
 

 
Eindhoven, 24 mei 2018 
 

Heerlijke lente- en zomerwijnen in wit, rosé en rood! 
 

Wat een lente hebben we…!  
In deze wijnbrief graag uw aandacht voor een selectie van 6 witte, 6 rosé en 6 rode wijnen die de 
komende weken tot een vineus, zomers feestje gaan maken! Ook leuk, van iedere kleur is een 
proefdoos beschikbaar. Lekker thuis mooie wijnen proeven. Remco Campert zei het al eens: Het leven 
is verrukkulluk! 
 

Super wit om de lente en zomer tot een waar feest te maken! 
 

Wat een zomerse vooruitzichten. Stijgende temperaturen, het is weer lekker lang licht. Lekker ’s 
avonds buiten zitten, barbecue aan. Iedereen lijkt vrolijker in ’t leven te staan! Ook traditiegetrouw een 
periode waarin steeds weer nieuwe jaargangen verschijnen. Witte wijnen die garant staan voor 
wijnplezier buiten de maaltijd, maar zeker ook aan tafel! Laat de zomer maar komen! 
 

2017 Expressif “5 Cépages Blanc” (wit)    Speciale prijs  €   8,25 (8,75) 
Pays d’Oc, Frankrijk      Bij 12 flessen   €   7,75 

Viognier, Chardonnay, Vermentino, Colombard en Sauvignon Blanc. In letterlijke zin "expressi(e)f"! 
Geurend naar rijp wit fruit, citrusvruchten en lentebloemen. De wijn ademt bovendien een zekere 
koele, mintachtige frisheid. Opvallend milde aanzet; de zuurgraad is gering, maar zeker voldoende 
voor dit type wijn. De harmonie tussen de vijf verschillende druivenrassen is voorbeeldig: er is geen 
hoofdrol voor één van de vijf weggelegd. Dankzij de warmte van de mediterrane zon, beschikt de wijn 
over zoetrijp fruit. Nu-2020. De combinatiemogelijkheden zijn onbeperkt: combineren met knapperige 
groenten als asperges, diepe oesters, geroosterde gamba's en veel uit de pikante oosterse keukens. 
 

2017 Pinot Grigio, Farina (wit)     Speciale prijs  €   7,95 (8,75) 
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 is. 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-2020. 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! 
 

2017 Pinot Blanc, Villa Wolf (wit)     Speciale prijs  €   9,95 (11,95) 
Pfalz, Duitsland       Bij 12 flessen   €   9,50 

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… Dit is echt lekker! Nu-2020. Klassieke 
combinatie bij asperges. Mooi bij rijkere salades, veel visgerechten en zeker ook als ongecompliceerde 
terraswijn. 
 

2017 Custoza, Cantine Gorgo (wit)    Speciale prijs  €   10,75 (12,20) 
Custoza, Veneto, Italië      Bij 12 flessen   €   9,95 

Garganega, Cortes, Trebbiano Toscan, Trebbianello. 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-2020. 
Delicaat en nooit vermoeiend als aperitief, al dan niet met wat lichte amuses. Pasta met een romige 
witte saus. Asperges. Hij doet het ook uitstekend bij verfijnde gerechten met vis. Uitgegroeid tot een 
van de meest succesvolle Piters Wijnen en terecht! 
 

 



2016 Gambellara Classico, Cantine di Gambellara (wit) Speciale prijs  €   11,50 (12,95) 
Gambellara Classico, Italië     Bij 12 flessen   €   10,50 

100% Garganega. Uitgesproken expressief met een spectaculaire mix van bodeminvloed/mineraliteit 
en gewassen als asperges en vruchten als witte bessen. De wijn bezit het licht explosieve en subtiel 
rokerige van de beste en zeer rijpe Sauvignons, maar dan met een heel eigen karakter. Sappig en 
gemakkelijk vloeiend als eerste impressie. Na, of ondanks, dat serieuze bodemgestuurde signaal 
vanuit het boeket, blijkt de wijn heerlijk toegankelijk, uitgesproken verteerbaar en verkwikkend. Goede 
fraîcheur en bescheiden alcoholpresentie. Nu-2021. Perfecte begeleider van de Italiaanse 
“middagmaaltijd”: asperges (in het seizoen), zacht gerookte vis, een “zee-gestuurde” pasta met verse 
venus-schelpen, en uiteraard de wat frissere kazen. 
 

