Eindhoven, 25 mei 2022
Een gevarieerd aanbod, goed passend bij dit seizoen, het rijke buitenleven zeg maar! Diverse prijsklassen,
mooie kwaliteit, interessante prijzen. Hoe u het van ons gewend bent! En natuurlijk ook de gelegenheid
om al dit lekkers te komen proeven in onze proefkelder. Welkom!

Nieuwe wijnen en nieuwe oogstjaren van Farina overtuigen zeer!
Farina is het oudste wijnbedrijf in het Valpolicella Classico gebied in Italië. Een diepgaande passie voor
druiven, het land en het gebied, en een diepe liefde voor wijn zijn de basis voor het ontstaan van dit
mooie wijnhuis. De wijnen worden met nieuwe technologieën gemaakt waarbij de traditionele stijl van
wijn maken niet vergeten wordt. Met respect voor de natuur en hoe Remo Farina het wijnmaken de
huidige (3e) generatie geleerd heeft.
Door de invloed van de zee en bergen heeft de Veneto-streek een zacht klimaat, met veelal zuivere, frisse
en goed verteerbare wijnen als resultaat. Wijnen die in alle jaargetijden prima presteren, maar de nu
beschikbare nieuwe oogstjaren zijn ook zo lekker in de lente! Ik wil ze u niet onthouden, ook de
prijzen zijn om vrolijk van te worden!

Farina wit
2021 Pinot Grigio, Farina (wit)
Speciale prijs € 7,95 (9,50)
Veneto, Italië
Bij 6 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-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 Soave Classico, Farina (wit)
Speciale prijs € 8,95 (9,95)
Soave Classico, Italië
Bij 6 flessen € 8,25
De Soave wijn van Farina komt uit het Classico gebied. Dit is het oudste gebied in de Soave. De bodem is
hier kalkrijk en dit proeft u terug in een enigszins ziltige, minerale toon. De wijn barst van aantrekkelijke
aroma's als groene appel, ‘n vleugje ananas en gele pruim. Daarnaast kenmerkt de Farina Soave Classico
zich door de geur van wilde bloemen en vlierbloesem. Zeker geen simpele Soave! Het frisse, haast ziltige
karakter verlangt naar wijn-spijscombinaties. Dat allemaal voor € 8,25… Bijzonder eigenlijk. Nu-2024.
Zeevruchten, vis of schaaldieren (mosselen, gamba’s, zeekreeft, rivierkreeftjes). Ook opwekkend als
aperitief.
2021 Appassilento Bianco del Veneto, Farina (wit)
Speciale prijs € 9,95 (11,95)
Bianco del Veneto, Italië
Bij 6 flessen € 9,25
Garganega, Sauvignon Blanc, Chardonnay. Ook zo’n aparte druivencombinatie. Aroma's van wilde bloem,
groene appel en ananas zijn kenmerkend voor deze witte Appassilento. Vol, zacht en aromatisch. Het
verlengde vergistingsproces proeft u terug in de goede lengte en diepgang van deze wijn. Nu-2024. Ideaal
als aperitiefwijn, maar laat zich ook fijn combineren met de Arabische en Aziatische keuken. Uiteraard
ook met niet al te zware visgerechten.

2021 Lugana, Farina (wit)
Speciale prijs € 15,25 (17,95)
Lugana, Italië
Bij 6 flessen € 14,25
Aromatisch en verleidelijk geurend. Peer, perzik, hint anijs. De Trebbiano is doorgaans niet de meest
uitgesproken druif, maar wanneer met zorgvuldigheid geteeld en behandeld, kan het resultaat verrassend
positief zijn! De wijn is zeer smaakintensief, maar op geen enkele manier zwaar of log. Integendeel zelfs:
het geheel is fris, zeer smakelijk en goed verteerbaar. Fractie bitter in de finale. De neus was al
uitnodigend, de smaak is werkelijk een bevestiging van het verwachte. Nu-2025. Schaal- en schelpdieren,
met de Zeeuwse mossel in het bijzonder. Witte vis in een naturel bereiding. Aziatische keuken, licht
pikant. Niet te versmaden bij asperges: klassiek, met zalm, maar ook meer exotische bereidingen.

