwaliteit, bospaddestoelen en op de huid gebakken, harde vis.
2020 Lirac “Le Petit Prince”, Ogier (rood)
Speciale prijs € 14,50 (15,95)
Lirac, Rhône, Frankrijk
Bij 6 flessen € 13,50
Volop aroma’s van rood fruit, fijne kruiden en subtiel vanille. Aroma’s die zich voortzetten in de smaak.
Echt heerlijk klassiek Rhône, voorzien van een mooie mineraliteit met kruidigheid en zachte tannines.
Lange afdronk met volop pruimen, vanille en kruiden. Rijping op fust is charmant aanwezig. Nu-2027.
Heerlijk bij diverse vlees- en wildgerechten, mag stevig gekruid zijn. Grillgerechten, pikante worstjes,
spareribs, en oude harde kazen.

2019 MAX Carmenere 150 Anos Edicion Aniversario (rood) Speciale prijs € 14,95 (16,95)
Errazuriz, Aconcagua, Chili
Bij 6 flessen € 13,95
En ook de rode MAX mag natuurlijk niet ontbreken, haha! Intens robijnrood. Volop kruidige aroma’s
van zwarte peper, paprika, noten, vijgen en pruimen, maar ook tonen van koffie en pure chocolade.
Deze Max Reserva krijgt maar liefst 12 maanden rijping op eiken vaten, een fraaie balans tussen fruit,
kruiden en hout is het gevolg. De smaak is fluweelzacht met donker fruit en rijpe tannines, een mooie
kruidigheid en lange afdronk. Dijk van een wijn en toch een en al beschaving. Mooi! Nu-2027. Rood
vlees, wild. Schuw de kruiden niet in de keuken, de wijn kan het hebben. Ontspannende after-dinner
wijn, eventueel met een stukje oude Hollandse kaas erbij.
2019 Pecoranera “Nero di Troia”, Cantine Risveglio (rood)
Speciale prijs € 15,75 (16,95)
Puglia, Italië
Bij 6 flessen € 14,75
100% Nero di Troia. Die kende ik nog niet tot nu! De druiven voor deze wijn zijn lang aan de planten
blijven hangen en pas laat in het seizoen geoogst. Dat resulteert in een rijpe, bijna port-achtige stijl.
Zwoele rijpe tonen van cassis, viooltjes, laurier en bramen in de neus. De smaak is off-dry en zwoel,
rijpe tannines die de wijn de nodige structuur geven. De combinatie laat geoogste druiven en het
gebruik van Frans eiken leidt tot een veelheid aan aroma’s variërend van rijp donker herfstfruit tot
gekonfijte kersen maar ook zoete specerijen en bittere koffieboontjes. Nu-2025. Aangenaam bij
vleesgerechten met zoetere (port)sauzen, zoals een biefstuk of een eendenborstfilet maar ook
bijvoorbeeld een pompoenrisotto. Lekker bij een kaasplank met rijpere, ietwat zoute kazen.
2019 Cabernet Franc “Barrel Selection”, Salentein (rood)
Speciale prijs € 14,95 (16,75)
Valle de Uco Mendoza, Argentinië
Bij 6 flessen € 13,95
Verrassende nieuwe wijn van Bodegas Salentein uit Argentinië. Een 100% Cabernet Franc! Deze
Donkerrood van kleur. Zeer typische Cabernet Franc met geuren van zwarte bes en blauwe bes samen
met wat kruidigheid en tabak. In de mond is deze wijn breed en mondvullend met een mooie houttoets
en een lange frisse afdronk. Gewoon erg lekker en op niveau! Proberen is weten en enthousiast raken!
Nu-2026. Rood vlees, lam, wildgebraad, rijpe harde kazen.
2018 Ossimoro, Agricole Pietraventosa (rood)
Speciale prijs € 18,75 (19,95)
Murgia, Italië, BIOLOGISCH
Bij 6 flessen € 17,95
Bijzondere blend van merendeels Primitivo aangevuld met Aglianico. Hoewel de Primitivo
tegenwoordig vooral bekend is uit Salento en Manduria, vindt hij zijn oorsprong in Gioia del Colle. De
missie van de wijnmaker Pietraventosa was de Primitivo terug naar haar roots te brengen. Een
fijnzinnig glas wijn, biologisch overigens. Bijna atypisch voor de gebruikte druivenrassen. Puur, zuiver,
en geurend naar fris rood fruit: frambozen, rode bessen en aardbeien. Mooi in balans; fijne zuren,
soepele tannines, wederom volop fris rood fruit en een hint kruidigheid. Nu-2025. Aan te raden bij
pastagerechten op basis van kalfs- of varkensvlees, gekruid lamsvlees of gegrilde groenten.
2018 Cruz de Alba (rood)
Speciale prijs € 19,95 (21,25)
Ribeira del Duero, Spanje, BIOLOGISCH
Bij 6 flessen € 18,50
Kersenrode kleur, fraaie viscositeit “tranen van ontroering hangen in het glas”. In de krachtige neus
domineert het rijpe, donkere fruit, goed verpakt in nuances van kreupelhout, specerijen en vanille. In
de mond is de aanzet fluweelzacht, al snel gevolgd door een weelderig, complex gevoel waarin fruit,
alcohol, zuur en tannines elkaar perfect in evenwicht houden. Verfijnde, aanhoudende en elegante
finale waarin het fruit niet door het hout wordt onderdrukt. Serveren op 17°C. Geroosterd of gebraden
vlees, in het bijzonder lam. Eveneens aanbevolen bij vleesstoofschotels, buitenloop-boerenkip en
(half)gerijpte harde Spaanse kazen.
2015 Château Patache d’Aux (rood)
Speciale prijs € 19,95 (23,95)
Cru Bourgeois Médoc, Frankrijk
Bij 6 flessen € 18,50
Superieure, rijpe en zeldzaam pure Cabernet-expressie met een discrete houtomlijsting. Ademende
frisheid, dit is een modelwijn qua druivenexpressie. Subtiele roostertonen, rozen, zacht geroosterde
paprika, potlood en laurier. Een uiterst pure expressie die de allergrootste Medoc-wijnen zo gewild
maakt. Heerlijk op dronk, geweldige prijs plezier kwaliteit! Nu-2026. Hoogwaardige dinerwijn in de
beste Bordeaux-traditie: entrecote, weidelam en eend. Oude kazen van de koe.

