Vrijdag 18 januari a.s. start onze
exclusieve wintersale/kelderrestanten verkoop!
Eindhoven, 16 januari 2019
De kelder is opgeruimd, de voorraden zijn geteld en met veel plezier presenteer ik u deze aantrekkelijke
lijst met wijnen. Naast de eigen restanten blijkt ieder jaar weer dat er bij bekende en bevriende
producenten ook nog allerlei fraaie restantwijnen aanwezig zijn. Ook zij ruimen graag hun kelders op om
ruimte te maken voor nieuwe oogstjaren. Natuurlijk profiteren u en ik daar ook graag van. De afgelopen
weken heb ik dan ook gebruikt om talloze wijnen te proeven, te herproeven en voor u uit al die
proefflessen de allerbeste koopjes te selecteren. Iemand moet natuurlijk het vuile werk opknappen!
Het resultaat is meer dan ooit een prachtlijst van smakelijke en kwalitatief hoogwaardige wijnen. In alle
prijsklassen, maar altijd met een prachtige prijs/plezier/kwaliteitverhouding. Vanzelfsprekend is onze
kwaliteitsgarantie onverminderd van kracht bij deze restpartijen.
Ga er even rustig voor zitten en sla uw slag. Een goed advies: wacht niet te lang! De voorraden zijn niet
onuitputtelijk dus op is op. Mocht een wijn intussen zijn uitverkocht, nemen we even contact met u op
voor een vervanger, vrijblijvend natuurlijk!
Zoals u gewend bent, staan alle wijnen uit onze wijnbrief “open” in onze kelder. Eén proefweekend (en
ook op zondag!) om uw eventuele twijfels weg te nemen… U bent van harte welkom, gezellig!

Uitnodiging restanten-proeverij:
Vrijdag 18-1 van 10.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 19-1 van 10.00 tot 17.00 uur
Zondag 20-1 van 13.00 tot 17.00 uur
Met vriendelijke groeten,
Johan van Dommelen
Bijlage: portvrije bestelkaart

Een lijst heerlijke wijnen!
Zuid-Frankrijk
Restantprijs
66 fl.

75fl.

89 fl.

99 fl.

Normaal

2017 Syrah-Grenache, Les Gravillons (rood)
€ 6,35
€ 7,50
Pays d’Oc
Subtiel geurend naar de zo kenmerkende 'garrigue' (tijm, rozemarijn). Houtvrij, puur en een uitnodigende
vruchtenweelde. Schitterende alledaagse wijn. Op alle momenten inzetbaar.
2017 Sauvignon Blanc, Les Gravillons (wit)
€ 6,75
€ 7,95
Pays d’Oc
Frisse, levendige, aromatische neus, met tonen van citrus, kruisbes en groene appel. Sappige, mondzuiverende smaak, waarin de geurkenmerken terugkomen! Heerlijke (doordrink) Sauvignon met karakter!
2017 Chardonnay, Les Gravillons (wit)
€ 7,15
€ 8,30
Pays d’Oc
Heldere, gouden kleur. Volop fruit in de neus, in het bijzonder abrikoos, peer, hazelnoot en een kusje van
het hout. Structuur en smaak zijn complex, fris, aangenaam fruitig en evenwichtig.
2017 Domaine St. Felix “Cuvée Pierre Martin Rosé” (rosé)
€ 6,25
€ 7,95
Pays d’Oc
Mooi koperroze. Boordevol rood fruit (bessen, kersen en frambozen), bloemetje, pepertje, sierlijk en mondvullend tegelijk. Een typische rosé voor de mooiste dagen, in alle seizoenen Veel wijn voor uw geld!

Restantprijs
21 fl.

87 fl.

73 fl.

58 fl.

96 fl.

48 fl.

55 fl.

Normaal

MAGNUM 2015 Merlot, Corette (rood)
€ 15,00
€ 19,50
Pays d’Oc
Cassis en bramen strijden om de eer, gevolgd door een hint kaneel en tijm. Vol, rijk en fluwelig van smaak,
très Merlot! Toegankelijk en karaktervol tegelijk, zoals een mooie wijn uit St. Emilion, alleen dan wel met
een afrondend zuidelijk sausje.
2017 Roussanne-Marsanne “Edition Limitée”, Corette (wit)
€ 9,50
€ 12,00
Pays d’Oc
De combinatie van Marsanne en Roussanne zorgt hier voor een heerlijk rijke, full bodied en ook frisse wijn
met florale tinten en een heerlijke smaak van rijp geel fruit (abrikoos). Een zéér verrassende duo-cépage!!
2017 Viognier “Solas”, Laurent Miquel (wit)
€ 8,95
€ 11,05
Pays d’Oc
De mooie goudgele wijn van de druif Viognier heeft florale tonen en subtiel fruit. De wijn is rijk van smaak
met fris exotisch fruit, perzik en een hint van noten. Met recht een kleine Condrieu… 8,95!!
2016 Pas de Géant, Laurent Miquel (rood)
€ 8,95
€ 11,05
Languedoc
Heerlijke blend van kruidige Syrah en sappige Grenache. De licht houtgerijpte rode wijn zit vol met aroma's
van rijp rood fruit, mokka en kruiden. Zachte en intens smaak en een grote lengte. Fraaie Languedoc-wijn!
2017 Chardonnay “Solas”, Laurent Miquel (wit)
€ 8,95
€ 11,05
Pays d’Oc
Boordevol aroma's van wit fruit, bloemen en vanille. Door deels rijping op hout heeft de wijn een volle
romige aanzet, zachte frisse citrus, subtiele houtvanille en mooie afdronk. Vergeet goedkope Bourgogne!!
2016 Signature, Domaine Maurel (rood)
€ 9,50
€ 11,95
Languedoc
Donker fruit is nadrukkelijk aanwezig: zwarte bessen, bramen. Ook specerijen (witte peper), zwarte thee en
subtiele houtinvloeden: dekblad van een goede sigaar en een fractie vanille. Krachtige en klassiek!
2014 Château Maris “Cuvée La Touge” (rood)
€ 15,25
€ 18,50
Minervois
85% Syrah en 15% Grenache. Zoete houtaroma’s en volop prachtig rijpe vruchtentonen van dadels, vijgen,
pruimen, chocolade, vormen samen een rijke, nobele mediterrane wijn. Fluwelig, strelend mondcontact!

Rhône/Bourgogne
89 fl.

38 fl.

2016 Domaine du Belvezet Blanc “Chardonnay-Viognier”(wit)
€ 8,25
€ 9,90
Ardèche IGP
Een zeldzaam koopje en een echte (geheime) tip. Perzik, abrikoos, acacia-honing, hooi, appel.
Onmiskenbaar Bourgogne-karakter. De Viognier benadrukt de Rhône-origine. Mooie lengte ook.
2016 Domaine Saint Germain “Vieilles Vignes Pinot Noir” (rood)
€ 14,90
€ 18,50
Bourgogne
Rode en zwarte vruchten (kers, braam en onmiskenbaar bosbessen) met een subtiele kruidigheid.
Verleidelijk krokant, royale sappigheid, smaakintensiteit en elegantie. Model-Bourgogne in deze prijsklasse!

