
 

 
 
Eindhoven, 12 september 2018 
 

Onze best verkochte wijnen van 2018 (tot nu toe…) 
 
Met de vakantie al weer even achter de rug is het een goed moment om “vineus” terug te blikken. 
Welke wijnen waren succesvol, welke niet? Waar moeten we eventueel versterking zoeken het 
komende najaar, waar verandering? Maar ook komt naar voren wat goed is en vooral zo moet blijven. 
Kortom: de succesnummers! De afgelopen weken heb ik deze wijnen uitgebreid herproefd en mijn 
enthousiasme werd weer volop aangewakkerd. Lekkere en uiterst betaalbare kwaliteitswijnen blijven 
een feest! Ik drink ze zelf met veel plezier, maar dat zal u niet verbazen! 
 
We hanteren twee prijsklassen. Lekker gemakkelijk, één top twaalf onder € 10,00 en een top 12 boven 
€ 10,00! Van beide categorieën is ook een overheerlijke proefdoos te bestellen. 
Met veel plezier presenteer ik u deze lijsten en wens u alvast een vineuze nazomer/herfst (jawel) toe! 
 
 
 
 
 
 
2017 Domaine St. Felix “Pierre Martin Blanc” (wit)  Speciale prijs  €   6,95 (7,50) 

Vin de Pays d’Oc, Frankrijk    Bij 6 flessen   €   6,50 
Niet aan te slepen dit jaar! We hebben ook wel héél lang prachtig weer gehad. Drinkt als een 
verfrissende douche op een hete dag. 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-2019. Vaak huiswijn bij Hotel 
Pullman Eindhoven Cocagne. Ideaal bij alle informele eet- en drinkgelegenheden, van barbecue tot 
strandfeest en van picknick tot landelijke lunch. Vitello tonnato, salades, schelpdieren, zeevis of 
schaaldieren met spek. 
 
2016 Domaine St. Felix “Cuvée Pierre Martin Rouge” (rood) Speciale prijs  €   6,95 (7,50) 

Vin de Pays d’Oc, Frankrijk    Bij 6 flessen   €   6,50 
Vaak ging met een paar doosjes wit, ook een doosje of wat van deze heerlijke rode doordrinker 
mee naar huis. Gelukkig ook het nodige karakter. Succes verklaard! 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-
2020. Heerlijk bij allerlei gebakken of gegrilde vleesgerechten, gevogelte, spiesjes etc. Superieure rode 
huiswijn. 
 
2017 LUME, Azienda Agricola I Lauri (wit)   Speciale prijs  €   8,50 (9,95) 

Trebbiano d’Abruzzo, Italië     Bij 6 flessen   €   7,95 
Sluipt een beetje door deze lijst. Heerlijk verfrissend wit uit de Abruzzen, Sauvignon-liefhebbers 
vielen er bij bosjes voor… Lichtgele kleur met een groene zweem. Intens bouquet van rijpe tropische 
vruchten en een naar citrusvruchten neigende mond vol wijn met een afdronk die maar door lijkt te 
gaan, en door, en door… Nu-2019. Heerlijk bij een pasta met vis als basis. Aperitief-, feest-, 
doordrinkwijn, die ook nog iets te vertellen heeft… 
 
 
 
 
 



 
 
2017 Chardonnay, Santiago1541 (wit)    Speciale prijs  €   6,75 (7,30) 
 Central Valley, Chili      Bij 6 flessen   €   6,25 
Chardonnay niet meer zo populair… Bla, bla, bla. Verleidelijke Chileense Chardonnay die niet 
gaat vervelen, want er is gewaakt voor overdrijving! 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-
2020. Ideale feest-, doordrinkwijn! Combineert prima met romige bereidingen van zeevis, visterrines, 
gegratineerde coquilles. 
 
2016 BAJO, I Lauri (rood)      Speciale prijs  €   8,50 (9,95) 

Montepulciano d’Abruzzo, Italië    Bij 6 flessen   €   7,95 
Tsja, veel barbecues deze zomer zijn opgesierd, met deze fijne rode alleskunner! Vriendelijke en 
fruit-intensieve neus. Zowel zwart als rood fruit en louter in verse vorm. Subtiel gekruid. Enige warmte 
is bespeurbaar in de wijn, maar dat vertaalt zich niet in het alcoholgehalte! Fijne zuren, sappig kersen- 
en bessenfruit, vleugje cacao. Prima lengte! Nu-2021. Ontspannende wijn. Huiswijn rood op niveau! 
Zeer geschikt bij lams- en geitenvlees. Pasta's en rijstgerechten met gebakken groenten. 
 