Farina rood
2021 Bardolino, Farina (rood)
Speciale prijs € 7,95 (9,50)
Bardolino, Italië
Bij 6 flessen € 7,50
Opvallend primair fruit in de neus. Aardbeitjes en kersen, maar ook een fractie grafiet. Heerlijke,
lichtvoetige entree, Volop sap, maar ook een degelijke structuur met zelfs heel lichte, iets rulle tannines.
Uitnodigend lekker! Nu-2024. Uitstekende lunchwijn op een warme dag of als gekoeld rood bij
voorgerechten of lichte hoofdgerechten. Op de huid gebakken vis, wit vlees of charcuterie. En bijzonder
aanbevolen bij een pizza!! Bij een schenktemperatuur van 14 graden komt deze wijn het best tot zijn
recht.
2019 Appassilento Rosso del Veneto, Farina (wit)
Speciale prijs € 9,95 (11,95)
Rosso del Veneto, Italië
Bij 6 flessen € 9,25
Helemaal nieuw in de collectie. Appassilento is een unieke vinificatiemethode, alleen gebruikt door Farina
en is een soort van verlengd vergistingsproces. Tijdens het proces komt de temperatuur nooit boven de
20 graden en zo blijft de wijn fruitig en toegankelijk, maar met een fijne toegenomen concentratie. Het
woord appassilento komt van ‘a passo lento’, wat betekent in een laag tempo…
Aroma's van gedroogde bloemen, rood fruit en kers. Gemaakt van Corvina, Cabernet Sauvignon en Merlot
druiven. Ook een aparte combinatie! Nu-2024. Ideaal bij rood vlees, lamsvlees en milde kazen.
2020 Valpolicella Classico Superiore, Farina (rood)
Speciale prijs € 12,95 (14,95)
Valpolicella Classico, Italië
Bij 6 flessen € 11,95
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 Ripasso “Remo Farina”, Farina (rood)
Speciale prijs € 14,95 (16,95)
Valpolicella Ripasso Classico Superiore, Italië
Bij 6 flessen € 13,95
Mijn enthousiasme blijft groot! 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. Zéer uitnodigend en het type Ripasso dat is gemaakt om te drinken!!
Nu-2027. Rund, lam, wild, kwartel, lamskoteletten, dun gesneden rundvlees, kort rood gebakken met
eekhoorntjesbrood. Kortom past (bijna) overal bij…

Mag de BBQ wat luxer dit jaar? Deel 1: Kendall-Jackson, California
Kendall-Jackson is een van de jongste, meest toonaangevende en meest dynamische wijnhuizen van
Californië. Belangrijke reden van Kendall-Jackson's succes is gelegen in de perfecte ligging van de
wijngaarden. De druiven zijn grotendeels afkomstig uit de koelere kuststreken van Californië, waar ze alle
gelegenheid krijgen om hun aroma- en smaakrijkdom te ontwikkelen, zonder dat het meteen heel zwaar
wordt.
Wijnen die uitstekend geschikt zijn bij een luxe barbecue! Vandaar nu dit aanbod. En ook die prijs… Een
fles huiswijn in een restaurant kost véél meer… Need I say more? Verwen uzelf!
2020 Chardonnay Vintner’s Reserve, Kendall-Jackson (wit) Speciale prijs € 17,95 (19,95)
California, USA
Bij 6 flessen € 16,50
Uitgesproken en direct herkenbare, rijpe Chardonnay-expressie. Goed waarneembare, maar frisse
houtinvloed zonder overdaad. Kweepeer, vers brooddeeg en gesmolten roomboter. Nauwkeurige balans
tussen (goed) hout en druiven/vruchtenaroma’s. Mondvullende en genereuze aanzet. Chardonnay.
Nieuwe Wereld in optima forma. Romig, maar met een goede dosis frisheid. Zacht fruit. Niet te vergelijken
met Chardonnays uit koelere klimaten; dit verdient een geheel eigen plek binnen het Chardonnayspectrum. Krachtig geheel met een bijna eindeloze finale. Nu-2025. Pikante gerechten (Oriëntaalse
keuken), Tapa's/anti-pasti , Wit vlees, gevogelte, vis van het rooster. Pasta’s met zeevruchten.
2019 Zinfandel Vintner’s Reserve, Kendall-Jackson (rood)
Speciale prijs € 17,95 (18,95)
North Coast California, USA
Bij 6 flessen € 16,50
Krachtig, maar transparant kersrood met een schakering mahonie. Heerlijk ruig en rustiek met intense
vruchtentonen: wilde bramen, aardbeien (die ook in de mondaroma's sterk terugkomen). Daarnaast
Kirsch, maar ook de heerlijke geur van een kistje mooie sigaren. Krachtige en spectaculair sappige aanzet.
Fascinerende combinatie van gloedvolle warmte en echt pure vruchtenaroma’s met een houtsausje.
Bescheiden zuurgehalte en gepolijste tannines. Uitgesproken smaakrijke finale. De vruchtenconcentratie
is zonder te overdrijven sensationeel. Nu-2026. Sappige biefstuk van de BBQ of gewoon uit de pan kan
natuurlijk ook, allerlei wild en heerlijk bij een assorti gerijpte Hollandse kazen.

