15%
korting
op de bieren van
brouwerij de ambacht
Exclusief emballage

10% korting
op 1 product
naar keuze
op uw
kassabon

Informeer bij uw wijnproever naar de voorwaarden
en artikelen uitgesloten van deze actie!

€5,- korting
op een fles
Nolet Silver
Dry Gin 70cl

World Award winning Gin
uit Schiedam. Met Turkse Roos,
perzik en framboos.

Maximaal 1 bon per klant, aanbiedingen uitgezonderd.
Maximaal 1 bon per klant, aanbiedingen uitgezonderd.

Flesprijs is uitgangsprijs

Maximaal 1 bon per klant, aanbiedingen uitgezonderd.

op de wijnen
van paul mas

Maximaal 1 bon per klant, aanbiedingen uitgezonderd.

20% korting

mei

PROEFCOURANT

WIN! BIJ AANKOOP

VAN EEN FLES ISOLABELLA
LIMONCELLO MAAK JE
KANS OP ÉÉN VAN DE FRESH
‘N REBEL ROCKBOLD XS SPEAKERS

Isolabella Limoncello

Fles 70 cl.
NU SLECHTS:

12,99

Isolabella Limoncello heeft een
uitgesproken volle smaak en een
oogverblindende intense kleur. Deze
likeur kenmerkt zich als een frisse
toegankelijke limoncello en wordt op
basis van Siciliaanse citroenen
vervaardigd. Heerlijk als digestief of
cocktail, maar kan ook uitstekend in
een dessert worden verwerkt.

Fles 70 cl.
NU SLECHTS:

13,99

Isolabella Sambuca

PROEFCOURANT is een uitgave
van DE WIJNPROEVERS

De Lente in het Glas!

In 1870 heeft de nobele Egidio Isolabella “Distilleria Egidio
Isolabella” opgericht en is als fervent reiziger op zoek gegaan
naar de allerbeste ingrediënten om een likeur te ontwikkelen
die zijn naam mocht dragen. “Isolabella Sambuca”. Door de
samenvoeging van de beste ingrediënten is een unieke
uitgebalanceerde smaak ontstaan. Drink koud vanuit de
vriezer of met ijs. Of volgens een traditionele methode
geflambeerd met 3 koffiebonen.

IKI Yuzu

De eerste smaak ooit van iKi Beer
werd gebrouwen met verse Senchatheebladeren en de Aziatische
citrusvrucht Yuzu. Kenmerken van
deze heerlijke iKi combinatie is de
frisse lichte smaak van het bier.
Het vult je mond met een duidelijke
umami-smaak, gevolgd door een
smaak die het gehemelte prikkelt,
zodat je meer wilt.

33 cl.
BEIDE PER FLES

2,20

IKI Ginger

De tweede variant van iKi Beer
wordt gebrouwen met verse Senchatheebladeren en gember. iKi Ginger
is een amberkleurige bier met een
rijke krokante smaak. Neem een
rustig moment, geniet van de smaak
en ontspan. De lichte tinteling
veroorzaakt door de gember zorgt
voor een verfrissende twist.

8,49
NU VOOR SLECHTS:

6,99

Domaine Malet, Sauvignon Blanc
Touraine, Loire, 2020

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG TOT EN MET 31/05/2022, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.
PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. ACTIEPRIJZEN ZIJN NETTO AANBIEDINGSPRIJZEN

Een witte klassieker uit de Loire. Domaine Malet is een
gerenommeerd familiebedrijf in hartje Touraine. Gemaakt van
Sauvignon Blanc, afkomstig van oude stokken die groeien op klei
en kalksteen. Dat zorgt voor optimale aroma’s in de druiven.
Stuivend bouquet van limoen, grapefruit, appel en buxushaag.
Sappig in de mond met kruisbes, tonen van gras, boordevol
Granny Smith en citroen. Een mineraal verfijnde wijn met een vet
fruitbuikje. Qua stijl tussen Nieuw-Zeeland en Sancerre in.
Als aperitief, bij maaltijdsalades en geitenkaas.

Nieuwe toppers
uit Zuid-Afrika
bij de Wijnproevers

8,99

Pinotage is zo Zuid-Afrikaans als
een springbok! Een Zuid-Afrikaanse
kruising tussen Pinot Noir en
Cinsault maar een druif met een heel
duidelijk eigen karakter: vol met
specerijen en rood en paars fruit!
Verleidelijk bouquet met zwarte
kers en eikennuances. Jammy en
vlezig in de mond met volop zwarte
en rode kers. Gekonfijt en sappig
met een stevige body en aanwezige,
maar zwoele tannine en wederom
veel fruitmaterie in de lange afdronk.
Heerlijk bij de barbecue, bijvoorbeeld
sosaties (vleesspiezen) van Lam
en boerewors.

VOOR:

Stof de BBQ maar af, want de lente komt eraan.
Er is geen land waar zo lekker gebarbecued wordt
als in Zuid-Afrika. Samen met de twee nieuwkomers
van Stellenrust wordt dit optimaal genieten.

