augustus

La Vie en Rosé

Buffalo Trace Kentucky
Straight Bourbon Whiskey

Geen zomer zonder rosé! De Wijnproevers presenteren
deze zomer twee paradepaardjes die aan het assortiment
zijn toegevoegd. De prachtige Tulipa Rosé uit Portugal en
een klassieker uit de Provence: Rosé Manon. Vier je
vakantie goed!

70 cl.
NU SLECHTS:

21,99

Buffalo Trace Kentucky Straight
Bourbon Whiskey is het vlaggenschip
van de Buffalo Trace Distillery en
gemaakt van mais, rogge en gemoute
gerst. Hij wordt minimaal 8 jaar gerijpt
in nieuwe eikenhouten vaten in de
historische oude pakhuizen van de
distilleerderij. Voordat de bourbon
gebotteld wordt, wordt elk
vat handgeselecteerd en geproefd.
Diep amber van kleur met complexe
aroma’s van vanille, mint en melasse.
Plezierig zoet met tonen van bruine
suiker en kruiden, daarna hout, toffee,
donker fruit en anijs. De afdronk is
lang en zacht met veel diepte.

PROEFCOURANT
PROEFCOURANT is een uitgave
van DE WIJNPROEVERS

Vakantiewijnen!

6,49
EN BOVENDIEN OOK NOG

6 HALEN

Filou, Kasteelbrouwerij
Van Honsebrouck

5 BETALEN

Filou behoort tot de groep
van sterke blonde bieren die
hergisten op fles. Door het
gebruik van Belgische en
Tsjechische aromahoppen
biedt Filou een milde
fruitigheid en subtiele
hopbitterheid. Het resultaat
is een sterk blond bier dat
best ondeugend kan zijn,
maar altijd zonder kwade
bedoelingen. Een echte
allemansvriend dus!
8.5% ABV | 8°C

11,

99

BEIDE SLECHTS:

Een klassieker uit de Provence!
Grenache, Cinsault en Syrah
van de best geselecteerde
wijngaarden. De druiven worden
in de frisheid van de nacht
geplukt om optimaal fruit te
behouden. Briljant roze kleur
met aroma’s van kamperfoelie
en perzik. Vol, intens in de
mond met een zeer aangename
frisheid. Zijdezachte structuur
met een lange afdronk. Bij
salades, schaaldieren en vis
van de barbecue.

CASA ERMELINDA
TÚLIPA ROSÉ, SETúBAL
PORTUGAL, 2021

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.
Zalmroze Provencekleur, mooi
droog en zalig fruitig met
bosaardbeitjes, framboos en
rode kers, verfrissend met iets
kruidig in de lange afdronk.
Niet te versmaden op een
zonnig terras!

Maximaal 1 bon per klant, aanbiedingen uitgezonderd.

9,99
Manon, Côtes de
Provence Rosé
Frankrijk, 2021

8,99

Bij 4 flessen een gratis Bokaal!

BEIDE SLECHTS:

6,99

33 cl.

PER FLES

VOOR:

1,70

exclusief statiegeld

Het wordt pas echt lekker vakantie vieren met deze
verleidelijke -supersappige- wijnen uit de omgeving
van het Gardameer.

Oropasso, Veneto
Bianco, Italië, 2021

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG TOT EN MET 31/08/2022, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.
PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. ACTIEPRIJZEN ZIJN NETTO AANBIEDINGSPRIJZEN

Blend van Garganega en
Chardonnay, exotisch van
stijl met gestoofde appel en
peer, verveine, abrikozenjam,
acaciahoning en gekonfijte
limoen. Supervet van smaak.
Bij aspergerisotto, salades
en op het terras!

Neropasso, Veneto
Rosso, Italië, 2019

Van deels ingedroogde druiven
gemaakt volgens een 2000 jaar
oud recept dat ‘appassimento’
heet waardoor een volle wijn
ontstaat met veel fruit en
impressies van pruimenjam,
cacao, cappuccino en
bessenjam. Bij de BBQ en
’s avonds op je vakantiestekje.

España
Olé!

8,99

Heerlijk genieten van de Spaanse
zon, dat doen ook de druiven bij
Pago di Cirsus in Navarra. Hier
worden bepaalde percelen
speciaal per druivensoort
geselecteerd, zodat deze
optimaal profiteert van de zon.

NU VOOR SLECHTS:

7,99

Vive la
France!

Water en Wijn =
Lago di Garda!

La Villette is een wijk in het noorden van Parijs, van
waaruit vroeger de stad werd bevoorraad met baguettes,
bier en wijn. Op dezelfde manier voorziet La Villette ons
nu van een serie sappige, oer Franse wijnen.