Bordeaux/Sud-Ouest
102 fl. 2017 Gros Manseng-Sauvignon Blanc (wit)
€ 5,75
€ 7,95
Côtes de Gascogne
Combinatie van citrusvruchten, florale en fris-vegetale tonen waar de beste Sauvignons patent op hebben,
maar dan toch doorspekt van de rijkdom die de Gros Manseng brengt! Gezellige doordrinker!
84 fl. 2016 Château Peyruchet (rood)
€ 8,95
€ 10,95
Bordeaux
Rijp en harmonisch, volop rode en zwart vruchten. Aantrekkelijk, uitgesproken fruit-gedreven boeket.
Vlezige, rond, ingetogen tannines en voorzien van een zachte frisheid. Model Bordeaux.
65 fl. 2012 Château Lachesnaye (rood)
€ 12,90
€ 15,50
Haut-Médoc
Zeer aantrekkelijk en vol boeket met volop zwarte vruchten, chocolade, bosbessen en heerlijke
houtaroma’s die prima discreet blijven. Authentieke médoc met kenmerkende, sierlijke elegantie. Koopje!
35 fl. 2012 Château La Haye (rood)
€ 34,50
€ 40,75
St. Estèphe
Klassewijn uit St. Estephe. Hoge beoordeling in de toonaangevende Guide Hachette. Tsja… Bijzonder fraai
klassiek. Zwart fruit, pepertje, kaneeltoets. Delicaat eiken. Complex, breed, verfijnd en een grote lengte!
Duur? Slechte wijn is duur!
54 fl. 2014 Cahors “Malbec”, Lionel Osmin (rood)
€ 12,90
€ 15,95
Cahors
Zeker voor een Cahors-wijn verrassend sappige en vruchtvlezige materie met een satijnen textuur.
Optimaal rijp en voorzien van een modelstructuur. Gelukkig toegankelijk! De krokante frisheid, zonder het
effect van strenge tannines, is spectaculair.

Italië
Restantprijs

Normaal

2017 Mabilia Rosé, Ippolito 1845 (rosé)
€ 9,75
€ 12,05
Cirò
Dit is geen 'doet u mij maar een roséetje'; Mabilia heeft heel wat meer in zijn mars. Gastronomische rosé
op hoog niveau! Wilde perzik, rozenbottel, grapefruit, witte asperge en tonen van zuivel (crème fraîche).
Een droomkandidaat om te schenken bij gevogelte als kwartel of een kip van bovengemiddelde kwaliteit.
97 fl. 2017 Trastella Vermentino, Villa Trasqua (wit)
€ 9,75
€ 12,50
Toscana
De wijn heeft een strogele kleur met een groene zweem. In de neus ruiken we frisse tonen van citrus,
perzik, lentebloesem en rijp wit fruit. In de mond is hij fris, milde zuren en een mooie, florale afdronk.
77 fl. 2017 Bardolino, Farina (rood)
€ 7,10
€ 9,50
Bardolino
Werkelijk een enorme vruchtenweelde die vanuit het glas opstijgt. Rood fruit in een zeer rijp stadium; van
confiture en/of gedroogd fruit, is daarentegen geen sprake. Kersen, frambozen. Het lijkt zo lieflijk, maar we
weten uit ervaring dat de wijn toch over een forse dosis smaakkracht beschikt. Licht gekoeld zooo lekker!
145fl. Bianco, Farina (wit)
€ 5,50
€ 7,10
Vino Bianco d’Italia, Veneto