Mag de BBQ wat luxer dit jaar? Deel 2: Topwijnen van Laurent Miquel
We introduceerden eerder wijnen van wijnmaker Laurent Miquel. Eén van de sterren uit het zuiden van
Frankrijk, de Languedoc.. Niet zo vreemd overigens want het wijnhuis kent een lange geschiedenis en
vandaag de dag staat de achtste generatie aan het roer! Voortdurend wordt er hier geïnvesteerd in
kwaliteit.
Nu graag uw aandacht voor twee serieuze toppers uit zijn assortiment. Hogere prijsklasse inderdaad,
maar nog steeds is hier sprake van héél veel wijn voor uw geld! En net zoals ik bij de wijnen van KendallJackson schreef, u koopt er geen fles huiswijn voor in uw restaurant. En dan moet u deze wijnen
eens proeven! Een ambitieuze witte van de Viognier-druif en een rode kanjer van de Syrah-druif!
Zéér aanbevolen…
2020 Lieu-dit La Vérité “Viognier”, Laurent Miquel (wit)
Speciale prijs € 19,95 (23,50)
Cessenon, Frankrijk
Bij 6 flessen € 18,75
Afkomstig van een zeer oude en kleine wijngaard. Er worden slechts 8200 flessen jaarlijks van gemaakt.
Zeer geschikte ondergrond voor de “moeilijke” Viognier, ook voldoende verkoeling in de wijngaard.
Schonende en verfrissende wind en koele nachten.
Volop rijpe geuren van een top-Viognier. Dit staat echt op het niveau van de beroemde Condrieu! Rijpe
perzik, abrikoos en voorname kruiderij. Rijpe, goud-gele kleur met een lichte oranje schittering. In de
smaak zijn naast het eerder genoemde rijpe, gele fruit ook verfrissende tonen van limoen en grapefruit
proefbaar. De opvoeding op eikenhout (12 maanden op nieuw eiken) is ook proefbaar in de vorm van
fraaie vanille tonen. Een dot honing rondt het geheel af. Indrukwekkende finale, die nog gaat winnen de
komende jaren. Maar waarom wachten? Het is nu al te lekker! Nu-2028. Tarbot, zeebaars van de grill.
Kreeft. Rijke salades met kip. Die kip mag ook op de barbecue. Rijpe Camembert…

2018 Lieu-dit Bardou “Syrah”, Laurent Miquel (rood)
Speciale prijs € 21,25 (25,75)
Cessenon, Saint Chinian, Frankrijk
Bij 6 flessen € 19,95
Afkomstig van een superkleine wijngaard, slechts 6100 flessen worden er gemaakt. Oude stokken Syrah.
In dit stadium is decanteren aanbevolen! Indrukwekkend zuivere, optimaal rijpe Syrah-expressie. In de
vruchtenweelde vallen de fijnste florale nuances te ontdekken (rozen en viooltjes), maar ook tonen van
ceder en vanille. 14 maanden houtopvoeding (nieuw en gebruikt) doen zich gelden. Gekonfijte vruchten
en geroosterde druiven met uiterst subtiele pepertonen. Materie-rijk: rijp en concentratie. Vrijwel
onbeperkt smaakoppervlak. Maar net geen overgewicht of overmatige extractie dankzij een natuurlijke
frisheid en smaakrijke (drop/zoethout), maar uiterst serieuze tannines. Nu-2030.
Côte-de-boeuf, lamsbout en vrijwel alles van de BBQ. Niets aan toe te voegen!

