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Maandag  Ges lo ten
Dinsdag  09.30 -  18.30 uur
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WijnberichtDECEMBER 2017

1 Poitevin Médoc rood
1 Cap Saint-Martin Prestige rood
1 Cap Saint-Martin wit
1 Grape Whisperer Sauvignon wit
1 Collefrisio Pecorino wit
1 Colloredo Biferno wit
1 Thörle Silvaner wit
1 Tierras de Murillo Rioja rood
1 Chakana Estate Malbec rood
1 Due Palme Selvarossa rood
1 Moser Gebling Riesling wit
1 l’Arjolle Paradoxe rood

DECEMBER 
PROEFPAKKET 
DINERWIJNEN 
1 Von Buhl Sekt mousserend
2 Collefrisio Pecorino wit
2 Thörle Silvaner wit
2 Cap Saint-Martin Prestige rood
2 Accordini Ripasso rood
2 Accordini Paxxo rood
1 Moscatel de Sétubal zoet

December Wijnbericht is geldig
t/m zondag 31 december 2017

Topkwaliteit Ripasso 
van Accordini

17,95E

NORMAAL 

NU
 voor e13,50

24% 
korting

 

Tierras de Murillo 
Rioja 2014
	herkenbare, goede 
 kwaliteit rioja crianza

8,95E

NORMAAL NU
 voor e 7,70

Von Buhl Sekt 
Reserve Brut 
	beste Duitse mousseux

PER FLES e  19,95

 

EINDEJAARSPAKKETTEN NOG 
SAMENSTELLEN? BEL ONS 
VOOR EEN PASSEND AANBODe33,90NU 2 FLESSEN

16% 
korting
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Molise, de op één na kleinste regio van Italië, ligt tussen 
Apulië en de Abruzzen in, twee van oudsher grote 
wijnregio´s. Wellicht is deze ligging de reden waarom 
de wijnbouw in Molise nog in de kinderschoenen staat. 
Desondanks bouwden de broers Enrico en Pasquale di 
Giulio er hun prachtige Borgo di Colloredo op. Ze zou-
den volledig kansloos geweest zijn met de productie van 
goedkope slobberwijn, dus vanaf het begin is het vizier 
gericht op kwaliteit en originaliteit. Zoals de rijk sma-
kende Gironia, gemaakt van de drie autochtone druiven-
rassen trebbiano, bombino en malvasia. Wijnmakers 
hebben vaak de neiging om hun mooiste witte wijn op 
eikenhout te laten rijpen. De broers Di Giulio geloven 
echter in de pure expressie van de druiven, oogsten met 
een laag rendement en maken de wijn uitsluitend in roest-
vrijstalen tanks. Hierdoor heeft de fraaie, intens geurende 
Gironia een krachtig, zuiver aroma van rijp geel fruit, 
perzik en wat toast. De volle, ronde smaak blijft lang 
nahangen en is zeer evenwichtig. Uitstekend te 
 combineren met fraaie visschotels of fijn gevogelte.

	rijke smaak van inheemse 
druiven

	geen eiken maar fruitexpressie

	onbekend Molise wacht op 
ontdekking

	heerlijk bij vis in saus of fijn 
gevogelte

12,40E

NORMAAL NU
 voor e       10,60

Borgo di Colloredo 
Gironia bianco 2016
Biferno

Mondvullende, roomzachte witte wijn

Geroosterde kwartel met gebakken kweepeer 

Nog niet ontdekte Italiaanse witte talenten
Italië is een eldorado voor liefhebbers van originele druivenrassen en wijnsmaken. Nergens anders is de verscheidenheid 
zo groot! En in de handen van kwaliteitsproducenten krijgen deze bijzondere druiven ook nog eens de expressie die ze 
verdienen of maken zelfs een revival mee. Veel Italiaanse wijngebieden zijn over de hele wereld bekend. Dit geldt echter 
niet voor de Abruzzen en Molise, waar bijzonder mooie wijnen op ontdekking wachten.

 GOUDEN MEDAILLE 
 Mundus Vini - 2016 oogst
 

Een van onze favoriete Zuid-Italiaanse producenten is 
het vooruitstrevende Azienda Collefrisio, nabij het 
stadje Frisa, zuidoostelijk van Pescara. Een klein team 
maakt hier - van de druiven van ongeveer vijfendertig 
hectaren biologisch bewerkte wijngaarden - uitstekende 
wijnen die tot de allerbeste van de streek behoren. 
Bijvoorbeeld hun krachtige droge witte wijn van de 
pecorinodruif. Dit autochtone Italiaanse druivenras 
wordt vrijwel uitsluitend aangeplant in de Abruzzen en 
de Marken. De wijn wordt door wijnkenners 
hooggewaardeerd, waardoor pecorino bezig is aan 
een langzame comeback. Wijnmaker Amadeo de Luca 
maakt er een volle, loepzuivere witte wijn van, met een 
prachtig smaakevenwicht tussen frisse zuren en een 
verleidelijke sappigheid. Een prima culinaire 
match met smaakvolle voor- en hoofdgerechten, 
zoals vitello tonnato en zeebaars uit de oven.

