Eindhoven, 27 maart 2019

Op zoek naar een (h)eerlijke huiswijn in drie kleuren?
Domaine St. Felix, Languedoc: Great value for money!
Inmiddels al weer jaren geleden ontdekt op de Vinisud in Montpellier, hebben de
wijnen van Domaine St. Felix inmiddels een vaste schare liefhebbers gevonden.
Terecht! Want het betreft hier een schoolvoorbeeld van great value for money-wijnen!
Kortom een ideale huiswijn in wit, rosé en rood! Inzetbaar voor alle informele eet- en
drinkgelegenheden, van barbecue tot strandfeest en van picknick tot landelijke lunch.
Vindt ook zijn weg als huiswijnen in menig restaurant (Ja, ook in het hogere segment
en men vraagt er gerust een Eurootje of 20, 25 voor. Maakt niet uit want u krijgt er
een uitstekende wijn voor!!!).
Voorzien van een handige schroefdop. Een fles is zo open en zo op… Een groot
compliment voor deze gebottelde verleiders die, dat moet gezegd, nog jaarlijks aan
karakter winnen… Het zal de toenemende leeftijd van de wijnstokken zijn!
2018 Domaine St. Felix “Pierre Martin Blanc” (wit)
Speciale prijs € 6,95 (7,80)
Vin de Pays d’Oc, Frankrijk
Bij 12 flessen € 6,50
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-2021. Ideaal bij alle informele eet- en drinkgelegenheden, van barbecue tot
strandfeest en van picknick tot landelijke lunch. Vitello tonnato, salades, schelpdieren, zeevis.
2018 Domaine St. Felix “Cuvée Pierre Martin Rosé” (rosé) Speciale prijs € 6,95 (7,80)
Vin de Pays d’Oc, Frankrijk
Bij 12 flessen € 6,50
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-2020. 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.
2017 Domaine St. Felix “Cuvée Pierre Martin Rouge” (rood) Speciale prijs € 6,95 (7,80)
Vin de Pays d’Oc
Bij 12 flessen € 6,50
Van Merlot, Cabernet en oudere stokken Carignan. De druiventrossen worden vroeg in de ochtend
geplukt en worden volledig ontsteeld. Dan volgt een traditionele gisting bij gecontroleerde
temperatuur. Lange inweking na de gisting, minstens 3-4 weken. De jonge wijn wordt na de gisting
nog 6-9 maanden opgevoed in tanks. Buitengewoon gulle, ronde en sappige rode wijn, volop zwarte
bessen in de neus en op de tong. Fluwelige, harmonieuze finale met pit. 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, bison…), gevogelte,
spiesjes etc. Superieure rode huiswijn.