2017 Macon-Chardonnay, Domaine Talmard (wit)  Speciale prijs  €   14,50 (15,95) 
 Macon-Villages, Frankrijk     Bij 12 flessen   €   13,50 
Heerlijke witte Bourgogne uit het dorpje Chardonnay in het zuiden van de Bourgogne! De net 
gearriveerde oogst 2017 overtuigt zeer! 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. 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. 
 

Proefdoos lente/zomer: Feestelijk wit! 
 

Thuis op uw gemak kennismaken de witte wijnen uit deze wijnbrief? Ideaal om in eigen omgeving uw 
favorieten te selecteren. Van alle genoemde witte wijnen één fles! 
Totaal 6 flessen wit voor €   58,70!! (normaal €   70,55). 
 
 

Rosé’s om vrolijk van te worden! 
 

Het voorjaar is in volle gang en het verlangen naar goede rosé wordt groter en groter. Rosé wordt in 
vele gevallen ingezet als eetlustopwekkend aperitief of als dorstlesser op de warmere dagen van het 
jaar, maar de inzetbaarheid van rosé is echt vele malen groter! Nu het ‘outdoor-cooking season’ weer 
van start gaat, mogen enkele combinaties niet onvermeld blijven: visgerechten van de bbq, gevogelte 
uit de rookoven en salades met gegrilde groenten, besprenkeld met topkwaliteit olijfolie. 
 

2017 Domaine St. Felix “Cuvée Pierre Martin Rosé” (rosé) Speciale prijs  €   6,95  (7,60) 
Vin de Pays d’Oc, Frankrijk    Bij 12 flessen   €   6,50 

De zon mag gaan schijnen. Assemblage van Grenache en Cinsault. Mooi koperroze. Boordevol rood 
fruit (bessen, kersen en frambozen) bloemetje, pepertje, sierlijk en mondvullend tegelijk. Een typische 
rosé voor de mooiste dagen, van de lente tot de herfst… Nu-2019. Veel wijn voor uw geld! Bij zomerse 
gerechten (die natuurlijk ook in de lente smaken! Op basis van gegrilde vis (tonijn, zwaardvis) met 
tomaten, olijven, gegrilde courgette, aubergine, paprika, venkel, paëlla. 
 

2017 Domaine Maurel “Rosé” (rosé)    Speciale prijs  €   8,50 (9,25) 
Pays d’Oc IGP, Frankrijk     Bij 12 flessen   €   7,95 

Cabernet-Sauvignon, aangevuld met Syrah en Grenache. 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. Geen schande! Uiterst subtiele vruchtentonen, van enig 
snoeperig fruit is zeer zeker geen sprake. Eerder witte bessen, dragonblad en verse laurier. Eén van 
de weinige rosés in het assortiment die over enige tannines beschikt; juist die eigenschap zorgt voor 
karakter en gastronomische inzetbaarheid. Nu-2020. Evengoed buiten de maaltijd als aan tafel te 
gebruiken (gefrituurde visjes, geroosterde sardines, salade van inktvis). Een rosé die geschikt is voor 
alle seizoenen, maar die wel het vakantiegevoel en het genieten van echt zomerweer stimuleert. 
 

2017 Pinot Noir Rosé, Villa Wolf (rosé)    Speciale prijs  €   9,95 (11,95) 
Pfalz, Duitsland       Bij 12 flessen   €   9,50 

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. 



2017 Bardolino Chiaretto Rosato, Farina (rosé)  Speciale prijs  €   9,25 (9,95) 
Veneto, Italië       Bij 12 flessen   €   8,50 

Smaakvolle rosé gemaakt van Corvina-, Rondinella-, Molinara-druiven. Afkomstig van wijngaarden in 
de heuvels ten oosten van het Gardameer. De van oorsprong vulkanische en kalkrijke bodem biedt 
een goede ondergrond voor deze druiven. De geur van wilde rozen en viooltjes vormen een prachtige 
combinatie met de uitnodigende rosé-kleur van deze Bardolino Chiaretto. Zacht van smaak, droog, met 
pit en rijkelijk voorzien van aroma's van aardbei, perzik en kersen. Ongecompliceerd lekker! Nu-2020. 
Een ideaal aperitief, maar de wijn leent zich ook uitstekend voor een combinatie met gebakken vis of 
schelpdieren. Wijnmaker Claudio Farina mag deze rosato graag drinken bij zijn pizza! 
 

