Eindhoven, 27 juli 2022
Vakantie! Voor een aantal van u net begonnen en voor anderen zit hij er al op. Misschien hebt u hem nog
tegoed? Of misschien gaat u helemaal niet. Oost, west, thuis best!
Vlak voor mijn eigen vakantie, leek het me een goed idee om nog een soort zomer-, vakantieproeverij te
organiseren. Om te proeven, om te proosten, om te genieten!
Aardig om terug te kijken welke wijnen afgelopen half jaar succesvol waren. Dat is het uitgangspunt
geweest bij deze selectie. Maar ook wat nieuwe vondsten, omdat ik ze u niet wil onthouden. Natuurlijk
wijnen die een zekere zomerse allure hebben… Veel drinkplezier dus!
In totaal 6 witte en 6 rode wijnen. Zéér diverse afkomst. Frankrijk, Spanje, Portugal, Duitsland, Italië,
Argentinië… Mooie aanbiedingen ook! 12 Verschillende wijnen en natuurlijk dus een proefdoos. Ook leuk
om mee te nemen naar uw vakantieadres!
Ik presenteer ze u graag komend weekend en omdat het vakantie is, zet ik de wijnen ook
donderdag al open!

Kom kennismaken, kom proosten, kom proeven, kom genieten!
Uitnodiging wijnproeverij “zomerse vakantiewijnen”!
Alle wijnen uit deze brief kunt u, geheel vrijblijvend, komen proeven in onze koele proefkelder.
Donderdag 28 juli van 10.00 tot 19.00 uur. JAWEL OOK DONDERDAG!
Vrijdag 29 juli van 10.00 uur tot 21.00 uur.
Zaterdag 30 juli van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Natuurlijk leuk als u komt, welkom!

Vakantie-wijnen wit
2021 Meia Encosta “Dão Branco”, Borges (wit)
Speciale prijs € 7,75 (8,50)
Dão, Portugal
Bij 6 flessen € 7,25
Meteen maar met een nieuwe wijn beginnen. Verrassend Portugees wit!
Portugal presenteert zich steeds meer met verrassende, authentieke en zéér betaalbare wijnen en dat is
een mooie ontwikkeling. Limoen, citrus, passievrucht en heel ergens in de verte een toontje anijs.
Verrassend voor een wijn uit een toch warme regio! De wijn rijpt vier maanden op Lie wat hem meer
kracht en diepgang geeft. Bijzonder finessevol en smaakrijk. Groene kruiden en een fractie munt komt
voorbij in de afdronk. Opvallend compleet en origineel in deze prijsklasse. Nu 2024. Zomerse salades,
lichtere visgerechten, eventueel geroosterd. Ansjovis in knoflookolie. Terraswijn, huiswijn, kortom breed
inzetbaar.
2021 Pinot Grigio, Farina (wit)
Speciale prijs € 8,25 (9,50)
Veneto, Italië
Bij 6 flessen € 7,75
Fijne Pinot Grigio van kwaliteitshuis Farina voor een zéér schappelijke prijs. Eigenlijk altijd
lekker; lente, zomer, herfst… Verplicht doosje zou ik zeggen!
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. Anijs-touch, kraakje wit fruit, citrus-finale en echte houvast.
Nu-2024. 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!