Ellermann Spiegel. Verrassend anders uit de boeiende Pfalz
In 2006 nam Frank Spiegel bijna vijftig hectare wijngaard van zijn stiefvader Harald Ellermann over.
Wijnhuis Ellermann-Spiegel was geboren. In korte tijd heeft Frank het domein omgetoverd tot een
kwaliteitshuis met eigen bottelingen. Weingut Ellermann-Spiegel is gelegen in het zuidelijkste puntje van
de Pfalz, en profiteert in het gebied van een uniek microklimaat. U kende mijn enthousiasme al voor de
Spätburgunder (Pinot Noir) die ze hier maken, maar ik introduceer graag twee nieuwe wijnen: een
Weissburgunder (Pinot Blanc) en een verrassende rode wijn gemaakt van de Dornfelder druif. Echt
vrolijke voorjaarswijnen met karakter!
2021 Weissburgunder, Ellermann Spiegel (wit)
Speciale prijs € 11,95 (13,95)
Pfalz, Duitsland
Bij 6 flessen € 10,95
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.
2019 Dornfelder, Ellermann Spiegel (rood)
Speciale prijs € 10,25 (12,50)
Pfalz, Duitsland
Bij 6 flessen € 9,50
Heerlijk eigenwijs rood en bijzonder lekker vind ik! De kracht van vruchtbare leemgronden is terug te
vinden in deze Pfalz-klassieker. De druiven worden met de hand geplukt. Rijping gedurende 12 maanden
op houten vaten en rvs tanks.
Zoete kers, rijp bessenfruit een hint pruim en framboos.. Zachte, smaakvolle tannines, nergens agressief,
maar ze geven de wijn structuur. Materie en elegantie gaan hand in hand in deze wijn. Uitnodigend
lekker! Nu-2025. Deze wijn past goed bij typisch Duitse gerechten. Hij smaakte me prima bij een
zelfgemaakte flammkuchen met spekjes en ui. Daarnaast ook lekker bij een stuk gegrild vlees. (wit of
rood).
2019 Spätburgunder, Ellermann Spiegel (rood)
Speciale prijs € 11,95 (13,95)
Pfalz, Duitsland
Bij 6 flessen € 10,95
Robijnrood van kleur, zeer harmonieus aromatisch, fruitig, lekker 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-2025. 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.

Het leven is wel duurder aan het worden…
Natuurlijk ook in de collectie: betaalbare kwaliteitswijnen!
Bent u op zoek naar zéér betaalbare kwaliteit? Kijk dan eens met aandacht naar deze selectie. Voor iedere
smaak een wijn, allemaal even betaalbaar! Wijnen die ondanks hun bescheiden prijskaartje, met recht
echte Piters-wijnen genoemd mogen worden!
Wijnen in deze prijsklasse krijgen niet in iedere wijnbrief de volle aandacht, maar we hebben ze uiteraard
wel in de collectie. In deze brief zet ik er een aantal op een rij. Sommige zult u kennen, andere niet. De
reden daarvan is waarschijnlijk dat we ze vooral als huiswijnen in de betere horeca aanbieden.

Wit
2021 Chardonnay-Viognier, Laurent Miquel (wit)
Speciale prijs € 7,95 (8,75)
Vin de Pays d’Oc, Frankrijk
Bij 6 flessen € 7,50
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.
2020 Terra d’Alter “Siria, Arinto, Viognier” (wit)
Speciale prijs € 7,50 (8,50)
Alentejano, Portugal
Bij 6 flessen € 6,95
Verrassend Portugees wit! 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-2023. 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.
2020 Chardonnay, Santiago 1541 (wit)
Speciale prijs € 6,95 (7,50)
Central Valley, Chili
Bij 6 flessen € 6,25
Aantrekkelijk nieuw etiket! Oranje boven of zoiets. Value for money uit Chili, het land is er bekend om!
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-2023. Combineert prima met romige bereidingen van zeevis,
visterrines, gegratineerde coquilles. Heerlijk betaalbaar!

Rosé
2021 Cinsault-Syrah, Laurent Miquel (rosé)
Speciale prijs € 7,95 (8,75)
Vin de Pays d’Oc, Frankrijk
Bij 6 flessen € 7,50
Cinsault, Syrah. 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-2023. Aperitief, terras, tuin. Heerlijke mooi weer, buiten eten-rosé.
Geroosterde sardines, gamba's en verse, op de huid gebakken zalm.