Cantine Gorgo, Veneto
Zaterdag 9 maart jl. was Roberta Bricolo, eigenaresse van Cantina
Gorgo uit Veneto in de winkel/proefkelder aanwezig om
geïnteresseerden persoonlijk kennis te laten maken met de fijne
wijnen van Cantine Gorgo! Passie en enthousiasme voor haar
heerlijke wijnen kan haar niet ontzegd worden. Het was een
gezellige en leerzame proeverij.
De Azienda Agricola Gorgo is een prachtvoorbeeld van de nieuwe
Italiaanse wijnbouw: traditionele, milieuvriendelijke wijnbouw, geen
concessie aan de geldende modes, maar hoge kwaliteit wijnen met
een eigen identiteit. Het wijnhuis zelf is prachtig gelegen en
kunstzinnig, bijna avant-gardistisch versierd met marmeren platen.
Vanaf oogstjaar 2018 zijn de wijnen ook gecertificeerd Biologisch.
De zuiverheid en verteerbaarheid spat werkelijk uit het glas!
Dit zijn wijnen die zo goed passen in dit jaargetijde! Dus voor
iedereen die er niet bij kon zijn, zetten we ze nog een keer op de
proeftafel. Ik weet het… Ik ben geen Roberta, maar ook zonder
haar zijn de wijnen meer dan de moeite waard!
2018 Custoza, Cantine Gorgo (wit)
Speciale prijs € 10,50 (12,75)
Custoza, Veneto, Italië, BIO
Bij 6 flessen € 9,50
Voorbeeld van zéér betaalbaar drinkplezier op niveau! Garganega 30%, Cortese 30%, Trebbiano
Toscano 30%, Trebbianello 10%. Lichte strogele kleur met een groen zweempje. Zacht en delicaat in
de neus, vineus en elegant fruitig (peren). Goed gestructureerde wijn, buitengewoon aangenaam en
zacht mondcontact, fris, sappig en evenwichtig. Heerlijk! Nu-2021. Fris, delicaat en nooit vermoeiend
als aperitief, al dan niet met wat lichte amuses. Pasta met een romige witte saus. Asperges en
uitstekend bij delicate, verfijnde gerechten met vis.
2017 Chardonnay, Cantine Gorgo (wit)
Speciale prijs € 10,50 (12,75)
Veneto, Italië
Bij 6 flessen € 9,50
Schone, frisse Chardonnay-expressie met een vleugje mineraliteit. Voorts vanille, perzik, verse boter,
fractie anijs en peer. Heerlijk verkwikkende materie vanaf het eerste mondcontact zonder dat het
gepaard gaat met het effect van scherpe zuren. 100% in harmonie dankzij de perfecte balans en de
alcohol lijkt afwezig. Sappig, smaakrijk en levendig met een voldoende groot smaakoppervlak.
Voortreffelijke verteer- en doordrinkbaarheid. Nu-2021. Heerlijk bij zeevruchten. Rauwe zalm, kreeft of
gamba's van de rooster. Alle vis en ambachtelijke zachte korstkazen. Ook een echt verrukkelijke
"buiten de maaltijd wijn" (meditatie). Geschikt voor alle seizoenen.
2018 Custoza San Michelin, Gorgo (wit)
Speciale prijs € 12,75 (14,75)
Custoza, Veneto, Italië, BIO
Bij 6 flessen € 11,75
Nog steeds een wijn om stil van te worden… Schitterend, boeiend, apart en -natuurlijk, smaken
verschillen- bovenal ontzettend lekker! 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. Serveren: 10-12°C. Nu-2022. 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…).
2017 Bardolino, Gorgo (rood)
Speciale prijs € 10,50 (12,75)
Custoza, Veneto, Italië
Bij 6 flessen € 9,50
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-2020. Uitstekende lunchwijn op een warme dag of als
gekoeld rood bij voorgerechten of lichte hoofdgerechten. Op de huid gebakken vis, wit vlees of
charcuterie.

2015 Cà Nova, Gorgo (rood)
Speciale prijs € 13,75 (15,95)
Veneto, Italië
Bij 6 flessen € 12,75
Corvina Veronese. Frisse en zachte rood fruit-geuren van kersen en pruimen, afgewisseld met
plezierige aroma’s van de houtlagering (de gebruikte Merlot-druiven krijgen een opvoeding van 18
maanden op eikenhout). In de smaak een volle en zachte fruitstructuur afgewisseld met kruiden en
specerijen. Zo’n lekker spul dit!! Nu-2022. Bij een diversiteit aan pasta en vleesgerechten te serveren.
Denk aan een ossobuco met een paddenstoelenrisotto en voor na het diner wat harde kazen als
pecorino, taleggio, grana padano of parmigiano reggiano.
2016 Valpolicella Ripasso Classico Superiore, Gorgo (rood) Speciale prijs € 18,95 (20,50)
Veneto, Italië
Bij 6 flessen € 17,95
Een glas vol kersen, amandel en een heerlijk vleugje kaneel. Opvoeding op eersteklas Frans eiken
rondt het geheel af. Brede, vlezige, zoetrijpe structuur. Fraaie concentratie die nergens geforceerd
aandoet. Dit zoekt onmiddellijk alle mondhoeken op… niet snel doorslikken… een ervaring… lang
nagalmende finale. LEKKER! Precies, met hoofdletters. Héél veel wijn voor dit geld! Nu-2024.
Kwartel, lamskoteletten, dun gesneden rundvlees, kort rood gebakken met eekhoorntjesbrood.