2021 Chardonnay-Viognier, Laurent Miquel (wit)
Speciale prijs € 7,95 (8,75)
Vin de Pays d’Oc, Frankrijk
Bij 6 flessen € 7,50
Prachtig huwelijk tussen Chardonnay en Viognier! De liefde spat er vanaf. Niet dat een combinatie
van deze druiven altijd goed gaat… Maar deze? Niet twijfelen!
65% Chardonnay, 35 % Viognier. Laurent Miquel selecteert de beste Chardonnay en Viognier druiven van
zijn wijngaarden vlakbij Beziers, in de Languedoc. Een mooi glas witte wijn met een goudgele kleur.
Aantrekkelijke geuren van bloemen en aromatisch geel fruit verraden wat de smaak brengen zal. Rijke
smaak, fris exotisch fruit (citroen en rijpe perzik) met een hint van amandelen. Na de vergisting rijpt de
witte wijn nog een tijdje op de fijne gist, het geeft de wijn net iets extra. Nu-2024. Aperitief, lichte vlees- &
visgerechten, salades, gevogelte, Oosters eten.
2021 “Solas” Viognier, Laurent Miquel (wit)
Speciale prijs € 10,95 (11,95)
Vin de Pays d’Oc, Frankrijk
Bij 6 flessen € 10,25
Viognier in optima forma voor een héél fijn prijsje… Kom daar maar eens om… Het doet me in de
verte denken aan… Okay op fluistertoon… Daar komt ie… Condrieu… Doen!
Al in de aanzet is het een en al verleiding: gul, maar met behoud van frisheid. Een bom exotisch fruit met
florale elementen (lavendel, acacia). Rijk, krachtig en in balans. Model Viognier, kundig gedoseerde zuren
en geen overdaad. Fractie roze pompelmoes-bitters in de finale, maar dat maakt 'm juist zo aantrekkelijk!
Nu-2025. Aperitief, rijke salades, wit vlees, gegrilde vis. Verrassend in combinatie met de Aziatische
keuken.
2021 Weissburgunder, Ellermann Spiegel (wit)
Speciale prijs € 11,95 (13,95)
Pfalz, Duitsland
Bij 6 flessen € 10,95
Het stuift, het sprankelt, het schreeuwt om meer! Zéér verrassend wit uit de Pfalz. Duitsland is
allang niet meer het land van alleen Riesling. Méér dan aanbevolen, maar dat begreep u al!
Elegante Weisburgunder. Expressieve neus waarin bloesem en tropisch fruit perfect in balans zijn met
mooie citrustonen. De zuiverheid spat uit het glas. De eerste slok nodigt direct uit. Bijzonder!
De fruittonen van ananas, passievrucht, perzik en citrus zijn aangenaam. Het frisse zuurtje tintelt een
beetje. De wijn weigert de mond te verlaten, heel bijzonder voor dit type wijn. Zéér geslaagde jaargang!
Nu 2024. Klassieke combinatie bij asperges. Mooi bij rijkere salades, veel visgerechten en zeker ook als
boeiende terraswijn.
2021 Chardonnay “Barrel Selection”, Salentein (wit)
Speciale prijs € 14,95 (16,50)
Valle de Uco Mendoza, Argentinië
Bij 6 flessen € 13,95
Rijk? Ja. Maar altijd balans en nooit te! Geweldige witte barbecue wijn op niveau. Barbecue aan,
scampi’s, vis, kip, varkensvlees erop. Feest! Betaalbare luxe.
Prachtig jaar 2021!! 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-2026. Stevige eetwijn
bij gerechten met pikant/zoet-contrasten. Sliptong gebakken in roomboter! Vis van de barbecue!

Vakantie-wijnen rood
2020 Meia Encosta “Dão Tinto”, Borges (rood)
Speciale prijs € 7,75 (8,50)
Dão, Portugal
Bij 6 flessen € 7,25
En ook een verrassende nieuwe rode wijn uit Portugal. Voor dit geld… Op zijn minst komen
proeven! En eigenlijk…
Druivensoorten: Alfrocheiro, Tinta Roriz, Touriga Nacional. Fraaie robijnrode kleur met daarbij een
paarse schittering. Volop klein rood fruit zoals besjes en frambozen met daarbij een verfrissend
citrustoets. Wie het glas goed laat walsen ruikt ook vanille-tonen en cederhout noteren. Een korte
afrondende opvoeding op eiken. Geen agressiviteit, maar juist zacht, romig haast. Volop rood fruit en op
de achtergrond wat kruiden. Verfijnde zachte en rijpe tannines en een lage zuurgraad. Erg lekker! Nu
2025. Prima begeleider van vleesgerechten, het liefst een beetje rustiek maar niet te zwaar. Geroosterd
geen bezwaar. Uitgetest bij vrienden: prima huiswijn rood!