7,

99

Stellenrust

Vanaf het terras van Stellenrust is de Tafelberg zo
dichtbij dat je hem bij wijze van spreken kunt aanraken.
Stellenrust was ooit van gouverneur Adriaan van der
Stel, en de wijngaarden behoren tot de allerbeste van de
Kaap. Ze liggen in de zogenaamde ‘Gouden Driehoek’
van Stellenbosch.

Heerlijke verrassing
voor Moeders

Bepin dE Eto, Flavé Rosato
Spumante, 2021, Veneto, Italië

De druiven van deze Bepin de Eto Rosato
groeien in het hart van de Conegliano
heuvels, in het noordelijke deel van de
provincie Treviso. Een echte topwijn met
mooie mousse, genereus rijk fruit met
vooral perzik en abrikozen, gevolgd door
meloen, lychee en grapefruit. Subtiele
smaak met in de afdronk heerlijke florale
tonen zoals rozenblaadjes en cyclaam.
Crispy en goed in balans. In een fraaie
fles een aangenaam geschenk voor de
liefste moeder.

Verwen je moeder in de lente met een heerlijke
rosé van De Wijnproevers. Mousserend of stil,
het geeft altijd een feestelijke tint en smaakt
natuurlijk ook nog eens fantastisch lekker!
Dat is wat moeders willen.

Biscardo, Rosapasso, Veneto
Italië, 2021

De Euganese heuvels, ontstaan door een keten
van vulkanen. Naast de bekende thermobaden
wordt deze streek voornamelijk geroemd om
zijn Pinot Noir druiven. Deze druif krijgt hier
nog meer elegantie, ideaal om er een superrosé
van te maken! Een prachtige zalmrose kleur
verraadt de complexe smaak en elegantie
van deze wijn. Frisdroge rosé met aardbei en
rijpe kers, zacht, vol en harmonisch met een
plezierige afdronk. Nu super voordelig, dus een
goede reden om deze fraaie fles met je moeder
te delen op een zonnig terras.

13,
VOOR:

11,99

7,99
VOOR:

6,99

12,99
VOOR:

10,99

Op het schiereiland onder Lissabon
bevinden zich de betere wijngaarden
van Portugal. Ideaal klimaat voor de
inheemse portugese druivensoorten,
waar men er bij Casa Ermelinda een
prachtige rosé van maakt. Zalmrose
Provencekleur, mooi droog en zalig fruitig
met bosaardbeitjes, framboos en rode
kers, Verfrissend met iets kruidig in de
lange afdronk. Moeder wil geen bloemen,
wel Tulipa!
Introprijs

6,49

8,

OOK NOG

VOOR:

6 HALEN

6,99

5 BETALEN

Saragat, Vermentino di
Sardegna, Italië, 2020

Sardinië is een populaire vakantiebestemming
voor veel mensen. Een eiland waar veel te zien
en te beleven is. Ook op het gebied van wijnen
kan je hier je hart ophalen, maar je hoeft niet
ver te reizen, want uw Wijnproever heeft een
aantal prachige exemplaren in huis. Deze moet u
ontdekt hebben!

Surrau, Branu, Vermentino di
Gallura, Italië, 2020

Je hebt Vermentino en je hebt Vermentino.
Gallura is een provincie die geroemd wordt om
zijn Vermentino. De Branu is het paradepaard
van Vina Surrau. Delicate wijn met een geur
van reines-claudes, citrus en oregano. Sappig
en vol van smaak, met impressies van perzik,
ananas en mango. Maar ook met verse groene
kruiden en een minerale, lange afdronk. Bij
tonijncarpaccio en pasta vongole.

Deze knisperfrisse witte wijn is
levendig en heerlijk sappig, dankzij
de fraaie fruitzuren. Grapefruit en
Pomelo domineren het geurpalet,
aangevuld in de smaak met heerlijk
tropisch fruit en peerdrop. Verfijnd
mineraal met een prachtige lange
afdronk. Heerlijke terraswijn
of bij een dorade met citroen en
kappertjes van de barbecue.

CASA ERMELINDA, TÚLIPA ROSe
SETUBAL, PORTUGAL

99

Ontdek Sardinië!
99

Stellenrust, Premium
Chenin Blanc, STELLENBOSCH
Zuid-Afrika

Stellenrust, Premium
Pinotage, Stellenbosch
Zuid-Afrika

Saragat, Cannonau di
Sardegna, Italië, 2020

De Vermentino voelt zich helemaal
thuis op Sardinië en zeker in de
wijngaarden van Saragat. Het klimaat
en terroir zijn hier ideaal voor deze
druif. Een explosie van aroma’s
met een heerlijke frisheid. Denk
aan Groene appel, verse lychee en
vlierbloesem met een licht kruidige
toets. Aanrader bij fruits de mer.

9,99
VOOR:

7,99

10,99
VOOR:

9,99

Cannonau is de lokale held van
Sardinië. Waar deze druif elders
in de wereld doorgaat voor
Grenache, is deze op Sardinië
karakteristieker en pittiger.
Saragat is een project van Farnese
Vini op Sardinië, welke garant staat
voor Zuid-Italiaanse topwijnen.
Rijk van smaak, veel fruit, bessen,
kersen en bramen. Daarnaast
florale tonen van viooltjes, cacao
en tabak. Alles keurig in balans.
Een echte aanrader die je geproefd
moet hebben!