MIP 2018 rosé is in the house!
En ook nog een beetje Domaine Tempier 2017 rosé…
De zon laat zich gelden, langer licht! De temperatuur stijgt… De terrassen zitten steeds vaker vol.
Mensen koesteren de eerste zonnestralen. Een mooie rosé versterkt dat rijke lentegevoel! Mooie
rosé’s uit de Provence zijn dan het ultieme genot! Zojuist gearriveerd de nieuwe oogstjaren van de zo
succesvolle MIP rosé’s. Het geheim? Modern gemaakte wijnen, het juiste gevoel voor marketing,
maar wel met behoud van authenticiteit!
Van het wereldberoemde Domaine Tempier hebben we nog een paar doosjes van de oogst 2017
beschikbaar. Eén van de weinige rosé’s die echt wint met een paar jaar flesrijping! Voor culinaire
hoogtepunten. Zéér beperkt beschikbaar, dat wel.
2018 MIP (Made in Provence) “Classic” (rosé)
Speciale prijs € 13,95 (15,50)
Côtes de Provence, Frankrijk
Bij 12 flessen € 12,95
Gebottelde lente/zomerkriebels! Gemaakt van Cinsault, Syrah en Grenache. Uitgesproken
aromatische expressie met volop rijpe, rode vruchten: aardbei, frambozen, cassis. Een kleine
kruidenhint. De zuren zijn zacht en smaakvol en belangrijk voor de balans en de impressie van
verkwikkende frisheid. Zonder iets van scherpte of nervositeit. Alles zit zeer fraai versmolten, inclusief
de alcohol. Rijke finale! Nu-2020. Multi-inzetbaar: aperitief, terras, tuin, strand. Culinair: Geroosterde
sardines, gamba's en verse, op de huid gebakken zalm.
2018 MIP (Made in Provence) “Collection” (rosé)
Speciale prijs € 16,90 (18,25)
Côtes de Provence, Frankrijk
Bij 12 flessen € 15,90
Voor de MIP Collection worden 's nachts geplukte Syrah (60%), Grenache (30%) en tien procent
Vermentino direct na ontstelen apart gedurende drie uur ingeweekt, vervolgens geperst en separaat
vergist in gekoelde tanks. Deze methodiek geeft deze rosé zijn lichtroze kleur en delicate geur- en
smaakimpressies van grapefruit, citroen, peer en groene appel. Maar natuurlijk ook van rijpe rode
vruchtjes zodat de vergelijking met iets van bramensap en cassis snel gemaakt is. Gewoon net een
fractie luxer dan de Classic en voorzien van een opvallende fles met moderne uitstraling, gooit hij
zeker hoge ogen op ieder zonnig terras. Met of zonder een lichtvoetig gerechtje. Nu-2020.
2017 Domaine Tempier “Rosé” (rosé)
Speciale prijs € 26,00 (28,50)
Bandol, Frankrijk
Bij 6 flessen € 24,95
Indrukwekkende en overweldigende neus terwijl het tegelijkertijd heel decent en ingetogen blijft. Hier
is zoveel waar te nemen: florale tonen zoals het blad van de witte roos, lavendel en acaciabloesem,
maar ook steenfruit (platte perzik, wilde abrikoos) en -bescheiden- tonen van zwarte bessen en
framboos. Rijp, breed en smaakintensief, maar alles zonder overdaad of de wens te imponeren.
Zonder twijfel de meest karaktervolle rosé uit het assortiment. De lengte is eindeloos. Nu-2022.
Gastronomische rosé van topniveau. Structuur en karakter vereisen het juiste tegenspel: met dragon
gearomatiseerde zacht geroosterde verse kreeft, grove tartaar van rauwe tonijn, mooi gegaarde
langoustinestaartjes. Super-de-luxe op terras met goede vrienden…