2020 Merlot, Laurent Miquel Père & Fils (rood)
Speciale prijs € 7,95 (8,95)
Pays d’Oc, Frankrijk
Bij 6 flessen € 7,50
Toegankelijk en karaktervol tegelijk, zoals een mooie wijn uit St. Emilion. Kijkt u nog even naar de
prijs, dan begrijpt
Fraai, donkerrood van kleur. Cassis en bramen strijden om de eer, gevolgd door een hint kaneel en tijm.
Vol, rijk en fluwelig van smaak, très Merlot! Perfect gedoseerde concentratie. De wijn biedt hierdoor een
welkome en onverwacht grote dosis plezier binnen een goed gestructureerde materie. Ongecompliceerd
lekker! Nu-2024. Rood vlees, gevogelte en diverse harde kazen, met name van de koe.
2017 Reserva, Príncipe de Viana (rood)
Speciale prijs € 10,95 (11,95)
Navarra, Spanje
Bij 6 flessen € 9,95
Krachtige robijnrode kleur, met fractie ontwikkeling zichtbaar. De neus van een top-Tempranillo
(uit Rioja) met hoogwaardige houttonen.
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. Aan tafel bij
rood vlees, (gegrilde) wildgerechten en rijke kaassoorten.
2020 Valpolicella Classico Superiore, Farina (rood)
Speciale prijs € 12,95 (14,95)
Valpolicella Classico, Italië
Bij 6 flessen € 11,95
Voortreffelijke Valpolicella! Het enthousiasme is groot! Dus ook in deze zomerselectie.
Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara en Dindarella. Intens robijnrode kleur. Expressieve neus met
fruitige nuances van rijpe kersen, kleine rode bessen en een karakteristiek toontje van bittere amandelen.
Bijzonder smaakrijk met accenten van kersen en pruimen. Echt een mond vol wijn! Ontstijgt zijn komaf…!
Nu-2025. Voelt zich thuis bij veel gerechten van de Mediterrane keuken, in het bijzonder bij
pastagerechten. Traditionele begeleider van voorgerechten met vleeswaren (ham, salami, lardo), warme
bruschetta met olijfolie, koud varkensvlees en worstjes.
2020 Beaujolais-Villages, Domaine Dominique Piron (rood) Speciale prijs € 13,95 (15,50)
Beaujolais-Villages, Frankrijk
Bij 6 flessen € 12,95
Zo moet het smaken! Top Beaujolais. Top producent! Gelukkig heeft mijn aanhoudend
enthousiasme ook resultaat. U heeft de wijn inmiddels ook omarmt!
100% Gamay Noir. Transparant, maar toch krachtig kersrood met de schakering mahonie. Zeer
nauwkeurige, door vruchten gedragen expressie met volop cassis, bramen en aardbeien maar de invloed
van de bodem is ook bespeurbaar. Het licht rokerige van de granietbodem. Spectaculaire combinatie van
echt krokante vruchtenintensiteit en een pittig karakter met het nodige reliëf. Heerlijke wijn met Cruallure!! Nu-2024. 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), gevogelte, kalfsvlees.
Vegetarische gerechten op basis van paddenstoelen.
2020 Pinot Noir “Barrel Selection”, Salentein (rood)
Speciale prijs € 14,95 (16,50)
Valle de Uco Mendoza, Argentinië
Bij 6 flessen € 13,95
Verrassende Pinot Noir uit Argentinië! Net nieuw oogstjaar gearriveerd en u kent mijn
enthousiasme voor (betaalbare en goede) Pinot Noir. Heerlijk zomers rood op niveau!
Volzachte body en fijne zuren. Ontdek aroma´s van rijpe kersen, bessen en kruiden. Een zekere zwoelheid
ook, maakt hem onweerstaanbaar. Finessevolle houtopvoeding! Een mooie afdronk volgt met een
confituurachtige sensatie en zonnige specerijen (hint kaneel). Ik blijf er van proeven/drinken, zo’n wijn
dus. Beetje koelen ook, is echt veel lekkerder! Nu 2025. Heerlijk s ’avonds op een mooie avond op het
terras… Lekker bij een biefstukje, gevogelte, pasta met paddenstoelen of rijke kaassoorten.

Proefdoosje als u niet kan of wil kiezen!
Alle wijnen uit deze wijnbrief in een proefdoos van 12 flessen. Leuk, lekker, divers en nog leerzaam ook!
Inh.
1 fles
Meia Encosta “Dão Branco”, Borges (wit)
1 fles
Pinot Grigio, Farina (wit)
1 fles
Chardonnay-Viognier, Laurent Miquel (wit)
1 fles
“Solas” Viognier, Laurent Miquel (wit)
1 fles
Weissburgunder, Ellermann Spiegel (wit)
1 fles
Chardonnay “Barrel Selection”, Salentein (wit)
1 fles
Meia Encosta “Dão Tinto”, Borges (rood)
1 fles
Merlot, Laurent Miquel Père & Fils (rood))
1 fles
Reserva, Príncipe de Viana (rood)
1 fles
Valpolicella Classico Superiore, Farina (rood)
1 fles
Beaujolais-Villages, Domaine Dominique Piron (rood)
1 fles
Pinot Noir “Barrel Selection”, Bodegas Salentein (rood)
Totaal 12 flessen (6 wit en 6 rood) voor € 120,00 (normaal € 145,50).

U kunt een eventuele bestelling natuurlijk ophalen in de winkel,
u bent van harte welkom!
Maar bezorgen kan uiteraard ook. Vanaf 6 flessen bezorgen we gratis in
Eindhoven en omliggende dorpen.
Bel (040-2438377) of mail (info@piterswijnen.nl) uw bestelling door en we
maken snel een bezorgafspraak.

Met vineuze en zomerse groet,
Johan van Dommelen

