Eindhoven, 25 maart 2021

Hoog tijd voor een eerste selectie wijnen met een knipoog naar de lente,
maar mocht t nog wat frisjes blijven…
12 Wijnen die eigenlijk altijd goed passen. Aanbevolen!
Zetten de hogere temperaturen door? Of gaan we toch weer terug naar winterse omstandigheden?
Wie het weet mag het zeggen, maar met de zomertijd in aantocht is hoog tijd voor een mooie selectie
wijnen, zéér bruikbaar in de lente, maar eigenlijk altijd passend! De terrassen zullen helaas nog wel
even gesloten blijven, dus we maken het thuis gezellig. Een mooie wijn, thuis op uw eigen terras, in de
tuin, op het balkon, of gewoon aan de keukentafel doet wonderen. Kleurt de wereld net een beetje
vriendelijker. Heeft u daar ook zo’n behoefte aan?!
Koop bij uw lokale slager, groenteboer, visboer, wijnhandel! Het zijn die kleine dingen die voor (kleine)
ondernemers van groot belang zijn. Wat u ervoor terugkrijgt? Kwaliteit! Passie! Geloof in eigen
geselecteerde producten! Hoe leuk is dat!? Ik weet zeker dat ik voor al die collega’s spreek als ik zeg
dat het zéér gewaardeerd wordt. Gewoon doen!

Witte wijnen:
2019 Terra d’Alter “Siria, Arinto, Viognier” (wit)
Speciale prijs € 7,25 (7,95)
Alentejano, Portugal
Bij 6 flessen € 6,75
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-2022. 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.
2019 Domaine les Yeuses “Vermentino” (wit)
Speciale prijs € 8,50 (8,95)
Pays d’Oc, IGP, Frankrijk
Bij 6 flessen € 7,95
Witgouden kleur met een subtiel groene schakering. Fraaie combinatie van citrusfruit en tropische
vruchten. Frisse goed geïntegreerde zuren. Volle, maar ook zachte wijn. In de geur hints van steranijs
en fenegriek. Hoog vin-plaisir-gehalte. Krokant-sappig in de aanzet en dan die unieke combinatie van
verkwikking en toch voldoende serieus. Verrassende wijn. Een keer wat anders! Nu-2022. Bresse-kip
met dragon. Pasta’s met zeevruchten en een breed assortiment kazen. Huiswijn wit!
2019 Domaine Maurel “Chardonnay” (wit)
Speciale prijs € 8,95 (9,75)
Pays d’Oc, Frankrijk
Bij 6 flessen € 8,25
Aantrekkelijk rijpe Chardonnay-expressie met vanille-tonen, brooddeeg, brioche en een combinatie van
meloen en ananas. Het krokant-sappige, mondvullende is er weer. Evenwichtige structuur met
nauwelijks alcoholpresentie. Er is mooie spanning en afwisseling door het goede contrast tussen het
aspect “rijp en zacht zoet” van de gedoseerde concentratie en de autonome frisheid van de wijnzuren.
Mooie finale! Nu-2023. Volwaardige en vrijwel onbeperkt inzetbare wijn: Rijke salades, op de huid
gebakken, vaste vis en de fijnste charcuterie (gedroogde ham, salami). Zachte kazen.
2019 Domaine la Chapinière “Sauvignon Touraine” (wit)
Speciale prijs € 10,95 (12,25)
Touraine, Frankrijk
Bij 6 flessen € 10,25
Heel herkenbare, degelijke Sauvignon-expressie: citrusvruchten, vleugje buxus, cassis en mint. Dit
doet eigenlijk denken aan een prima Sancerre (kijk voor de grap nog even naar de prijs!). Zeker voor
dit type druif een echt weelderige, maar heel beschaafde aanzet, pure Sauvignon-expressie, maar heel
delicaat! De wijn bezit een formidabele smaakkracht, maar ook volop harmonie. Prachtige concentratie
van roze pompelmoes met dat delicaat zoet bittertje in de finale. Nu-2023. Sauvignon met groot
gastronomisch potentieel: Asperges, Zeeuwse oesters, tartaar van wilde zalm of tonijn. Ambachtelijke
geitenkazen.

2020 Langhe Arneis “Runcneuv”, Roberto Sarotto (wit)
Speciale prijs € 11,50 (12,75)
Piëmonte, Italië
Bij 6 flessen € 10,75
Nieuwe jaargang van deze verrassende Italiaanse wijn is zojuist gearriveerd! Uiterst stijlvol wit met een
verleidelijke neus van vers fruit en bloemen met een hint van amandelen in de mond. Arneis, anijs,
heeft niets met elkaar te maken en toch proef je een hint! Bloemrijke, fruitige elegantie, zelfs wat
weelderigheid en zachte frisheid. Gevaarlijk doordrinkbaar, maar u hebt voldoende zelfdiscipline! Voor
een relatief duur wijngebied is dit een méér dan prima prijs-kwaliteit-originaliteit! Nu-2023. Verrassend
aperitief. Heerlijke lunchwijn. Salade caprese, tartaar van rauwe vis of schaal- en schelpdieren in een
zo naturel mogelijke bereiding. Heerlijk!
2019 Macon-Villages, Château de Fuissé (wit)
Speciale prijs € 18,95 (20,75)
Macon-Villages, Frankrijk
Bij 6 flessen € 17,95
Heerlijke en voorname witte Bourgogne uit de beroemde stal van de famille Vincent, eigenaars van het
beroemde Château Fuissé. Helder geelgoud. De neus is subtiel, volop zacht citrusfruit, florale nuances
(kamperfoelie, acacia, witte roos) en een hint van groene kruiden. In de mond vloeien deze aroma’s
uit, aangevuld met kweepeer en (wilde) venkel. Het mondgevoel is rond, mild en geconcentreerd, met
een fraaie lengte. Prachtige, elegante witte Bourgogne op hoog niveau. Nu-2025. Prachtige dinerwijn
op het gebied van de allerbeste Chardonnays: kreeft, tarbot of gelijksoortig, kabeljauw, pasta met
venusschelpen. Kazen: Tomme en Reblochon.

Proefdoos wit:
Proeven in onze proefkelder is helaas nog niet mogelijk. Een proefdoos biedt uitkomst!
Alle witte wijnen uit deze wijnbrief op uw eigen proeftafel! Snel verdiend, serieuze kwaliteit en erg
lekker!
1 fles
1 fles
1 fles
1 fles
1 fles
1 fles

Terra d’Alter “Siria, Arinto, Viognier” (wit)
Domaine les Yeuses “Vermentino” (wit)
Domaine Maurel “Chardonnay” (wit)
Domaine la Chapinière “Sauvignon Touraine” (wit)
Langhe Arneis “Runcneuv”, Roberto Sarotto (wit)
Macon-Villages, Château de Fuissé (wit)

Totaal 6 flessen witte wijn voor € 61,90 (normaal € 72,40).

Rode wijnen:
2019 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-2023. Heerlijk bij varkenshaas- medaillons met groene peperroomsaus,
gegrild vlees, klein wild. Hollandse belegen/oudere kazen.
2019 Domaine les Yeuses “Le Petit Merlot” (rood)
Speciale prijs € 8,50 (8,95)
Pays d’Oc, IGP, Frankrijk
Bij 6 flessen € 7,95
Er zijn helaas genoeg collega’s die de term “Petit Petrus” in de mond nemen als ze een Merlot-wijn
willen verkopen. Petrus kost tegenwoordig een paar duizend euro… Per fles ja!! Beleggingsobject dus.
Natuurlijk is dat geen vergelijk met deze wijn. Ik maak ‘m dus ook niet. Wat blijft is een heerlijke Merlot
uit het Franse Zuiden die vermaakt en behaagt. Zoals het hoort. Een wijn om te drinken en niet om te
imponeren! Diepe granaatrode kleur. Zeer expressieve neus volop rode vruchten. Harmonieus en
vlezig. Rijp, verleidelijk, sappig met goed verpakte tannines en de juiste, zachte frisheid. Hoog vinplaisir-gehalte. Nu-2024. Smakelijke, sappige en gemakkelijke eetwijn die smaakintensiteit met
elegantie combineert: parelhoen, Bressekip, zuiglam, op de huid gebakken, harde vis. Ook buiten de
maaltijd ter ontspanning en inspiratie voortreffelijk inzetbaar.

2019 Ventoux, Famille Perrin (rood)
Speciale prijs € 9,50 (10,50)
Côtes du Rhône, Frankrijk
Bij 6 flessen € 8,95
Carignan, Cinsault, Grenache, Syrah. Diep enigszins somber kersenrood van kleur. In de neus
aroma’s van klein, roodzwart fruit en rozijnen. In het smaakpalet tonen van zwarte bessen, bramen en
een lichte kruidigheid. Sappige, vruchtvlezige en haast krokante wijn met een laag zuurgehalte en
zachte, maar prettig aanwezige tannines; harmonieuze wijn met een ontspannend effect. Vrolijk
Rhône-karakter! Nu-2024. Onbeperkt inzetbaar: lunch/diner/buiten de maaltijd/barbecue. Eenvoudige,
eerlijke gerechten en geschikt bij zowel vlees als vis. Ter ontspanning met vrienden…
2018 Valpolicella Classico Superiore, Farina (rood)
Speciale prijs € 12,95 (13,95)
Valpolicella Classico, Italië
Bij 6 flessen € 11,95
Afgelopen weken meerdere malen geproefd en gedronken. Conclusie: Lente rood op niveau! Heerlijk
rood uit de Veneto gemaakt van de druivensoorten: 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-2023. 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.
2019 Malbec “Barrel Selection”, Bodegas Salentein (rood) Speciale prijs € 14,95 (16,50)
Valle de Uco Mendoza, Salentein, Argentinië
Bij 6 flessen € 13,95
Nieuwe jaargang gearriveerd en ik kan er niet omheen. Zéér overtuigend oogstjaar en aangezien de
temperaturen stijgen en de kans op een BBQ toenemen… 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
knap gedoseerd hout. De afdronk is zeer lang en krachtig met veel compact fruit. Nu-2027. Deze
krachtige maar elegante wijn is een ideale barbecue wijn!! U mag die steak natuurlijk ook gewoon in de
boter bakken. After dinner!
2019 Bourgogne Pinot Noir, Bernard Defaix (rood)
Speciale prijs € 19,95 (22,50)
Bourgogne, Frankrijk
Bij 6 flessen € 18,95
Ik heb er vaak genoeg op gemopperd als liefhebber van Pinot Noir, maar dit is er een!! 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-2026. Klassieke lichtere wildgerechten (geen zoete sauzen!). Maar
verrassend: denk ook de Japanse keuken, tonijn of sashimi. Maar als ontspannende avondwijn zonder
tegenspel niet te versmaden!

Proefdoos rood:
Proeven in onze proefkelder is helaas nog niet mogelijk. Een proefdoos biedt uitkomst!
Alle rode wijnen uit deze wijnbrief op uw eigen proeftafel! Snel verdiend, serieuze kwaliteit en erg
lekker!
1 fles
1 fles
1 fles
1 fles
1 fles
1 fles

Terra d’Alter “Trincadeira, Aragonez, Syrah” (rood)
Domaine les Yeuses “Le Petit Merlot” (rood)
Ventoux, Famille Perrin (rood)
Valpolicella Classico Superiore, Farina (rood)
Malbec “Barrel Selection”, Bodegas Salentein (rood)
Bourgogne Pinot Noir, Bernard Defaix (rood)

Totaal 6 flessen rode wijn voor € 68,50 (normaal € 80,35).

De eerste nieuwe rosé’s van het jaar!
Zojuist gearriveerd de eerste nieuwe oogstjaren (2020) rosé. Tegenwoordig eerder beschikbaar dan
ooit. De eerste zonnestralen doen verlangen naar rosé! Het is ook een fris, vrolijk en uitnodigend
gezicht. Die bleekroze kleur weerspiegelt in het zonlicht.
Komende weken zullen er zeker nog meer volgen, maar ik wil u de “primeurs” niet onthouden!
2020 Terra d’Alter “Aragonez, Touriga Nacional” (rosé)
Speciale prijs € 7,25 (7,95)
Alentejano, Portugal
Bij 6 flessen € 6,75
Bleekroze, in de kleur van de betere Provence-rosés. Niet alleen in de kleur doet dit denken aan
Provence-rosés, ook in de geur is goed duidelijk waar de inspiratie vandaan komt. Verrassende
frisheid voor deze verrassende Portugese rosé. Uiterst subtiele vruchtentonen, van enig snoeperig fruit
is zeer zeker geen sprake. Eerder witte bessen, dragonblad en verse laurier. Nu-2022. Even goed
buiten de maaltijd als aan tafel te gebruiken (gefrituurde visjes, geroosterde sardines, salade van
inktvis). Echte mooi weer rosé! Beschaafd alcoholgehalte van 12,5 %.
2020 Château Etang des Colombes “Gris Colombes” (rosé) Speciale prijs € 9,25 (10,50)
Corbières, Frankrijk
Bij 6 flessen € 8,75
Wijnmaker Christophe Gualco: "Mijn missie is om onze beroemde rosé ook in kleur zeer aantrekkelijk
te maken voor de Nederlandse liefhebber, zonder in te boeten op onze intense, toch elegante smaak!".
Fraai helder zalmroze. Uitnodigend geurend naar zeer fijne zwarte bessen en bramen. In de smaak
een opwekkend peper en kruidnageltoontje en verse, mooi rijpe aardbeien. Volop fruit, fris en levendig
in de mond. Feestelijk fles op tafel, en in een koeler hoeft u niet bang te zijn, dat het etiket eraf gaat!
Van deze wijn is maar een beperkt aantal flessen gebotteld. Nu-2022.

Wijnen 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
De nieuwe Vestdijk is helemaal klaar en dat betekent dat het eenrichtingsverkeer van Zuid naar Noord
is hersteld.
Verkeerssituatie Vestdijk-Hertogstraat-Kanaalstraat:
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