Nieuwe oogst van 2 heerlijke Franse klassiekers in rood en wit!
2018 Macon-Chardonnay, Domaine Talmard (wit)
Speciale prijs € 14,95 (16,25)
Macon-Villages, Frankrijk
Bij 12 flessen € 13,75
Heerlijke witte Bourgogne uit het dorpje Chardonnay in het zuiden van de Bourgogne! De net
gearriveerde oogst 2018 overtuigt wederom! 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 soms (wilde) venkel. Het mondgevoel is
rond, mild en geconcentreerd, met een fraaie lengte. Prachtige, elegante witte Bourgogne op niveau.
Prijs/plezier verhouding om te zoenen! Nu-2023. Door zijn veelzijdigheid is dit een breed inzetbare
gastronomische wijn, met een lichte voorkeur voor gegrilde vis, samengestelde salades, kalfsvlees en
blank (Bresse) gevogelte in roomsaus.
2017 Fleurie “Tradition”, Clos de la Roillette (rood)
Speciale prijs € 18,50 (19,95)
Fleurie
Bij 6 flessen € 17,50
Verandert voorgoed uw kijk op de Beaujolais! De leeftijd van de wijnranken varieert van 25 tot 60 jaar.
Jeugdige kleur, granaatrood en paars. Complex aromatisch, eerst fruitig, na walsen floraal (viooltje en
pioenroos). In de mond breed en rond, volop sensueel fruit, verpakt in fluwelige tannines. Uitstekend
evenwicht. Nu-2022. 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), kip van het
kaliber Mechelse koekoek. Konijn, kalf en orgaanvlees.

De lelijke liters van Piters… En van Mehofer… En toch mediageniek!
Zelden wijnen in de collectie waar zoveel media-aandacht voor is… Al jaren, al jaren lekker, al jaren
lekker BIO! Anderen aan het woord:
De Omfietsgids
Koopjesjager T. zegt met een zuur gezicht dapper 'dat 't best meevalt, als je een beetje doordrinkt',
terwijl ze van haar kiloknallerwijntje nipt. Maar zo is wijn niet bedoeld, door God, Dionysos of in Wie je
gelooft. Wijn drink je niet omdat 't er best mee door kan, voor de prijs en naar omstandigheden. Voor
de goedkope dorst is er kraanwater en voor goedkope dronkenschap is er wodka. Wijn gaven de
goden om van te genieten, omdat het zo heerlijk is. Wijn is een gedicht. En net als poëzie is het
onbetaalbaar, maar niet duur. Met wat zoeken vind je goede wijn voor weinig geld, en betere voor
nauwelijks meer. Die meer plezier geeft per slok dan slechte wijn per fles, zodat je toch nog
goedkoper uit bent. Maar wel verrijkt. De familie Mehofer maakt in het mooie Oostenrijkse Wagram al
drie eeuwen lang lekkere wijnen, en doet dat sinds 1992 ook nog biologisch. Zachtdroge Grüner
Veltliner met veel fruit en bloesemgeur in een kittige sprankelende uitvoering die zelfs de meest
verstokte bordeauxouderling na achterdochtig nippen blosjes op de bleke ingevallen wangen geeft en
de eerste glimlach sinds hij de wieg verliet.
De Grote Hamersma
Heb hem twee jaar niet gezien. De Lelijke Liter. Maar daar is-ie weer. En niks veranderd gelukkig.
Nog steeds die even lelijke literfles waar de goedkoopste ‘deep discountende’ supermarktformule zich
voor zou schamen. Nog immer die lelijke goedkope schroefdop ook. Maar ook nog immer erg lekker.
En biologisch. En voordelig. En dan vergeet je al dat visuele leed gewoon. Hatsekidee, de lelijke
glasbak in. Misschien gerecycled terugkomen als mooie fles. Maar nadat wij eerst genoten hebben.
Rins, zuiver, fris, sappig, citrus. Aanrader. Zie ook de rode, van Zweigelt. Net zo lelijk. Net zo lekker.
Hubrecht Duijker
Een superieure slobberwijn deze Zweigelt, 1 Schluck, 1000 Ideeën. Prettig voorzien van fris
donkerfruit, een vleugje laurier, een hint van paprika, een klein kruidje en veel sap. Gemaakt van
biologisch geteelde druiven door de gedreven, familie Mehofer. Vondst september 2013.