karaktervolle witte wijn 
 met smaaklengte

	100% bio-gecertificeerde, 
inheemse druif pecorino

	kleine, ambachtelijke 
wijnproducent

	culinair breed inzetbaar
11,75E

NORMAAL NU
 voor e     9,95

10,40E

NORMAAL NU
 voor e     8,95

Verleidelijk wit met spanning en diepgang

Collefrisio Pecorino 2016
Terre di Chieti

Uitbundige, Nieuw-Zeelandse sauvignon van Clos Marguerite

The Grape Whisperer 2017
Sauvignon Blanc - Marlborough

Al sinds de introductie van de oogst 2014 is deze 
uitbundig geurende sauvignon uit Nieuw-Zeeland een 
succes. Deze wijn onderscheidt zich met frisse citrustonen 
en een subtiel aspergearoma van veel Europese varianten. 
Grote producenten domineren de markt. De in Bordeaux 
opgeleide œnoloog Jean-Charles van Hove van Clos 
Marguerite bewerkt slechts tien hectaren in de Awatere-
vallei, in het beroemde Marlborough. Dat maakt The 
Grape Whisperer bijzonder. Jean-Charles selecteert 
druiven van jonge stokken die een hoger rendement 
hebben. Toch is de kwaliteit onberispelijk. Dat komt door 
de kleinschaligheid van de wijngaard en de nauwgezet-
heid van werken. De afstand tussen wijngaard en kelder is 
zeer klein, waardoor de druiven snel verwerkt en gekoeld 
kunnen worden. Dat voorkomt de gevreesde oxidatie die 
zorgt voor een flink kwaliteitsverlies. The Grape 
Whisperer is expressief, frisdroog en loepzuiver!

	gemaakt van de druiven van 
jonge wijnstokken

	loepzuiver, met de 
kenmerkende geur en smaak 
van NZ-sauvignon

	frisdroog en niet zoetig zoals 
steeds meer ‘kiwiwijnen’

	indrukwekkend aperitief

15% 
korting

Lekker bij vitello tonnato  

Jean-Charles van Hove

BIJZONDER 
AANBEVOLEN



Deze cuvée van Château Cap Saint-Martin draagt 
de naam prestige terecht. Het is namelijk het 
allerbeste wat oenologen Pierre en Béatrice Ardoin 
produceren in hun eigen wijngaarden in de 
Blayais. De topwijn van dit echtpaar komt 
voornamelijk van speciaal geselecteerde 
merlotdruiven, met een klein deel cabernet 
sauvignon. Het rendement in de wijngaard is 
beperkt tot slechts veertig hectoliter per hectare; 
optimaal rijpe en geconcentreerde druiven dus. Na 
de gisting volgt een rijping van ongeveer twaalf 
maanden in kleine, luxe Franse eikenhouten fusten. 
De prestigekwaliteit heeft veel kleur, intense en 
complexe geuren en een volle maar tegelijk ook 
zachte smaak. Een bordeaux die blind geproefd 
gemakkelijk kan doorgaan voor bekendere en 
vooral duurdere streekgenoten. Voor ons een 
modelwijn; zo hoort goede bordeaux te smaken.

Onze referentie-bordeaux van ambachtelijke wijnmaker

Château Cap Saint-Martin Prestige 2014
Blaye - Côtes de Bordeaux

Grote Hamersma: 8,5 - 
 serieus goede bordeaux

	luxe, mild smakende rode wijn

	ook lekker buiten de maaltijd 
om

	op dronk, maar kan ook een 
paar jaar verder rijpen

12,95E

NORMAAL NU
 voor e 11,40

CADEAUTIP: ZES FLESSEN 
IN ORIGINELE CHÂTEAUKIST

Pierre Ardoin 8,20E

NORMAAL NU
 voor e     6,95

Sappige, droge sauvignon

Château Cap Saint-Martin Blanc 2016
Bordeaux blanc
Pierre en Béatrice Ardoin maken van de druiven 
van hun twintig hectaren tellende wijngaard vooral 
(uitstekende) rode wijnen. Een klein stukje, van nog geen 
hectare groot, is sinds 2008 aangeplant met sauvignon 
blancdruiven. De productie is met ongeveer 4.800 flessen 
per jaar heel beperkt. Deze frisse, droge witte wijn is 
buiten de streek dan ook nauwelijks te vinden. Hoewel 
Pierre en Béatrice niet veel ervaring hebben in het maken 
van witte wijn hebben ze, als gediplomeerd oenologen, 
wel de kennis in huis. Deze wijn is dan ook onberispelijk 
van kwaliteit. De vinificatie is modern, met een koude 
inweking van de schil en een gisting op lage temperatuur. 
Hierna rijpt de wijn nog vier maanden 'sur lie' (op de 
droesem). Dit geeft een volle, sappige nuance 
aan de smaak van deze witte Château Cap 
Saint-Martin.