De gebruikte Italiaanse druiven zijn Garganega en Trebbiano aangevuld met een beetje Chardonnay. Niks
ingewikkeld, maar gewoon goed gemaakt en bijzonder smakelijk. Altijd inzetbaar, altijd wat flesjes in huis
hebben… Veel gebruikte huiswijn in Italiaanse restaurants, ik bedoel de goede natuurlijk!
133 fl. Rosso, Farina (rood)
€ 5,50
€ 7,10
Vino Rosso d’Italia, Veneto
In deze blend zitten de Italiaanse druiven Corvina, Rondinella en Molinara. Klassiek in de Veneto. Kers en
aardbei voeren de boventoon in deze vrolijke Italiaan. Toch ook een serieuze toon en dat geeft ‘m net dat
beetje extra. Net zoals de witte, een veelgevraagde huiswijn!
46 fl. 2015 Le Pingaie, I Lauri (rood)
€ 11,95
€ 15,00
Montepulciano d’Abruzzo
Ambitieuze, zeer rijke en boeiende grote rode tranentrekker die ondanks de grote ambitie toch veel direct
plezier verschaft. De geur is een zuivere kern van kersen, aardbeien, viooltjes en rozen, en de smaak is rijk
en zacht, met mondvullend bosfruit en fraaie, droppige tannines waar je op kunt kauwen.
90 fl. 2017 Ciello “Bianco Chardonnay”, Rallo (wit)
€ 5,40
€ 6,95
Terre Siciliane
Sicilië heeft de beschikking over een groot potentieel voor goede en betaalbare wijnen. Lichtgeel met een
aromatische neus, frisse aanzet met tonen van rijp exotisch fruit, citrus, licht ziltige, minerale ondertoon. De
wijn heeft wat wijnkristallen gevormd, geeft niets, gewoon het allerlaatste bodempje niet uitschenken.
84 fl. 2017 Lugana “Felugan”, Feliciana (wit)
€ 14,25
€ 17,50
Lugana
Prachtbianco. Koel als het aanpalende Gardameer. Knisperend als de instromende bergbeekjes.
Spetterend als het spatwater van de watervliegtuigen die het Lago nog vaak als landingsplaats gebruiken.
Een fles openen wordt beschouwd als watersport. Proeven! Schaal- en schelpdieren - met de Zeeuwse
mossel in het bijzonder.
57 fl. 2016 Nodo d’Amore, Farina (rood)
€ 14,95
€ 17,95
Rosso Trevenezie
Na de oogst drogen de druiven Merlot en Teroldego ongeveer 20 dagen, waarna het sap van Corvina
wordt toegevoegd. In de neus aroma´s van wilde rozenjam, rood fruit en gedroogde bloemen. Kaneel,
zwarte peper, kruidnagel, kardemom en balsamico. Liefhebbers van echt goede Ripasso, opgelet!!
60 fl. 2015 Rosso Colli Berici, Cantina di Gambellara (rood)
€ 14,25
€ 17,25
Rosso Colli Berici
Merlot, Tai Rosso en Pinot Noir. Gloedvol robijnrood met de schakering mahonie. Royaal, eigenzinnig en
licht exotisch gekruid boeket. Boeiende mix van florale- en roostertonen, rijpe vruchten en kruidige
elementen als munt, laurierdrop en basilicum. Heerlijk lokaal, authentiek en expressief. Favoriet!
38 fl.