LITER Grüner Veltliner, Weingut Mehofer (wit)
Speciale prijs € 10,50 (11,25)
Wagram, Oostenrijk, BIO
Bij 12 flessen € 9,50
Verleidelijke expressie van een goed rijpe Grüner Veltliner (bladwerk, vers gesneden gras/hooi, maar
ook kruisbessen, witte pitvruchten) en een minerale kruidigheid (vuursteen, witte peper). Rijper en
krachtiger en dit komt ook in het boeket tot uitdrukking. Bijzonder smaakintensief, dorstlessend en
eetlustopwekkend. Rijke, gevarieerde finale. Nu-2020. Dé standaard huiswijn voor alle fatsoenlijke
restaurants! Serveren bij rijke, knapperige salades, zacht gerookte vis (forel, paling), gedroogde ham.
Alhoewel de gastronomische mogelijkheden groot zijn, is het heerlijk om met een glas in de hand wat
weg te mijmeren.
s.a

LITER Zweigelt, Weingut Mehofer (rood)
Speciale prijs € 10,50 (11,25)
Wagram, Oostenrijk, BIO
Bij 12 flessen € 9,50
Zeer aromatisch, met tonen van zwarte bessen en rijpe kersen. In de mond vloeit het fruit uit, samen
met een vleug laurier en fijne kruiderij. Je blijft de rijpe druiven proeven! De tannines zijn fluweelzacht.
De finale is lang en soepel. Serveren: licht gekoeld 16-18°C. De wijn wordt er onweerstaanbaar lekker
door. Nu-2020. Ideale rode ontspanwijn op allerlei momenten. Bij serieuzere (wild-)gerechten, maar
ook onovertroffen bij een lekker gehaktballetje…
s.a

Villa Wolf: Een vaste waarde in de lente!
En nu wel echt een heel mooi aanbod… Doe uw voordeel!
Dit in 1756 in de Pfalz opgerichte domein behoorde twee eeuwen lang tot de toonaangevende
wijnbedrijven van de streek. Na een periode van terugval was het wijnwervelwind Ernst Loosen die in
1996 de wijngaarden en wijnproductie overnam, een frisse wind door het bedrijf blies en de naam
Wolf weer een kwaliteitsimago gaf. Hij werd eerder uitgeroepen tot “Beste Wijnmaker” van Duitsland.
De Pfalz regio is gelegen tussen het Haardt-gebergte en de Rijn, net ten noorden van de Franse
Elzas en is zo tegen natte en koude Atlantische invloeden beschermd. Door deze beschermde ligging
is het één van de warmere en drogere wijngebieden van Duitsland. Om de kwaliteit van de
wijngaarden en het druivenmateriaal hoog te houden, ligt de nadruk op duurzame wijnproductie. Wolf
staat voor pure, smaakvolle, rijk fruitige en mooi mineralige wijnen die de authenticiteit van het Pfalz
terroir uitstekend presenteren. Deze wijnen zijn DE reden dat ik in deze prijsklasse géén Elzasser
wijnen selecteer! Puur wijnplezier en nu wel héél voordelig!
2017 Pinot Blanc, Villa Wolf (wit)
Speciale prijs € 9,95 (11,95)
Pfalz, Duitsland
Bij 12 flessen € 8,95
Elegante en toegankelijke droge en rijpe Pinot Blanc, of in goed Duits: Weisburgunder. Expressieve
neus waarin bloesem, perzikfruit en citrustonen te onderscheiden zijn. Frisse aanzet, elegant, zowel
droog als rijp, verleidelijk en harmonieus. Soepel en toegankelijk. Dit rekent echt af met de sloot aan
laffe, lichtzoete en volstrekt kansloze Pinot Blancs uit de Elzas… Nu-2020. Klassieke combinatie bij
asperges. Mooi bij rijkere salades, veel visgerechten en zeker ook als ongecompliceerde terraswijn.
2017 Riesling Dry, Villa Wolf (wit)
Speciale prijs € 9,95 (11,95)
Pfalz, Duitsland
Bij 12 flessen € 8,95
Aangenaam droge en rijpe Riesling van Villa Wolf. Mooie neus waarin perzikfruit en citrustonen je
tegemoet tintelen. Soepele, sappige en toegankelijke Riesling met minerale, lichtrokerige ondertoon.
Niet strakdroog en dat komt door het warmere (micro-) klimaat in de Pfalz-regio. De druiven worden
hier eerder rijp en ook rijper, dat geeft meer body, meer dikte en structuur aan de wijn. Heerlijk glas.
Nu- 2021. Heerlijk bij asperges, krab, kreeft, zalm, zuurkool en nog zoveel meer...
2017 Pinot Gris, Villa Wolf (wit)
Speciale prijs € 9,95 (11,95)
Pfalz, Duitsland
Bij 12 flessen € 8,95
De Pinot Gris (Grauburgunder) heeft een lange traditie in de Pfalz. Deze druif is hier ooit als eerste
ontdekt en heeft waarschijnlijk zijn oorsprong in deze regio. Licht van kleur met een aromatische
neus. Kenmerkend voor de Pinot Gris heeft deze wijn iets meer body en structuur. Elegante wijn in
een verfrissend droge stijl met een ietwat knapperige structuur met een fijne afdronk met prettige
bittertjes. Nu-2021. Volwaardige dinerwijn. Gerechten met zoet/pikante contrasten. Asperges op
Oosterse wijze. In deze prijsklasse kunt u gerust de Elzas even vergeten…