2017 Ciello “Nero d’Avola”, Azienda Agricola Rallo (rood)  Speciale prijs  €   6,25 (6,95) 

Terre Siciliane, Italië     Bij 6 flessen   €   5,95 
Stiekem op zes, we gingen van 2016 naar oogstjaar 2017 en de wijn lijkt nog populairder te zijn 
geworden. Prijskaartjes waar je toch vrolijk van wordt! Donkerrood. Boordevol bessenfruit met een 
frisse kruidigheid in de geur en dat komt ook terug in je mond, verleidelijke aanzet, geconcentreerd 
bessenfruit, de vulkanische bodem geeft veel mineraliteit en karakter. Samen met de rijpe tannines en 
goede zuren geeft dat deze wijn naaste de robuustheid frisheid mee. Een wijn om lief te hebben. Hot 
lava! Nu-2020. Ideaal bij informele maaltijden, lunch en buffetten. Goede begeleider van antipasti, 
charcuterie en (lichte) vleesschotels, pizza’s en pasta’s. 
 
2016 Contrade “Negroamaro”, Masseria Li Veli (rood) Speciale prijs  €   7,95 (8,75) 

Salento, Italië      Bij 6 flessen   €   7,50 
Onverminderd populaire wijn uit het steeds boeiender wordende zuiden van Italië! Zijn zuidelijke 
afkomst wordt niet verloochend, maar hier zit ook zoveel puur, rijp fruit en frisheid in. Aangenaam 
sappige volle rijpe wijn boordevol donkere bessen en kersenaroma's met veel materie, komt heel vief 
en fris over door een mooi tegenwicht aan frisse zuren. De zachte en rijpe tannines samen met het 
rijpe fruit zorgen voor spanning en een mooi lange afdronk. Heerlijk glas wijn! Nu-2012. Ontspannende 
avondwijn. Bbq, êntrecote en lam met knoflook en rozemarijn. 
 
2017 Pinot Grigio, Farina (wit)     Speciale prijs  €   7,95 (8,75) 

Veneto, Italië       Bij 6 flessen   €   7,50 
Lees de volgend zin maar die ik eerder schreef en u weet genoeg. Pinot Grigio is de populairste 
witte druif van Italië. Vaak vraag ik me af waarop al dat schoudergeklop 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: geroosterde vis, krokante salades en gedroogde ham. 
 
2016 Flor de Crasto Tinto (rood)     Speciale prijs  €   7,95 (8,75) 
 Vinho Douro Tinto, Portugal    Bij 6 flessen   €   7,50 
Leuk en terecht: Portugees in deze lijst. Ten volle verdiend!! Het rijpe fruit knalt het glas uit, de 
tannines zijn zacht. In zijn geur doet de wijn in de verte denken aan de Italiaanse Sangiovese wijnen of 
een Argentijnse Malbec, terwijl er toch rasechte Portugese druiven als Tinta Roriz, Tinta Barroca en 
Touriga Nacional voor gebruikt zijn. In de mond komt de wijn meteen los, vol en rond met mooie frisse 
zuren! Heerlijk glas voor alle seizoenen. Nu-2021  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. Maar een mooi kippetje… Afijn, altijd goed… Zo’n wijn! 
 
 
 
 



 
 
2017 Domaine Maurel “Chardonnay” (wit)   Speciale prijs  €   8,50 (9,45) 

Pays d’Oc, Frankrijk      Bij 6 flessen   €   7,95 
Onafgebroken in deze lijst. Prestatie van formaat, alleskunner van formaat! 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-2020. Langoustines, rijke salades, op de huid gebakken vaste vis en de fijnste charcuterie 
(gedroogde ham, salami). 
 
2016 Winemaker’s Selection “Merlot-Cabernet” (rood) Speciale prijs  €   7,75 (8,50) 

Valle Central, Errazuriz, Chili    Bij 6 flessen   €   7,25 
Nieuw Chili-huis, maar u omarmde deze heerlijke rode onmiddellijk. Bij het herproeven was ook 
ik weer zéér overtuigd. Een mooie, volle, fruitige rode wijn met een aroma van zwart fruit, zwarte 
bessen en pruimen. De wijn wordt modern gemaakt maar een deel krijgt wat opvoeding op eikenhout. 
Subtiele vanilletoets! Gelukkig is er volop ruimte voor de ware expressie van rijpe druiven! Toch ook 
voldoende serieus! Boeiend en ongelofelijk dat dit allemaal kan voor zo’n prijs! Nu- 2019. Huiswijn rood 
natuurlijk en een lekkere begeleider bij allerlei hapjes, pizza's, pasta's, lichte rood-vleesgerechten en 
harde rijpe kazen. 
 