2017 Triennes Rosé (rosé)     Speciale prijs  €   13,50 (15,40) 
Var, Frankrijk,      Bij 12 flessen   €   12,50 

Syrah, Merlot, Carignan, Cinsault 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-2020. Heerlijke 
doordrinkrosé op niveau! Aperitief, recepties, terras, barbecue, bij antipasti, vleeswaren, gevulde 
groente, gegrilde vis/zeevruchten, pasta met tomatensaus, tapas. 
 

2017 Domaine St. Lucie “MIP (Made in Provence) Classic” Speciale prijs  €   13,50  (15,40) 
Côtes de Provence, Frankrijk, (rosé)   Bij 12 flessen   €   12,50 

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: zacht gekruide 
kwartels van de rooster. Geroosterde sardines, gamba's en verse, op de huid gebakken zalm. 
 

Proefdoos lente/zomer: Vrolijke rosé’s! 
 

Thuis op uw gemak kennismaken de rosé’s uit deze wijnbrief? Ideaal om in eigen omgeving uw 
favorieten te selecteren. Van alle genoemde rosé wijnen één fles! 
Totaal 6 flessen rosé voor €   57,50!! (normaal €   69,55). 
 
 

Mag de barbecue aan? Zomers rood… 
 

De rode wijnen die wij u hier aanbieden, zullen zeker mijn tafel gaan sieren de komende maanden… 
Breed inzetbaar aan tafel, maar natuurlijk ook niet te versmaden als (ont)spannende avondwijnen! 
 

2017 Expressif “4 Cépages Rouge” (rood)   Speciale prijs  €   8,25 (8,75) 
Pays d’Oc, Frankrijk      Bij 12 flessen   €   7,75 

Marselan, Syrah, Cabernet Sauvignon en Merlot. Vlezig en krokant-sappig vanaf het eerste 
mondcontact. Gedoseerde concentratie en een zachte, verkwikking brengende frisheid vinden in de 
rijpe en goed verpakte, maar wel degelijk aanwezige tannine de juiste tegenspeler. Het drinkplezier 
staat hier voorop! Het type wijn dat de beste wijnmakers graag onder elkaar drinken zonder analyse 
maar wel met een levendige discussie, bij voorkeur over andere zaken. Nu-2022. Kan buiten de 
maaltijd als inspirerende wijn dienen. Maar er moet iets bij geserveerd worden in de vorm van tapas, 
fijne charcuterie of harde kazen. Aan tafel: kalfsvlees (schouder), mooie kip!  
 

2016 Château Maris (rood)     Speciale prijs  €   11,75 (12,95) 
Minervois, Frankrijk. BIO     Bij 12 flessen   €   10,75 

Wijnmaker Robert Eden, zonder twijfel één van de meest getalenteerde van de Languedoc, laat zich 
hier van zijn beste kant zien. Het zal niet gemakkelijk blijken om rond de € 10,- een wijn van dit 
kwaliteitsniveau te vinden. Syrah en Grenache. Het lokale, zonovergoten klimaat is in de wijn goed 
waarneembaar: confiture van zwarte bessen/cassis en bosvruchten, gedroogde pruimen, maar ook 
tonen van vers gebrande koffie. Ook eucalyptus en witte peper. De aanzet is wat je noemt genereus! 
De zoetrijpe impressie uit de neus wordt hier doorgezet: zwoel, haast sensueel mondgevoel. De 
mediterrane herkomst wordt allesbehalve verloochend. Nu-2022. De meest uiteenlopende 
stoofgerechten, maar ook wild zwijn/varkensvlees (en dat hoeven niet de magerste/meest edele delen 
te zijn). Ook harde kazen (koemelk)kazen.  



2016 Pinot Noir, Villa Wolf (rood)     Speciale prijs  €   9,95 (11,95) 
Pfalz, Duitsland       Bij 12 flessen   €   9,50 

Een heerlijk op het fruit gemaakte Pinot Noir met body. In de smaak aroma's van zwarte kersen en een 
kietelende kruidigheid op het gehemelte. Zin in een lekkere Pinot Noir, maar even geen zin om daar 
meteen veel geld voor kwijt te zijn? Dit is uw wijn! Aardse tannines en zes maanden houtopvoeding 
geven 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-2021. Rode begeleider van vis in vrijwel alle denkbare 
bereidingen. Wit vlees als scharrelkip, varken. Heerlijke rode terraswijn. 
 