2018 Gewürztraminer, Villa Wolf (wit)
Speciale prijs € 9,95 (11,95)
Pfalz, Duitsland
Bij 12 flessen € 8,95
Verrukkelijke en 100% herkenbare 'Gewürz-expressie' zonder het gewichtige en overdadig gekruide
van de klassieke Gewürztraminer. Bloesem van de vlierbes. Fris, zuiver in de neus, florale (rozen,
geranium) aroma’s en nuances van tropisch fruit. Medium body, vineus, fruitig en droog. Goed fris tot
in de finale, met een elegant, delicaat bittertje na. Nu-2018. Als aperitief, lounge- of after-dinner wijn.
Lekker bij smaakrijke, kruidige voorgerechten als worsten, patés en terrines, gegrilde vis en
schaaldieren, Oosterse gerechten.
2018 Pinot Noir Rosé, Villa Wolf (rosé)
Speciale prijs € 9,95 (11,95)
Pfalz, Duitsland
Bij 12 flessen € 8,95
Zie je niet vaak! Een Pinot Noir rosé. Wat een plezier in het glas! Lichte, maar smaakrijke wijn met
een opwekkende frisheid. Een zeer korte inweking van de blauwe druivenschillen zorgt uiteindelijk
voor de lichte zalmroze kleur. In de smaak lichtrode fruitaroma's, kersen en druivenschil met een pure
en zuivere afdronk. Als het om rosé gaat, één van mijn persoonlijke favorieten! Nu-2020.
Ongecompliceerd genieten op het terras met goede vrienden. Culinair bijzonder breed inzetbaar.
2016 Pinot Noir, Villa Wolf (rood)
Speciale prijs € 9,95 (11,95)
Pfalz, Duitsland
Bij 12 flessen € 8,95
Een heerlijk op het fruit gemaakte Pinot Noir met body. In de smaak aroma's van zwarte kersen en
een lichte kruidentoon. In de hele Bourgogne geen wijn te vinden die in deze prijsklasse ook maar in
de buurt komt!! Aardse tannines en zes maanden houtopvoeding geeft de wijn iets rokerigs, diepte en
ruggengraat. Het lijkt heel lief en zacht maar heeft wel degelijk pit en kracht. Een Wolf in
schaapskleren! Nu-2022. Verrassend bij vis. Mooie scharrelkip, varken. Heerlijke rode terraswijn.

Proeven is weten, leuk en gezellig!
Alle wijnen uit deze brief kunt u, geheel vrijblijvend, komen proeven in de proefkelder.
Vrijdag 29 maart van 10.00 uur tot 20.00 uur.
Zaterdag 30 maart van 10.00 uur tot 17.00 uur.
En een week later:
Vrijdag 5 april van 10.00 tot 20.00 uur.
Zaterdag 6 april van 10.00 tot 17.00 uur.
U bent van harte welkom!
Met vriendelijke groeten,
Johan van Dommelen
Bijlage: Portvrije Bestelkaart
PS. De bereikbaarheid met de auto is prima. Kom de vernieuwde Vestdijk eens bekijken!
Piters Wijnen en de parkeerplaats (Annahof) zijn met de auto prima bereikbaar via de Vestdijktunnel
(naast de Bijenkorf). Houd rechtdoor aan richting Vestdijk (‘bestemmingsverkeer’). Daarna dan kunt u
voor de winkel rechtsaf slaan het Annahof op, u staat dan aan de achterzijde van de winkel. U verlaat
de Vestdijk weer via de zuidelijke route, richting Heuvel. Welkom!

