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Hallo daar Voorjaar!
Vier het voorjaar met heerlijke
wijnen van de Wijnproevers

5,99
NU SLECHTS:

4,49

PER FLES

Finca Milena, Tierra de Castilla, Spanje
Deze ‘groene’ wijnen komen van hoger gelegen wijngaarden in
Castilla. 100% Biologisch en dát proef je!

Organic Blend Blanco, 2019

Van voornamelijk Verdejo, een druif die flirt met Sauvignon
Blanc. Veel zon geeft vettere fruitheupen en een tropisch
parfum. Passiefruit, grapefruit en veel sappigheid in de mond.
Bij gegrilde vis, langoustines en geitenkaasjes.

Tinto, Tempranillo-Shiraz-Merlot, 2018

Tempranillo met een paar druppels Syrah en Merlot. Veel sap met
een heerlijke toets Amerikaans eiken! Verleidelijk fruitbouquet
met framboos, bosaardbei en kersenjam. Zacht van smaak met
een mooie vanille afdronk. Bij lamsrack, geroosterde kip en paella.

VRIENDEN VAN
DE ASPERGES!
Het voorjaar betekent ook weer genieten van een heerlijk
bordje asperges. Samen met een juist bijpassende wijn
maakt dit het genot helemaal compleet!

PRO

EFCOURAN

Afkomstig uit Zuid-Afrika, MCC staat voor Methode Cap
Classique en dat betekent dat de wijn gemaakt is als
Champagne, met dezelfde druivenrassen ook nog! Van
Chardonnay en Pinot Noir uit Robertson en Stellenbosch.
Alléén in prijs van Champagne te onderscheiden!
Heerlijke bubbel en mooie verrassing voor moeder.

ASPERGE

7,49
NU SLECHTS:

5,9 9

OEFCOURANT

8,99
NU SLECHTS:

6,99

We zetten de moeders heerlijk in het zonnetje!
Verras moeder met een lekker cadeau. Bijvoorbeeld
met deze fraaie decofles met Le Rosé par Paul Mas.
Jouw Wijnproever kan hier een mooi geschenk van
maken. Of wat dacht je ervan om moeders te
verwennen met een lekkere bubbel bij het ontbijt?
Wordt ze vrolijk van….

Graham Beck, MCC Rosé, Zuid-Afrika
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12,99
NU SLECHTS:

9,99

Domaines Paul Mas, Le Rosé par paul Mas
Pays d’Oc, Frankrijk, 2019

Paul Mas zou Paul Mas niet zijn als hij ook een perfecte
rosé zou willen maken. Die is er nu, en hij heet dan
ook: Le Rosé! Lichtroze, briljant schitterend, met veel
tranentheater. Zomers parfum van rijpe aardbei, kers en
vanille. En in de mond regent het rijp bosfruit, sappig en
mondvullend. Een rosé waar moeder van kan genieten en
ook nog eens in een fraaie fles!

Villa Conchi, Cava, Brut Selection, Spanje
Villa Conchi is gemaakt als eerbetoon aan de vrouw.
Klassieke Cava van Xarel-Lo, Parellada, Macabeo en
Chardonnay. Fijne mousse, romige geur, boordevol
appeltjes, limoen, peer en anijs. Mooi ingetogen van
smaak, fris en toegankelijk. Proost, op moeders!

VILLA CONCHI CAVA IS OOK VERKRIJGBAAR IN:
flesje 37,5 cl. € 5,49 en magnumfles 1,5 Liter € 19,99

Leth, Grüner Veltliner, Terrassen, Wagram
Oostenrijk, 2019

De Oostenrijkse Grüner Veltliner doet het super bij
asperges! Met zijn volle aanzet, tonen van citrus en een
kruidige hint van witte peper gaat deze wijn perfect bij de
klassieke stijl (met botersaus, ham en eieren)!

LePlan, Vermeersch RS Blanc
Côtes-du-Rhône, Frankrijk, 2020

Voormalig autocoureur Dirk Vermeersch maakt
tegenwoordig sublieme wijnen in het hart van de Rhône.
Deze RS (Récolte Selectionnée, een knipoog naar de
autosportcarrière) wordt gemaakt van Grenache
Blanc en Marsanne en kent een volle smaak. Sappig
en romig in de mond met impressies van gele appel,
peer, nectarine en abrikoos. Heerlijk romig en rond,
wat hem een ideale begeleider maakt van een delicaat
aspergegerecht.

Hensel, WB, Weissburgunder-Chardonnay
Aufwind, Pfalz, Duitsland, 2019

Het vakmanschap van Thomas Hensel uit zich in deze
wijn. Wie het Duits niet machtig is, moet weten dat dit
een Pinot Blanc is met meer frisheid dan in de Elzas.
Aangevuld met Chardonnay geeft dit impressies van rijpe
conferencepeer, gekonfijte citroen en wat perzik. Heel
sappig. Heerlijk bij delicate aspergegerechten als aspergeaardappel salade of asperges met zalm.

14,99
NU SLECHTS:

11,9 9

8,99
NU SLECHTS:

7,49

9,99
NU SLECHTS:

7,99

Disaronno - Originale

Disaronno is “The original” en
onder andere te herkennen aan zijn
iconische fles die stijl, elegantie en
moderniteit combineert. Het unieke
recept van Disaronno geeft de drank
een heerlijk zachte en aromatische
smaak.

Fles 0,7 Ltr.
NU SLECHTS:

13,99

TIP: Ook heerlijk als cocktail in een Disaronno
Fizz. Schenk 45 ml Disaronno in een glas gevuld
met ijs, vul bij met bruisend water en voeg
een paar druppels vers citroensap toe. Roer
voorzichtig. Garneer met een citroenschil.

Disaronno - Velvet
Fles 0,7 Ltr.
NU SLECHTS:

15,99

Deze eigentijdse en unieke likeur is
perfect voor liefhebbers van cream
likeuren met een intens aroma. De
smaak is zacht en zoet zoals je van
Disaronno gewend bent, maar met
romige en zijdezachte lagen door
de toevoeging van melk. Schenk
gekoeld over ijs in een tumbler glas.

Brussels Beer Project
Delta IPA

Not your average Belgian beer.
Met aroma’s van lychee en passievrucht verrast dit bier met een
mooie bitterheid. Een kleine kruidige
en droge toon geeft een Belgische
touch aan deze heerlijk frisse IPA
van Brussels Beer Project.

Blik 33 cl.
NU SLECHTS:

2,80
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gratis glas bij aankoop van 4 blikken

