Eindhoven, 21 juni 2020

Seizoensfavorieten in wit, rosé en rood!
In deze wijnbrief graag uw aandacht voor een selectie witte, rosé en rode wijnen die de komende
weken tot een vineus, zomers feestje gaan maken!

Witte wijnen:
2019 Domaine St. Felix “Pierre Martin Blanc” (wit)
Speciale prijs € 7,25 (7,95)
Vin de Pays d’Oc, Frankrijk
Bij 12 flessen € 6,75
Gemaakt van Sauvignon Blanc en de plaatselijk populaire Vermentino. Ondanks alle zon op de bol
blijft dit een 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-2022. Ideaal bij alle informele eet- en drinkgelegenheden, van barbecue tot
strandfeest en van picknick tot landelijke lunch. Vitello tonnato, salades, schelpdieren, zeevis.
2019 Chardonnay, Santiago 1541 (wit)
Speciale prijs € 6,50 (7,50)
Central Valley, Chili
Bij 12 flessen € 5,95
Meer dan ooit value for money uit Chili! Smaakvolle Chardonnay uit Chili. 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-2022. Ideale feest-, doordrinkwijn zonder grote pretenties, maar oh zo smakelijk!
Aan tafel combineert hij prima met romige bereidingen van zeevis (zeeduivel!), visterrines, zeevruchten
in bladerdeeg, gegratineerde coquilles.
2019 Vergel Blanco (wit)
Speciale prijs € 7,95 (8,95)
Valencia, Spanje, BIOLOGISCH
Bij 12 flessen € 7,50
Fraai huwelijk tussen Airen en Sauvignon druiven. De Sauvignon zorgt voor een zweempje appel,
kruisbes en wat citrus. De typisch Spaanse Airen zorgt voor een speciaal karakter, moeilijk te
omschrijven. De Sauvignon wordt milder en krijgt een zekere gelaagdheid. We proeven steeds wat
anders. Complexiteit! Gelukkig blijft de wijn ook gewoon heerlijk tot de laatste slok! Nu-2022.
Top huiswijn. Breed inzetbaar bij alles wat uit de zee komt. Rijke salades.
2019 Pinot Grigio, Farina (wit)
Speciale prijs € 7,95 (8,95)
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
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-2022. 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!
2019 Vinho Verde “Reserva”, Portal da Calcada (wit)
Speciale prijs € 9,50 (10,35)
Vinho Verde, Portugal
Bij 12 flessen € 8,95
Albariño, Arinto, Azal. In optimale rijpheid worden de druiven handmatig geoogst in een selectie van
wijngaarden. Deze hebben verschillende zonexposities, waardoor de diverse druivenrassen de
kenmerkende Vinho Verde-kwaliteiten ontwikkelen. Licht citroengele kleur. De kenmerkende lichte
Vinho Verde-sprankeling zorgt ervoor dat de aroma’s uit het glas springen. Citrus, Granny Smithappels en florale geuren wisselen elkaar af. Levendige, frisse zuren en intens fruitige smaken zorgen
voor een mondschonend effect. Verkoelend, verfrissend! Nu-2022. Perfect als aperitief en bij sushi,
sashimi en een diversiteit aan visgerechten. Ook lekker bij mosselen, fruits de mer of een gebakken
roodbaars met wat citroen.

2019 Viognier, Corette (wit)
Speciale prijs € 9,50 (10,95)
Pays d’Oc, IGP, Frankrijk
Bij 12 flessen € 8,95
Zojuist gearriveerd het oogstjaar 2019 en wat een heerlijke Viognier weer! Eigenlijk heb ik er in deze
prijsklasse nog nooit een geproefd die me jaar na jaar 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-2023.
Aperitief, rijke salades, witvlees, gegrilde vis.
2019 Grüner Veltliner “Klassik”, Weingut Mehofer (wit)
Speciale prijs € 9,95 (10,95)
Wagram, Oostenrijk, BIOLOGISCH
Bij 12 flessen € 9,25
Zuivere expressie. Kruisbessen en citrus worden hier gecombineerd met een lichte kruidigheid en
mineraliteit. Buitengewoon aangenaam mondcontact, elegant en harmonisch. Dorstlessend,
eetlustopwekkend en volop direct en ongecompliceerd plezier verschaffend. Onbevangen genieten en
ontspannen: onmogelijk om dit niet lekker te vinden! Nu-2022. De ideale, onbeperkt inzetbare diner-,
lunch-, terras- en aperitiefwijn. Serveren bij rijke, knapperige salades, zacht gerookte vis (forel, paling),
gedroogde ham.
2019 Verdejo-Viura, Esperanza, Avelino Vegas (wit)
Speciale prijs € 9,95 (10,95)
Rueda, Spanje
Bij 12 flessen € 9,25
Gemaakt van 50% Verdejo, 50% Viura druiven. Traditioneel is het de Verdejo druif die hier de klok
slaat, maar ook de Viura is inmiddels erg populair. De Verdejo zorgt voor aroma's en structuur, de
Viura geeft extra finesse en frisheid. Licht van kleur, met subtiele aroma's van lentebloesem en
sprankelend fruit. Levendig, fris, sappig; je blijft hem bijschenken, zo lekker! Nu-2022. Perfecte
begeleider van zeevis, schelp- en schaaldieren, asperges, rijst of pasta met zeevruchten en natuurlijk
uitstekend geschikt als altijd inzetbare luxe huiswijn.
2018 Roter Veltliner “Riesmein Lage”, Mehofer (wit)
Speciale prijs € 12,75 (14,00)
Wagram, Oostenrijk, BIOLOGISCH
Bij 12 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-2022. Alhoewel de gastronomische mogelijkheden groot zijn, is het heerlijk om met
een glas in de hand wat weg te mijmeren.
2019 Chardonnay “Barrel Selection”, Salentein (wit)
Speciale prijs € 14,95 (16,50)
Valle de Uco Mendoza, Salentein, Argentinië
Bij 12 flessen € 13,95
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-2024. Stevige eetwijn bij
gerechten met pikant/zoet-contrasten. Slibtong gebakken in roomboter! Vis van de barbecue!

Rosé wijnen:
2019 Domaine St. Felix “Cuvée Pierre Martin Rosé” (rosé) Speciale prijs € 7,25 (7,95)
Vin de Pays d’Oc, Frankrijk
Bij 12 flessen € 6,75
De zon mag gaan schijnen! Assemblage van Grenache en Cinsault. Mooi roze, zoals in de beste
Provence-rosé’s. Boordevol fruit (bes, kers en framboos) bloemetje, pepertje, sierlijk en mondvullend
tegelijk. Jaren geleden was het al goed en toch lijkt het ieder jaar nog een beetje beter te kunnen.
Super! Nu-2021. Veel wijn voor uw geld! Ideale lente-/zomerwijn. Zeer op zijn gemak bij allerlei vis of
zeevruchten ‘a la plancha’, bij pasta of risotto met zee- en landlekkernijen (type paella), bij tapas,
mezze en andere finger-food.
2019 Cinsault Rosé, Corette (rosé)
Speciale prijs € 9,50 (10,95)
Pays d’Oc, IGP, Frankrijk
Bij 12 flessen € 8,95
Gebottelde lentekriebels, uitnodigend lekker! Volop rijpe, rode vruchten: aardbei, frambozen, cassis.
Een kleine kruidenhint op de achtergrond. Zeer puur en erg aangenaam. De zuren zijn zacht en
smaakvol en belangrijk voor de balans en de impressie van verkwikkende frisheid. Zonder iets van

scherpte of nervositeit. Rijke finale! Nu-2021. Aperitief, terras, tuin. Op t strand (als dat mag…) om te
genieten van een trage, warme zonsondergang. Heerlijke mooi weer, buiten eten-wijn. Geroosterde
sardines, gamba's en verse, op de huid gebakken zalm.
2019 Triènnes Rosé (rosé)
Speciale prijs € 13,95 (14,95)
Var, Frankrijk
Bij 12 flessen € 12,95
Cinsault, aangevuld met kleine percentages Syrah, Merlot en Carignan, Typische zachtroze kleur die
zo karakteristiek is voor Provence-rosés. Klassiek, beschaafd en zeker niet gemaakt om te imponeren.
Subtiliteit is hier het sleutelwoord: floraal, zonder dat het geparfumeerd is en zachte fruittonen op de
achtergrond zodat het niet snel als 'gemakkelijk' of 'fruitig' zal worden ervaren. Kruidige tonen
versterken het serieuze karakter. De smaak is droog en elegant met verkwikkende frisheid en het
fruitpalet keert terug. Nu-2021. Voorbeeldige tafelgenoot voor mediterrane vis, zeevruchten en
(voor)gerechten van groenten. Verrukkelijk bij gegrilde tonijn en ratatouille.
2019 Château Roubine “La Vie en Rose” (rosé)
Speciale prijs € 14,75 (15,95)
Côtes de Provence, Frankrijk
Bij 12 flessen € 13,75
Licht zalm roze van kleur met een reflectie van grijs. In de geur ontdek je onmiddellijk rozen, vers
gemaaid gras en bloemblaadjes. De mond heeft finesse en rondeur. De afdronk heeft een schitterende
lengte. Heerlijke aroma's van Engelse drop, anijs, venkel en tonen van vers rood fruit worden onthuld.
Tibouren is harmonieus en bijzonder expressief. La Vie en Rose is een absolute top-rosé voor de ware
rosé-liefhebber. Nu-2021. Heerlijke terrasrosé. Aperitief of samen met mediterrane (vis)gerechten
zoals dorade of bouillabaise.