2017 Viognier, Corette (wit)     Speciale prijs  €   9,50 (10,95) 

Pays d’Oc, IGP, Frankrijk     Bij 6 flessen   €   8,95 
Viognier! Eigenwijs, lekker anders en verrassend origineel en niet onbelangrijk: errug lekker! 
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 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-2020. Aperitief, rijke salades, witvlees, gegrilde vis. 
 

Proefdoos TOP 12 ONDER € 10,- 
 
Thuis op uw gemak kennismaken met onze TOP 12 ONDER € 10,-? 
12 Flessen lang lekker en niet duur ook! 
Van alle bovengenoemde wijnen 1 fles. Extra voordelig! 
Totaal 12 flessen (6 rood, 6 wit) voor  €  87,75 (normaal  € 104,30) 
 
 
 
 
 
 
2016 Domaine les Yeuses “Syrah les Epices” (rood)  Speciale prijs  €   10,75 (11,95) 
 Pays d’Oc, Frankrijk      Bij 6 flessen   €    9,75 
Plezierwijn bij uitstek die indruk maakt door z'n drinkbaarheid, niet door een massief of 
zwaarlijvig karakter, maar wat een wijn!! Prijs/plezier/kwaliteit om te zoenen! De optimale rijpheid 
van het oogstmateriaal is goed waarneembaar in de neus; wat een vruchtenrijkdom. Zwarte bessen, 
zoete kersen, maar ook rozenbottel-jam. De (witte) peperige indruk wordt veroorzaakt door de Syrah-
druif. Zwoelrijpe aanzet zonder echte zoetimpressie. Sappigheid is hier het sleutelwoord; de 
tanninestructuur is waarneembaar, maar door de haast ongebreidelde dosis sap lijken de tannines te 
zijn verpakt in een fluwelen handschoen. Knappe prestatie om de Syrah-druif zo te temmen. 
Houtgebruik heel precies gedoseerd! Nu-2022. Heerlijke eetwijn met ruim voldoende structuur en reliëf 
om de smaakrijkste gerechten van repliek te dienen: gerijpt rundvlees als entrecote, T-bone, lams-
koteletjes, Iberisch varkensvlees. Maar ook eendenborst met geroosterde groenten, rijk gevogelte, een 
Nederlandse hachee met rode kool. 
 
 
 
 
 



 
 
2017 Chardonnay-234, Enate (wit)    Speciale prijs  €   13,50 (14,95) 

Somontana, Spanje      Bij 6 flessen   €   12,50 
Zo’n wijn die gewoon altijd erg lekker is, gaat nooit vervelen en dat is heel bijzonder! 
Chardonnay zonder houtopvoeding maar met ongelofelijk veel smaak. Echt prachtig! Voor deze 
Chardonnay ‘234’ gebruikt Enate de druiven van slechts één wijngaard, bij het kadaster bekend onder 
‘n° 234’. Zeer aromatisch. Rijpe appel, perzik, wilde venkel en exotische vruchten, ondersteund door 
een subtiele mineraliteit. In de mond smaakt de wijn vol, aangenaam, fris en evenwichtig; een smaak 
met overvloedige fruitige indrukken en elegante nuances. Lang aanhoudende afdronk met lichte 
rooster en limoenachtige nuances. Nu-2021. Luxe terraswijn. Heerlijk bij een mooi gebakken 
slibtongetje of een tartaar van zalm of tonijn. Zo lang al in de collectie, zo lang al goed… Bijzonder!!! 
 
2016 Ripasso “Remo Farina”, Farina (rood)   Speciale prijs  €   14,50 (16,60) 

Valpolicella Ripasso Classico Superiore, Italië  Bij 6 flessen   €   13,75 
Voortreffelijke Ripasso van het drinkbare type, de prijs blijft héél aantrekkelijk! Mijn 
enthousiasme is echt heel 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-2022. Rund, lam, wild, kwartel, lamskoteletten, dun gesneden rundvlees, 
kort rood gebakken met eekhoorntjesbrood. Kortom past (bijna) overal bij… 
 
2017 Bianco di Custoza, Cantine Gorgo (wit)   Speciale prijs  €   10,75 (12,25) 

BIanco di Custoza, Veneto, Italië     Bij 6 flessen   €   9,95 
Al jaren in deze lijst. 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-2020. 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. 
 