Rood
s.a.

Farina Rosso (rood)
Speciale prijs € 6,25 (6,95)
Veneto, Italië
Bij 6 flessen € 5,75
De rode basis van Farina. Voor veel Italiaanse restaurants de ideale rode huiswijn. Corvina en Rondinella
strijden om de eer. Volop kers en aardbei. Geen harde kantjes. Gemakkelijk, maar zeker niet saai! Ook hier
geen ingewikkeld verhaal. Lekker glas huiswijn! Nu-2023. Pasta, pizza, borrel, maar komt niet in de
problemen bij een mooi stukje vlees.

2019 Bons Ventos, Casa Santos Lima (rood)
Speciale prijs € 6,50 (7,25)
Lisboa, Portugal
Bij 6 flessen € 5,95
Castelão, Camarate, Tinta Miúda, Touriga Nacional. Heel betaalbaar (lees goedkoop!). Liefhebbers van
Zuid-Italiaanse wijnen en wijnen uit de warmere delen van Spanje opgelet!! Het rijpe fruit knalt het glas
uit, de tannines zijn zacht. Stoer glas wel. In de mond komt de wijn meteen los, vol en rond, maar met
genoeg frisheid! Heerlijk glas voor in de herfst. Nu-2022. Heel veel wijn voor dit geld oftewel
prijs/plezier/kwaliteit om te zoenen. Mmm… Huiswijn rood, onbeperkt inzetbaar bij alle soorten (rood)
vlees uit de pan of van de barbecue. Stoofpotje. Maar een mooi kippetje… Afijn, altijd goed…
2020 Terra d’Alter “Trincadeira, Aragonez, Syrah” (rood)
Speciale prijs € 7,50 (8,50)
Alentejano, Portugal
Bij 6 flessen € 6,95
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-2024. Heerlijk bij varkenshaasmedaillons met groene peperroomsaus, gegrild
vlees, klein wild. Hollandse belegen/oudere kazen.
2019 Syrah-Grenache, Laurent Miquel (rood)
Speciale prijs € 7,95 (8,75)
Vin de Pays d’Oc, Frankrijk
Bij 6 flessen € 7,50
70% Syrah, 30% Grenache. Diep robijnrood en onmiddellijk een uitnodigend aroma van rijp rood fruit
met iets van peper en zoethout. In de goed gestructureerde smaak proeft men een mooie balans tussen
zachte tannines en het rijpe fruit met een fijne, lichte kruidigheid en een kleine hint van vanille. Klein deel
vergist op eiken. Prima afdronk! Nu-2023. Huiswijn rood. Allerlei (gegrilde) vleesgerechten, kan gekruide
gerechten prima aan. Natuurlijk bij wat oudere kazen.
2019 Syrah-Cabernet-Malbec, Santiago 1541 (rood)
Speciale prijs € 6,95 (7,50)
Rapel Valley, Chili
Bij 6 flessen € 6,25
Ook hier een bewijs van de super prijs/plezier verhouding van Chileense wijnen. Samen met de witte een
perfecte huis(wijn)genoot. Heerlijke aroma's van rood en zwart fruit, bessen en pruimen. Aangenaam vol
en stevig en toch ook soepel met zachte tannines en een aangenaam lichte kruidigheid. Nu-2023.
Heerlijke, ongecompliceerde en smaakrijke doordrinkwijn. Harde belegen kaas, rood vlees, rund, lam,
licht wild. Barbecue!

Proeven is weten, leuk en gezellig. En het mag weer!
Alle wijnen uit deze brief kunt u, geheel vrijblijvend, komen proeven in onze proefkelder.
EXTRA PROEFMIDDAG OP HEMELVAARTSDAG!
Donderdag 26 mei van 13.00 uur tot 17.00 uur
Vrijdag 27 mei van 10.00 uur tot 20.00 uur.
Zaterdag 28 mei van 10.00 uur tot 17.00 uur.
En een week later:
Vrijdag 3 juni van 10.00 tot 20.00 uur.
Zaterdag 4 juni van 10.00 tot 17.00 uur.
U bent van harte welkom!
Met vriendelijke groeten,
Johan van Dommelen