Rode wijnen:
2018 Vergel Tinto (rood)
Speciale prijs € 8,50 (9,25)
Valencia, Spanje, BIOLOGISCH
Bij 12 flessen € 7,95
Monastrell, Alicante en Merlot. Dit is zo lekker en onweerstaanbaar sappig. De wijn biedt een heerlijke
combinatie van spectaculaire vruchtenrijkdom en een serieuze, echte rode wijn structuur. Je proeft dat
dit dicht bij de natuur staat. Perfect in evenwicht en er is sprake van een superbe smaaksensatie in de
mond. Het plezier is prominent aanwezig vanaf het eerste mondcontact tot het laatste moment lang na
het afscheid. Nu-2023. Heerlijke eetwijn (lunch, diner) die ook buiten de maaltijd optimaal genoten kan
worden. Serveren bij het beste gevogelte (mais-kip, parelhoen, patrijs), kalfsvlees.
2018 Domaine St. Felix “Cuvée Pierre Martin Rouge” (rood) Speciale prijs € 7,25 (7,95)
Vin de Pays d’Oc, Frankrijk
Bij 12 flessen € 6,75
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-2022. Heerlijk bij allerlei gebakken, gegrilde of gebraden vleesgerechten, klassiek of
trendy exotisch (struisvogel, kangoeroe…), gevogelte, spiesjes etc. Superieure rode huiswijn.
2015 Reserva, Príncipe de Viana (rood)
Speciale prijs € 9,95 (11,50)
Navarra, Spanje
Bij 12 flessen € 9,25
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 topTempranillo (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! Nu2024. Allerlei soorten rood vlees (rund,wild) van de barbecue en rijke kaassoorten.
2018 Bardolino, Gorgo (rood)
Speciale prijs € 11,50 (12,75)
Custoza, Veneto, Italië BIOLOGISCH
Bij 12 flessen € 10,50
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, lichtvoetige entree, maar daarna blijkt dit
toch een vrij serieus glas wijn. Volop sap, maar ook een degelijke structuur met zelfs heel lichte, iets
rulle tannines. Uitnodigend lekker! Nu-2022. Uitstekende lunchwijn op een warme dag of als gekoeld
rood bij voorgerechten of lichte hoofdgerechten. Op de huid gebakken vis, wit vlees of charcuterie.

2018 Beaujolais-Villages, Domaine Dominique Piron (rood) Speciale prijs € 11,95 (13,75)
Beaujolais-Villages, Frankrijk
Bij 12 flessen € 10,95
We zijn Dominique weer op het spoor! 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 Cru-allure!! Nu-2023. 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.
2017 Spätburgunder, Ellermann Spiegel (rood)
Speciale prijs € 12,95 (13,95)
Pfalz, Duitsland
Bij 12 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-2023. 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. Ook
lekker om buiten de maaltijd van te genieten, lichtgekoeld, avondzonnetje op je gezicht…
2017 Malbec “Barrel Selection”, Bodegas Salentein (rood) Speciale prijs € 14,95 (16,50)
Valle de Uco Mendoza, Salentein, Argentinië
Bij 12 flessen € 13,95
BBQ en een stoere Malbec uit Argentinië. Steak erop en klaar! De Malbec druif is de trots van
Argentinië! Salentein Malbec Reserve is dan ook typisch Argentijns: intens, stoer en smaakvol! Wijn
met de aangename aroma's van rijpe zwarte pruimen, cacao, een hint van vanille en goed gedoseerd
hout. De afdronk is zeer lang en krachtig met veel compact fruit. Nu-2024. Deze krachtige maar
elegante wijn is een voortreffelijke partner van stevig rood vlees, wildgerechten. Meer in dit seizoen:
ideale barbecue wijn!! After dinner!

Proefdoos
Proeven in onze proefkelder gaat momenteel niet. Maar u kunt natuurlijk ook
thuis op uw gemak kennismaken met de wijnen uit deze wijnbrief. Stel uw
eigen proefdoos samen! Bij afname van 12 flessen of meer reken ik u
sowieso de 12 flessenprijs.
Bestelt u via onze website? Dan pas ik de prijzen achteraf aan!

Wijn thuisbezorgd?
Natuurlijk bezorg ik uw wijnen graag thuis. Vanaf 6 flessen is dat gratis in Eindhoven en omliggende
dorpen. Bel of mail uw bestelling en ik maak snel een bezorgafspraak!

Bereikbaarheid winkel
Vanaf afgelopen vrijdag 19 juni is de nieuwe Vestdijk helemaal klaar en dat betekent dat het
eenrichtingsverkeer van Zuid naar Noord is hersteld.
Verkeerssituatie Vestdijk-Hertogstraat-Kanaalstraat vanaf 19 juni:
Vanuit de Stratumsedijk-Hertogstraat is de Vestdijk beschikbaar voor autoverkeer richting het noorden
(station) en dus richting Piters Wijnen en géén knip dus. U kunt gewoon rechtdoor rijden. Ook de
binnenstad/parkeergarage Heuvel is dus weer bereikbaar vanaf de Hertogstraat.
De binnenstad/parkeergarage Heuvel/Piters Wijnen blijft ook bereikbaar via de Kanaalroute
(Kanaaldijk-Zuid en Kanaalstraat).
Met vriendelijke groeten,
Johan van Dommelen