2016 Primonero “Negroamaro”, Masseria Li Veli (rood) Speciale prijs  €   11,75 (12,95) 
Salento, Italië      Bij 12 flessen   €   10,75 

Nieuwe uitmonstering, mooi! 85% Negroamaro, 15% Primitivo. Eigenlijk is dit gewoon een schandalig 
lekker fruitkanon van niveau. Zondoorstoofd, fruitig. Volop zwarte bessen, pruimen en specerijen. 
Afgerond met koffie en een toefje chocolade. We hebben het hier wel over wijn!! Fluweelzacht, maar 
met mooie vulling en ook een en al verleiding. Zijn zuidelijke afkomst wordt niet verloochend, maar hier 
zit ook zoveel puur, rijp fruit en frisheid in. Zie hier maar eens vanaf te blijven… Nu-2022. Geroosterd 
vlees. Ontspannende avondwijn. Vleesgerechten als êntrecote en lam met knoflook en rozemarijn. 
 

2014 Barbera d’Asti “La Vigna Vecchia”, Cossetti (rood) Speciale prijs  €   14,95 (16,25) 
Barbera d’Asti, Italië     Bij 12 flessen   €   13,95 

Dit is een single vineyard Barbera d'Asti, 'La Vigna Vecchia', die ideale omstandigheden biedt voor de 
Barbera-druif. Inmiddels een klassieker in het assortiment! Een intens diepdonkerrode kleur, kersen- 
en bessenfruit, wat getoast hout en aardsheid. Robuuste intens volle wijn. Veel rood fruit, fijne zuren, 
wat mineraliteit en houtinvloeden, bittere chocoladetonen in de afdronk. Smeuïge, intense wijn, serious 
stuff! Nu-2022. Genieterswijn buiten de maaltijd, maar ook bij dun gesneden ossenhaas met een 
crème van aardappel, avocado en Spaanse peper met wilde spinazie… Blijft een persoonlijke favoriet! 
 

2015 Rosso Colli Berici, Cantina di Gambellara (rood) Speciale prijs  €   15,50 (17,25) 
Rosso Colli Berici, Italië     Bij 12 flessen   €   14,50 

Merlot, Tai Rosso en Pinot Noir. Gloedvol robijnrood met de schakering mahonie. Royaal, eigenzinnig 
en licht exotisch gekruid boeket. Boeiende mix van florale- en roostertonen, rijpe vruchten en kruidige 
elementen als munt, laurierdrop en basilicum. Heerlijk lokaal, authentiek en expressief. Sappig/krokant 
en buitengewoon smaakintensief vanaf het eerste mondcontact. Zachte, aardig onweerstaanbare 
textuur, romig/fluwelig. Het type verleiding met pit dat de beste Italianen zo aantrekkelijk maakt. Nu-
2022. Zeer aantrekkelijke en breed inzetbare eetwijn: voorkeur voor de zachtere vleessoorten als kalf, 
konijn, jong wildzwijn en alle vleugelwild. Op de huid gebakken, “harde” vis en rijkere pasta-gerechten. 
 

Proefdoos lente/zomer: Zomers rood! 
 

Thuis op uw gemak kennismaken de rode wijnen uit deze wijnbrief? Ideaal om in eigen omgeving uw 
favorieten te selecteren. Van alle genoemde rode wijnen één fles! 
Totaal 6 flessen rood voor €   67,20!! (normaal €   80,10). 
 
 

Kom gezellig proeven! Neem gerust eens vrienden mee! 
Er staat veel lekkers op de proeftafel… 
 

Alle wijnen uit deze brief kunt u, geheel vrijblijvend, komen proeven in onze proefkelder. 
 

Vrijdag 25 mei van 10.00 tot 20.00 uur. 
Zaterdag 26 mei van 10.00 tot 17.00 uur. 
En een week later: 
Vrijdag 1 juni van 10.00 tot 20.00 uur. 
Zaterdag 2 juni van 10.00 tot 17.00 uur.  
U bent van harte welkom! 
 
 

Met vriendelijke groeten, 
Johan van Dommelen 

 

Ps. Naast alle wijnen uit deze wijnbrief, zullen ook onze 6 huiswijnen op de proeftafel staan! 
 