2015 Bodega Langa “Pi 3,1415, Concejon” (rood)  Speciale prijs  €   14,50 (15,95) 

Calatayud, Spanje      Bij 6 flessen   €   13,50 
Superwijn en niet alleen voor bêta’s (alhoewel zéér populair op de TU/e)! 100% Concejon. 
Warmbloedig en volbloed Spaans. Houtgebruik perfect gedoseerd. De verleiding om door te drinken is 
groot! Karakteristieke combinatie van gedroogde vijgen en pruimen en nobele houtinvloeden. Optimale 
smaakconcentratie, gevolgd door een ware explosie van het rijpste fruit in combinatie met gedroogd 
fruit (dadels, vijgen) en specerijen. Krachtig en klassiek gestructureerd. Nu-2026. T-bone, gerijpte rib-
eye, ragout/couscous met schapenvlees. Stoofgerechten of langzaam gesudderd rundvlees. Bbq. 
 
2017 Réserve Blanc, Famille Perrin (wit)   Speciale prijs  €   13,25 (14,50) 

Côtes du Rhône Blanc, Frankrijk    Bij 6 flessen   €   12,25 
Superdegelijk en buitengewoon origineel wit uit de Rhône uit de “stal” van de beroemde Perrin 
familie. Multifunctioneel! Het steenfruit verwijst onmiskenbaar naar de zuidelijke Rhône. Rijpe 
kruisbessen, bloesem, kweepeer en wat gedroogd gras. Optimale balans: heel smakelijke zuren, 
boordevol sap en echt goed gedoseerde vulling. Van niets teveel, voorbeeldig evenwicht. Zuivere en 
lang aanhoudende finale met een uiterst subtiel bittertje. Nu-2021. Smaakrijke en breed inzetbare 
eetwijn (lunch en diner): knapperige AAA-asperges, op de huid gebakken vis. Gedroogde ham. 
Ambachtelijke kazen (harde en zachte korst). Niet te koel schenken s.v.p.! 
 
2016 Malbec “Barrel Selection”, Bodegas Salentein (rood) Speciale prijs  €   14,95 (16,50) 
Valle de Uco Mendoza, Salentein, Argentinië   Bij 6 flessen   €   13,95 
Er is wat af gebarbecued afgelopen periode en dit was de ideale begeleider! 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-2020. Deze 
krachtige maar elegante wijn is een voortreffelijke partner van stevig rood vlees, wildgerechten. Meer 
in dit seizoen: ideale barbecue wijn!! After dinner! 
 
 



 
 
2015 Barbera d’Asti “La Vigna Vecchia”, Cossetti (rood) Speciale prijs  €   14,95 (16,25) 

Barbera d’Asti, Italië     Bij 6 flessen   €   13,95 
‘t Is dat we even hebben moeten wachten op het nieuwe oogstjaar, anders had hij zeker wat 
hoger gestaan. Maakt niet uit! In deze lijst staan, is überhaupt een aanbeveling. Dit is een single 
vineyard Barbera d'Asti, 'La Vigna Vecchia', die ideale omstandigheden biedt voor de Barbera-druif. 
Goede expositie, veel zon en aangeplant op een kalkhoudende bodem: dat zijn de ingrediënten die 
deze Barbera net dat beetje meer geven. 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 Crasto Superior Tinto (rood)    Speciale prijs  €   15,75 (18,50) 
 Vinho Douro Tinto, Portugal    Bij 6 flessen   €   14,75 
Portugal wint aan populariteit! U loop voor de mode uit, oftewel u had die kwaliteit al eerder 
ontdekt! Al jaren kent deze wijn terecht een grote schare liefhebbers! Deze wijn is gemaakt van 
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Sousão met een gemiddelde leeftijd van 25 jaar van de 
Quinta da Cabreira uit de Douro Superior Regio (stroomopwaarts in de buurt van de Spaanse grens). 
Diep zwart rijp fruit in geur omlijst door kruidige tonen. De smaak is indrukwekkend intens en meer dan 
mondvullend. In de smaak vind je rijp donker fruit terug met een prachtige rijpe tanninestructuur, body 
en inhoud. Deze wijn kan nog zeker 5 jaar mee. Nu-2023 (zeker, maar nu eigenlijk al te lekker…). 
Konijn, lamsschouder, -bout en -koteletjes (geroosterd). Oude, brokkelige kazen van de koe. 
 