Zo mooi als het meer zelf, zijn ook de wijnen uit de regio
van het Gardameer. Het domein St. Cristina behoort tot
de beste wijn producerende bedrijven in de regio. Met de
best gelegen wijngaarden is het domein al vele jaren in
bezit van de Familie Zenato, een begrip in de wijnwereld.
Het familiebedrijf staat voor vakmanschap in de kelder
en een ongekend rijk arsenaal aan wijngaarden in
Veneto, tussen het Gardameer en Venetië.

Onweerstaanbaar lekker! Probeer ze allemaal!

Pago di Cirsus, Chardonnay
Navarra, Spanje, 2021

Chardonnay druiven afkomstig
van hoger en wat koeler gelegen
wijngaarden. De druiven worden in de
nacht geoogst en behouden hierdoor
optimaal fris fruit. Frisse wijn met
citrus en kruiden, mooi in balans
met de volle tonen van tropisch fruit,
mango en ananas. Heerlijk bij schelpen schaaldieren en vis van de BBQ.

Pago de Cirsus, Oak Aged
Tempranillo/Merlot/Syrah
Navarra, Spanje, 2020

St. Cristina, Chardonnay
Veneto, Italië, 2020/2021 (Zenato)

7,49
PER FLES

7,49
NU VOOR SLECHTS:

De veelvuldig onderscheiden Pago
de Cirsus is een Spaanse volbloed,
gemaakt van drie verschillende
druivenrassen en gelagerd op eiken
vaten, heeft een vanillerijke smaak,
met dadels, vijgen en veel rijpe bessen.
Kruidige tannine in de staart, lichtjes
gerookt. Ideaal bij tapagerechtjes en
vlees van de BBQ.

Pago de Cirsus, Vendimia
Seleccionada, Navarra
Spanje, 2018

5,99

OOK IN DE MIX!

6 HALEN
5 BETALEN

9,99
NU VOOR SLECHTS:

8,99
PRO

EFCOURAN

T

ABSOLUTE
TOPWIJN!
PR

St. Cristina, Lugana, Vigneti di Massoni
Veneto, Italië, 2021 (Zenato)

Van de inheemse Trebbiano di Lugana. Bouquet met meloen
en citrus, mineraal verfijnd. Fris in de mond met wit fruit en
witte perzik, appeltjes en peren. Ideale aperitiefwijn, maar
heerlijk bij mosselen, asperges, oesters en salades.

St. Cristina, Cabernet Sauvignon
veneto, Italië, 2019 (Zenato)

Kanjer van een wijn! Finessebouquet met impressies van
blauwe pruim, bosbes, zwarte bes, mineralen en pure chocola.
Toetsje tabak. Daarna een puur fruitfestival in de mond,
maar in het klassieke genre: met volop zwarte bes, cassis en
specerijen. Zoete ceder in lange finale. Bij alles van de grill,
met name lam, entrecote en duif.

La Villette, Chardonnay, Vin de France, 2020

Tempranillo, Merlot en
Syrah, maar dan van speciaal
geselecteerde druiven. Robijnrood,
helder fonkelend. Fantastisch
vanillefestival met specerijen,
dille en zwarte bessen. Met kokosimpressies in de smaak, veel
rood fruit en tonen van kaneel
en speculaas. Soepele tannine.
Imposant. Voor bij een
entrecote of Bavette.

Fraaie ‘Chardonnay del Veneto’, in de stijl van Zenato. Intens
fruitaroma met bouquet van bloemen, gedroogd fruit en een
hint van hazelnoot. Droog en fris in de mond met een prettig
vetje en veel fraîcheur. Bij gebakken zeetong, kreeft en
truffelrisotto.

OEFCOURANT

Met een rondborstig bouquet van exotisch fruit en impressies
van peer en ananas in de mond. Heerlijk bij gebakken vis en
een gegrild kippetje.

La Villette, Rosé, Grenache-Cinsault
Vin de France, 2021

Met een zweem van roze en met impressies van aardbei,
framboos en kers! Voor op het terras, maar ook niet te
versmaden bij salades en schaal- en schelpdieren.

La Villette, GSM, Vin de France, 2019

Van Grenache, Syrah en Mourvèdre, met impressies van kers,
drop en lavendel. Relaxed en soepel van smaak met extra fruitvet en een peperig staartje. Bij alles van de barbecue en biefstuk!

12,99 15,99

18,99

NU VOOR SLECHTS:

NU VOOR SLECHTS:

NU VOOR SLECHTS:

10,99 13,99 16,99

