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De lekkerste wijnen
bij de BBQ
Le Plan Vermeersch
Grand Party bij de BBQ!
Voormalig Belgisch autocoureur Dirk Vermeersch
maakt in het kleine dorpje ‘Le Grand Bois’, midden
in de Côtes du Rhône Villages, sublieme wijnen!
De naam GP staat voor “Grand Party”, met een
knipoog naar de racecarrière van Vermeersch.

LePlan Vermeersch GP
Sauvignon Blanc

De GP Sauvignon Blanc is een
heerlijke frisse witte wijn met
herkenbare tonen van appel,
kruisbes en tropisch fruit. Veel
smaak, licht stuivend, gewoon
een lekker glas waar je van
geniet! Bij kip van de BBQ,
schaaldieren en kreeft.

LePlan Vermeersch GP
Grenache Rosé

Een zachte en milde zalmkleur.
Rosé met body en veel smaak,
rijpe tonen van framboos en
aardbei. Een prettige frisse
zuurgraad. Heerlijk bij salades,
wit- en varkensvlees van de BBQ.

LePlan Vermeersch GP
Merlot

Heerlijke Merlot vol met geuren
van zwarte bessen en ander donker
fruit. De smaak is vriendelijk en
lekker sappig, met kruidige tonen
van tijm en zwarte peper. Een
redelijk stevige en volle afdronk.
Heerlijk bij gegrilde gerechten
en gekruid vlees.

ALLEDRIE

6,49
NU SLECHTS:

4,99

Per fles

BRAAI TIME
Italiaanse helden
bij de BBQ!

Nergens weten ze zo goed om te gaan met de BBQ
als in het land van de oorsprong van de ‘Braai’,
Zuid-Afrika. Met een legendarisch Wijnhuis als
Steenberg uit Constantia heb je het ultiem
Braai genot in je eigen achtertuin!

Je ideale grillmaatje!

6,99

Today’s Special, AppaSsimento
Puglia, Italië

NU SLECHTS:

In het achterland van Puglia in Italië
troffen we deze supercuvée van
Negroamaro, Merlot, Primitivo en
Malvasia aan. Gemaakt van deels
ingedroogde druiven volgens een 2000
jaar oud recept dat ‘appassimento’
heet! Hierdoor krijg je een krachtige,
volle zomerwijn met impressies van
pruimenjam, cacao, cappuccino en
kruidkoek. De perfecte BBQ-wijn.

5,99

Wanneer de BBQ’s aan het Gardameer roken,
weten de Italianen wel wat erbij gedronken
moet worden; Wit: Lugana en rood: Ripasso!

LAAG
GEPRIJSD!
LAAG
GEPRIJSD!
NU SLECHTS:
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99

NU SLECHTS:

6,99

Heerlijke witte wijn gemaakt
van Trebbiano druiven. Sur
Lie gelagerd wat zorgt voor
een volle body. Lichtgeel van
kleur. Mooie tropische smaak
met frisse minerale tonen,
witfruit en florale tonen.
Een lange frisse afdronk.
Bij schaal- en schelpdieren
(kreeft!) en gegrilde
visgerechten.

10,99

10,99

NU SLECHTS:

7,99

Steenberg, Sphinx
Chardonnay
Constantia, Zuid-Afrika
Antiche Terre
Lugana, Veneto, Italië

NU SLECHTS:

Antiche Terre, Ripasso
della Valpolicella
Veneto, Italië

Deze Valpolicellawijn heeft
heerlijke fruitige tonen van
kersen, chocolade en verse
kruiden. De smaak is vol, zacht
en aangenaam met een mooie
balans. ‘Liefkozend door de
Italianen wel eens baby Amarone
genoemd’. Bij een mooi groot
stuk beef van de BBQ.

Aromatische traktatie met
uitnodigende geuren van citrus
en steenfruit. Subtiele rokerige
en kruidige aroma’s van het
houtgebruik wat het een ideale
BBQ-wijn maakt. Daarnaast de
nodige frisse tonen van limoen
en een heerlijke zachte ronde
fruitigheid. Bij witvlees en
gegrilde vis. Ga je voor vlees
en wil je liever wit? Wees niet
bang om deze Chardonnay
erbij te zetten.

Steenberg, Stately
Cabernet Sauvignon/
SHIRAZ, Constantia
Zuid-Afrika
Deze rode wijn wordt
gemaakt van Cabernet
Sauvignon en Shiraz
druiven afkomstig van
verschillende geselecteerde
wijngaarden. Alleen de
beste geselecteerde druiven
worden gebruikt voor deze
krachtige rode wijn vol met
zwart fruit, specerijen en
zachte vanilletonen van
het eikenhout. Een genot bij
iedere steak van de grill!

Glengoyne 10 Years Old

Deze whisky is gerijpt op een mix van
first-fill European oak sherryvaten,
refill oak en first-fill American oak
sherryvaten. Dit levenswater is zoet
in de neus, met aroma’s van toffee en
popcorn. Smaak van groene appels,
specerijen, mokka, een hint van zoete
drop en noten. De afdronk is zoet en
moutig. Heerlijk om puur te serveren,
als highball of als cocktail te serveren.
Tevens een mooie begeleider bij
chocolade of schaaldieren.

Blanche de Namur is een
troebel, elegant en mild
tarwebier van de hoogste
kwaliteit. Het is een toonbeeld
van zijn soort: floraal en
fruitig tegelijk, met subtiele
accenten van koriander en
sinaasappelschil. De neus
is fris en delicaat. Serveer
het koel, niet koud, zodat u
tijdens heel de degustatie
zijn aroma’s en elegante
bitterheid kunt proeven.

29,99

BIJ 6 FLESjes
EEN ORIGINEEL
GLAS GRATIS!

Fles 25 cl.
NU SLECHTS:

0,99

excl. emballage
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Blanche de Namur
Witbier, Brasserie
du Bocq, België

Fles 0,7 Ltr.
NU SLECHTS:

