
Puur genieten met 
deze heerlijke 
aanbiedingen...

Cabernet Sauvignon/ 
Merlot, 2018
Dieppaars van kleur. 
Elegant en complex met 
aroma’s van pruimen, 
rode bessen en specerijen. 
Drop en vanille met 
aangename tannines 
en een perfecte balans. 
Lange afdronk met 
aangename nuances 
van chocolade. Bij vlees, 
pasta en stevige kazen.

PROEFCOURANT
oktober

Wijnen in Oktober
Puur genieten met Puur genieten met 
deze heerlijke 
aanbiedingen...

VOOR SLECHTS:

8,99

6,99

VAN

Paul Mas ‘Vignes de Nicole’ 
Pays d’Oc, Frankrijk
Vignes de Nicole is de favoriete 
Winery van Jean Claude Mas. 
Oude stokken met lage opbrengsten 
zorgen voor een sublieme kwaliteit 
fruit. Daarnaast krijgt de wijn 
een rijping van 7 maanden 
op eikenhouten vaten. 
Superieure rode wijn voor 
een alledaagse prijs! 
Heerlijk oktober!

PROEFCOURANT is een uitgave van
DE WIJNPROEVERS



Stemmari, Grillo, 2019
Lokale specialiteit voor witte 
wijn. Fijne neus met aroma’s 
van perzik, grapefruit, honig en 
amandel. In de aanzet ook veel 
fruitige componenten als appel en 
ananas en in de afdronk vooral 
perzik en citrus. Bij zeevruchten, 
pastagerechten met groente, wit 
vlees en gebakken vis.

Stemmari, Nero d’Avola 
2018
Lokale specialiteit voor rode wijn. 
Diepe robijnrode kleur. Intens, 
met tonen van bessen, wilde 
aardbeien en granaatappel. De 
smaak is zacht en fl uweelachtig. 
Bij risotto, rood vlees, lam,  
hartige kazen en wild.

Genieten op
z'n  Spaans!

Pago de Cirsus, Chardonnay 
Fermentado en Barrica
Navarra, Spanje, 2018
Het bijzondere klimaat bij Pago de Cirsus 
stelt ze in staat om bijzonder goede 
Chardonnay te verbouwen. Wanneer 
deze dan ook nog eens zorgvuldig wordt 
gevinifi eerd op eikenhouten vaten, krijg 
je wel een bijzonder mooi resultaat. 
Strogele kleur. Tropisch fruit met aroma’s 
van vanille en amandelen. Zalvend en 
romig in de mond met een aangename 
frisheid. Zijdezacht en aromatisch. Bij 
zeevruchten en schaaldieren, wit vlees 
en gebakken groenten.

Le Plan Vermeersch, RS Plan de Dieu
Côtes du Rhône Villages, 2018
Afkomstig uit de AOC Côtes du Rhône Villages Plan de 
Dieu, waarbij een geselecteerde groep wijnbouwers zijn 
aangesloten. Blend van 33% Grenache / 33% Syrah /
33% Mourvèdre. De letters RS staan voor Récolte 
Sélectionnée, oftewel geselecteerde oogst, met uiteraard 
een knipoog naar de autosportcarrière van Vermeersch. 
Helder dieprood. Bramen en ander rijp fruit in 
combinatie met zuidelijke kruiden (Garrique). De smaak 
is intens met pruimen, bramen en kruidigheid gevolgd 
door een zachte afdronk met stevige maar zachte 
tannines. Goede combinatie met gegrilde ribsteak, 
geroosterde konijnenpoot met tijm of foie gras.

Spanje is één van de grootste wijnproducerende 
landen. Om te laten zien dat het niet alleen gaat 
om kwantiteit, maar zeker ook om kwaliteit, willen 
De Wijnproevers u graag kennis laten maken 
met de volgende wijnen: NU SLECHTS:

10 ,99

9,99
NU SLECHTS:

11,99

9,99

Bardos, Ribero del Duero, Spanje
In 1999 besloot José Miguel Arambarri uit La Rioja 
om het bedrijf van zijn voorouders opnieuw op te 
bouwen en zijn eerste wijngaard te planten. Vandaag 
de dag wordt hij geroemd om zijn grootse wijnen.