2016 Chateau Peyrelongue (rood)
Speciale prijs € 21,50 (24,50)
Saint Emilion Grand Cru, Frankrijk
Bij 6 flessen € 19,75
Ken uw klassiekers! 85% Merlot, 10% Cabernet-Franc, 5 % Cabernet-Sauvignon. Pure expressie
waarbij de bedwelmende bloemengeuren en de verleidelijke vruchtenaroma’s op uiterst subtiele wijze
door zeer nobel hout omlijst worden. Geurige rozen, de rijpste, zwarte kersen en bramen, ceder,
laurier, dekblad van Havanna-sigaren. Fraaie combinatie van concentratie, balans en elegantie. Een
dansende smaakweelde met de boeiendste en bovenal niet te weerstane contrasten. Sappigheid, een
diepe smaakconcentratie, een weelde aan vruchtenaroma’s (kersen) en tannines op het hoogst
denkbare niveau. Nu-2028. Verfijnde eetwijn, bijzonder smaakrijk (gelukkig zonder de vaak
geforceerde extractie waaraan nogal wat Grands Crus Classés lijden) dus combineren met fijne,
subtiele hoofdgerechten: sappig gevogelte, vleugelwild, orgaanvlees, kalfsvlees van topkwaliteit,
bospaddestoelen en op de huid gebakken, stevige vis.

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 € 10,95 (12,50)
Cava, Spanje
Bij 6 flessen € 10,50
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…
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
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!
2015 Graham’s “Late Bottled Vintage Port”
Van € 21,50 voor € 19,50
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 10 Years Old Tawny Port
Van € 29,50 voor € 24,95
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.
Heel fijne feestdagen! Blijf gezond en geniet van een mooi glas wijn!
Met hartelijke groet,
Johan van Dommelen