Spanje/Portugal
78 fl.

45 fl.

2017 Chardonnay Barrel Fermented, Principe de Viana (wit)
€ 7,50
€ 9,50
Navarra, Spanje
Aroma's van witte bloemen en intens tropisch fruit, zoals ananas, mango en banaan. Verder tonen van
citroen en limoen en tenslotte geuren van vers gebakken brood, hazelnoot. Het hout zit knap verpakt in een
ongekende fruitweelde. Heerlijk! Superverleidelijke Spanjaard, bovenal heel breed inzetbaar.
2016 Single Vineyard Rioja, Bodegas Ramon Bilbao (rood)
€ 9,90
€ 11,90
Rioja, Spanje
Deze wijn komt van het enige estate dat Ramón Bilbao bezit in het Rioja Baja gebied, vlakbij een klein
plaatsje genaamd Tudelilla. Donker fruit, kruiden en vanille strijden om de eer! Lengte ook! Ouderwets
lekker Spaans voor een meer dan schappelijke prijs!

Restantprijs

Normaal

180 fl. 2014 Navarra Reserva, Principe de Viana (rood)
€ 8,75
€ 11,50
Navarra, Spanje
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! Niet aarzelen is mijn advies…
46 fl. 2016 Canada Negra, Bodegas Enquera (rood)
€ 8,50
€ 10,25
Valencia, BIO, Spanje
In de wijngaarden wordt biologisch gewerkt. Heerlijke blend van Tempranillo en Syrah. Helder, intens en
fonkelend kersenrood. In de neus veel frisheid, florale aroma’s (viooltjes, roos), zondoorstoofd fruit en een
subtiele herinnering aan de korte houtopvoeding (4 maanden op eiken).
98 fl. 2017 Amalia “Garnacha” (rood)
€ 5,45
€ 6,50
Campo di Borja, Spanje
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. Onbekommerd rood!
96 fl. 2017 Amalia “Macabeo” (wit)
€ 5,45
€ 6,50
Campo di Borja, Spanje
De wijn is smaakvol, maar niet hoogdravend. Laat het eten dat ook zijn: eenvoudige, maar goed gemaakte
tapas verdienen de voorkeur: gegrilde inktvis, kloeke plakken courgette van de grill met een eersteklas
olijfolie, sardines etc. Huiswijn op zijn Spaans!
72 fl. 2016 Esteva, Casa Ferreirinha (rood)
€ 9,50
€ 11,70
Douro, Portugal
In de neus aroma’s van rijpe kersen en pruimen. In het smaakpalet tonen van rijp klein roodzwart fruit en
een subtiele kruidigheid, die worden gevolgd door een prettige zachte afdronk met rijpe tannines en milde
zuren. Heel goed wijnhuis… Heel goede wijn…!
39 fl. 2016 Vinha Grande Branco, Casa Ferreirinha (wit)
€ 14,95
€ 18,40
Douro, Portugal
Arinto, Codega, Gouveio, Rabigato, Viosinho. Kent u deze druivensoorten? Eigenwijs lekkere witte wijn uit
de Douro-streek. De wijn heeft een intens aroma met wit en tropisch fruit. Naast de florale tonen heeft de
wijn een lichte mineraliteit en mooie geïntegreerde, discrete houttonen (8 maanden opvoeding op eiken).

Nieuwe Wereld
77 fl.

38 fl.

88 fl.

85 fl.

60 fl.

2016 Winemakers Selection Red, Errazuriz (rood)
€ 6,95
€ 8,95
Central Valley, Chili
Een mooie, volle, fruitige rode wijn met een aroma van zwart fruit, zwarte bessen en pruimen. De wijn
wordt modern gemaakt, maar een deel krijgt wat opvoeding op eikenhout. Subtiele vanilletoets! Gelukkig is
er volop ruimte voor de ware expressie van rijpe druiven! Toch ook voldoende serieus!
2016 Pinot Noir “Estate Series”, Errazuriz (rood)
€ 8,95
€ 11,50
Valle de Ocancagua, Chili
Pure expressie met volop vruchtentonen en weinig houtinvloed. Gekneusde druiven, kersen, bosbessen en
ook verleidelijk floraal: viooltjes en rozenblad. De discretie van de fijnere Franse Pinots, maar dan toch in
een rijker en rijper kader. Maar voor dit geld, kunt u de Bourgogne gerust heel hard voorbij rijden!
2016 Mountain View “Cape Red, by L’Avenir Estate (rood)
€ 5,00
€ 7,25
Western Cape, Zuid-Afrika
Zuid-Afrikaanse plezierwijn van de eerste orde. Breed inzetbaar tijdens de maaltijd, maar ook als solist een
ideale wijn om altijd binnen handbereik te hebben. Opvallende tonen van specerijen (peper en kaneel)
royaal ondersteund door roostertonen en impressies van donker fruit (met name bramen).
2018 Mountain View “Cape White, by L’Avenir Estate (rood)
€ 5,00
€ 7,25
Western Cape, Zuid-Afrika
Gemaakt van 3 soorten druiven; Chardonnay, Colombard en Sauvignon Blanc. De Cape White heeft
exotische aroma's van ananas, meloen, limoen en een vleugje kruisbes. Mooie crispy afdronk en mooie
tonen van limoen. Goed gemaakt, buitengewoon smakelijk Zuid-Afrikaans wit, voor deze prijs…
2016 Merlot Barrel Selection, Bodegas Salentein
€ 13,50
€ 16,95
Valle de Uco, Argentinië
Heel fraaie, robijnrode wijn met aroma's van rood fruit, kruiden en cederhout. Fluweelzacht. met een mooie
structuur, een perfecte balans en een aangename, lang aanhoudende afdronk. Heel beschaafd, heel
smaakrijk, bijna Frans (blind geproefd).