2017 Chardonnay “Barrel Selection”, Salentein (wit)  Speciale prijs  €   14,95 (16,50) 

Valle de Uco Mendoza, Salentein, Argentinië  Bij 6 flessen   €   13,95 
Onweerstaanbare Nieuwe Wereld Chardonnay, die blind gemakkelijk verward kan worden met 
een mooie 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-2022. Stevige eetwijn bij 
gerechten met pikant/zoet-contrasten. Slibtong gebakken in roomboter! 
 
2013 Chianti Classico (rood)     Speciale prijs  €   15,50 (17,50) 

Villa Trasqua, Italië      Bij 6 flessen   €   14,50 
Liefde op het eerste gezicht of liever gezegd smaak, met deze heerlijke Chianti Classico. 
Kenmerkende Sangiovese-aroma’s: kirsch. leer en jodium. Bescheiden houtpresentie, ceder, laurier en 
houtteer met ontwikkelde vruchtentonen. Smaakrijk vanaf het eerste mondcontact zonder dat er een 
moment sprake is van geforceerde concentratie, het blijft elegant en verfijnd mede dankzij de 
gepolijste tannines en de zeer zachte wijnzuren. Met een perfecte balans binnen een bijzonder 
smaakkrachtige en gevarieerde materie. Mooi glas wijn!! Nu-2022. Bij een entrecote, lamszadel en 
sappig kalfsvlees. Voor de niet vleeseters: op de huid gebakken, harde vis. Oude kaas van de koe. 
 
2014 Rasteau “L’Andéol”, Famille Perrin (rood)  Speciale prijs  €   17,50 (19,90) 

Rasteau       Bij 6 flessen   €   16,50 
Klassieke Rhône-wijn op 12… Verrassend? Niet bepaald! Bij naproeven kwam de bevestiging! 
80% Grenache, 20% Syrah. Gloedvolle kleurintensiteit. Krachtig, met schakering zwart. Maar het 
geheel blijft transparant. Uitgesproken Rhône-expressie, een beetje in de stijl van een zeer goede 
Gigondas, met bodeminvloed en dus verfijning. Fascinerend! Versmolten aanzet en een satijnen 
textuur. Wat opvalt is de verkwikkende frisheid/koelheid en dat voor een wijn uit de warmste Rhône-
gemeente. Mooie tannine-structuur, goede spanning met elegantie en finesse. Meer een kennerswijn. 
Deze wijn heeft proteïnerijk tegenspel nodig (konijn met zwarte olijven). Nu-2022. Contrastrijke eet-
/diner-/wildwijn met ruimte voor geweldige combinaties: lamskroon, fijn wild, Saint Marcellin-kaas. 
 

Proefdoos TOP 12 BOVEN € 10,-  
 
Thuis op uw gemak kennismaken met deze TOP 12 BOVEN €  10? 
12 Flessen lang lekker luxe en gelukkig ook héél betaalbaar! 
Van alle bovengenoemde wijnen 1 fles. Extra voordelig! 
Totaal 12 flessen ( rood, wit) voor  € 159,00 (normaal  € 191,35) 



 
 

Kom proeven! Alle 24 TOPPERS staan voor u open… 
 
Alle wijnen uit deze brief kunt u, geheel vrijblijvend, komen proeven in onze proefkelder. 
Neem gerust vrienden/bekenden mee. Gezellig! 
 
Vrijdag 14 september van 10.00 uur tot 20.00 uur. 
Zaterdag 15 september van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
En een weekje later: 
Vrijdag 21 september van 10.00 tot 20.00 uur. 
Zaterdag 22 september van 10.00 tot 17.00 uur. 
U bent van harte welkom! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Johan van Dommelen 
 
Bijlage: Portvrije Bestelkaart 
 
 

Werkzaamheden Vestdijk 
 
Het is u vast niet ontgaan, de hele Vestdijk gaat op de schop. De eerste werkzaamheden zijn 
inmiddels begonnen vlak voor de winkel. Gelukkig blijf ik uitstekend bereikbaar. Alleen de aanrijd-route 
is veranderd. Piters Wijnen en de parkeerplaats zijn met de auto prima bereikbaar via de 
Vestdijktunnel (naast de Bijenkorf). Houd rechts aan op de oude busbaan (‘bestemmingsverkeer’).  
U verlaat de Vestdijk weer via de zuidelijke route, richting Heuvel. 

 
Natuurlijk bezorgen wij graag de door u bestelde wijn 
ook graag thuis. In Eindhoven en omliggende dorpen 
gratis vanaf 6 flessen!! 