Forza Sicilia!
In het zonovergoten Sicilië, treft men de wijngaarden 
van Stemmari, bij het meer van Arancio. Een moderne 
winery met passievol vakmanschap en superieure 
betaalbare wijnen.

van perzik, grapefruit, honig en 

fruitige componenten als appel en 

perzik en citrus. Bij zeevruchten, 
pastagerechten met groente, wit 

Lokale specialiteit voor rode wijn. 

smaak is zacht en fl uweelachtig. 

NU SLECHTS:

6 halen
5 Betalen

5,99

Romantica, Crianza, 2017
Deze wijn is gemaakt van Tinta 
del Paìs druiven (Tempranillo). 
De wijn rijpt gedurende 14 
maanden in Frans eiken vaten. 
Diepe kersenrode kleur. Intens 
met aroma’s van rijp fruit, 
donker fruit, zoete jam, tabak 
en leer. Een volle body en 
duidelijke structuur met lekkere 
frisheid. Souplesse, elegantie en 
zachte, aangename tannine. Bij 
geroosterd vlees en lam.

Reserva, 2016
Tinta del País en Cabernet 
Sauvignon. De wijn rijpt 
gedurende 16 maanden in 
nieuwe Franse eiken vaten. 
Diepe violetrode kleur. Complex 
en aantrekkelijk. Zwart fruit, 
chocolade en verfi jnd Frans 
eikenhout. Vlezig en krachtig. 
De frisheid en tannine zijn goed 
in balans, wat bijdraagt aan het
karakter van de wijn. De afdronk 
is lang en aanhoudend. Bij vlees, 
wild en stoof.

Wining to the Max!
Waar Nederlandse coureurs Max presteren in het 
autoracen, presteren Belgische autocoureurs in het 
wijnmaken. Dirk Vermeersch domineert in de Rhône 
en staat met deze RS Plan de Dieu op polepositie!

NU SLECHTS:

15,99

13 ,99

NU SLECHTS:

10 ,99

9,99
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Gratis origineel DelirIum slurfglas 
bij 6 fl essen Delirium 33 cl.

PROEFCOURANT
HENDRICK’s GIN
Hendrick’s is een wonderbaarlijke, 
superpremium gin met een eigenzinnig 
karakter voor de meest buitengewone 
symfonie van smaken. In tegenstelling 
tot doorsnee gins wordt Hendrick’s gin 
gedistilleerd in een piepklein dorpje in 
Schotland en gemaakt met 11 ongewone 
botanicals waaronder komkommer en 
rozenblaadjes. Deze unieke combinatie 
van ingrediënten resulteert in een 
verfrissende gin met een bloemig aroma.

NU SLECHTS:

Fles 0,7 Ltr.

28,99

Delirium Tremens
Delirium Tremens is een zwaar blond bier van het
type tripel. Na een slok voelt het alsof een fl inke
scheut alcohol in de mond ontbrandt. In 
werkelijkheid worden de tong en het gehemelte 
verwarmd. De smaak wordt gekenmerkt door zijn 
rondheid. De nasmaak is stevig, sterk en langdurig.

Delirium Nocturnum
Delirium Nocturnum is de kleine zus van de 
Delirium Tremens en werd voor het eerst gebrouwen 
om het 10-jarig bestaan van Tremens te vieren. Een 
opvallend eigenwijs donker chocoladebruin bier met 
toetsen van karamel, mokka en chocolade met een 
fruitige achtergrond van banaan en groene appel. 
Delirium Nocturnum onderscheidt zich niet alleen 
door zijn bijzondere naam en uitstraling, maar zeer 
zeker ook door zijn stevige alcoholpercentage.

BEIDEN NU:

Per � es 33 cl.

2,10
ex. statiegeld