	geurige, sappig-droge 
sauvignon blanc

	milde tonen door sur lie-
rijping

	heerlijk als aperitief of bij 
visgerechten

	optimale smaak tot 2 jaar na 
de oogst

	silvaner van hoog niveau

	kristalzuiver, sappig en droog

	fantastisch bij fijne visschotels, 
gevogelte of als aperitief

	kan gemakkelijk tot 5 jaar na 
de oogst rijpen

16,60E

NORMAAL NU
 voor e       13,40

Lekker bij gevogelte

19% 
korting

Johannes en Christoph Thörle maken snel faam met hun 
ambachtelijke productie van witte en rode wijn uit 
Rheinhessen. Hoewel topkwaliteit Duitse witte wijn 
doorgaans vereenzelvigd wordt met de rieslingdruif, 
ontstaat er bij kenners een snelgroeiende belangstelling 
voor wijnen van de silvaner. Zo ook bij de broers 
Thörle. Zij maken een bijzonder fraaie en sterk door het 
terroir getypeerde silvaner. Dit doen zij door het 
rendement per wijnstok laag te houden, in de kalkrijke 
wijngaarden rondom Saulheim. "Mineralisch frisch und 
menüfreundlich" zegt Johannes over zijn ‘Spitzenwein’. 
De in de laatste weken van oktober met de hand 
geplukte druiven worden voor een deel in grote en 
kleine eikenhouten fusten vergist. De wijn wordt 
gebotteld na ongeveer zes maanden rijping op de 
gistcellen. Deze kristalzuivere witte wijn maakt grote 
indruk op ons en we raden hem aan als topper bij uw 
kerstdiner!

Kristalzuivere, droge en verfijnde Duitse topper

Silvaner Saulheimer Kalkstein 2016
Weingut Thörle - Rheinhessen

15% 
korting

JAMES SUCKLING   92/100 punten



Port en moscatel: de prachtige Portugese zoete, 
versterkte wijnen. De perfecte combinaties met 
kaas en desserts!

De Pioneiro maakt indruk met zijn 
fraaie muskaatgeuren en smaak. 
Deze wijn is gebotteld zonder 
eikenhoutrijping en heerlijk bij tal van 
zoete desserts of – zoals in Portugal 
gebruikelijk is – als gekoeld aperitief. 
De oogst 2013 won een gouden 
medaille op het Concours Muscats du 
Monde.

8,95E

NORMAAL NU
 voor e 7,95

17,60E

NORMAAL NU
 voor e    14,95

Heerlijk bij volzoete desserts

Moscatel de Sétubal 2013/14
Venâncio da Costa Lima - Pioneiro

Ambachtelijke port van eigen druiven

Quinta do Crasto LBV 2013

Dit is een topkwaliteit Late Bottled 
Vintage die prachtig smaakt bij een 
kaasplateau. Crasto, een van de 
‘Douro boys’, geldt als een van de 
beste producenten van deze 
magnifieke streek  en maakt 
wonderschone, zuivere en niet zo 
zoete ports, uitsluitend van de 
druiven van eigen wijngaarden. 
Deze LBV port is een 'bijna' 
vintagekwaliteit die wat langer op 
fust rijpt en daardoor direct na 
botteling al mooi op smaak is. 

Heerlijk bij chocoladetaart

15% 
korting

t

Tournedos

	uitermate goede en 
 plezierige bordeaux

	winnaar coup des cru 
bourgeois in 2012

	rond, evenwichtig, mooie 
eikentoets

	heerlijk bij rundvlees, 
 wild of ovengerechten 

Château Poitevin is een van de vele, vrij anonieme cru 
bourgeois-wijngaarden in het noordelijke deel van de 
Médoc. Dit gebied ligt tamelijk ver verwijderd van de 
'grote namen'. Saint-Estèphe, de meest noordelijke ge-
meente van de Haut-Médoc, ligt al bijna dertig kilometer 
zuidelijker van de Médoc. Verklaarbaar dus dat Château 
Poitevin en collegae in deze uithoek van Bordeaux geen 
grote bekendheid genieten. Hier komt weliswaar geen 
wijn van grand cru-niveau vandaan, maar wel uitermate 
goede en plezierige bordeaux. Zoals van dit wijngoed, 
waar Guillaume en Natacha Poitevin de wijngaarden met 
55% cabernet sauvignon, 40% merlot en 5% petit verdot 
bewerken volgens de 'agriculture raisonnée'. Deze werk-
wijze omvat onder meer een minimum aan gewasbescher-
mingsmiddelen. Hier wordt médoc gemaakt op klassieke 
wijze, in nauwe samenwerking met de bekende oenoloog 
Antoine Medeville. Na de gisting rijpt Poitevin ongeveer 
twaalf maanden in kleine eikenhouten fusten. 

14,95E

NORMAAL NU
 voor e 9,95

Opruiming in Bordeaux
De kelders liggen vol en de châteaus sturen in deze periode hun uitbundige oogst 2015 naar de wijnkelders van de 

handelaren. Dit betekent dat er ruimte gemaakt moet worden en dat levert een paar mooie aanbiedingen op. Wij kregen 
de voortreffelijke Poitevin 2012 aangeboden met een bijzondere korting en die geven we graag aan u door. We kochten 
een flinke partij, maar wees er snel bij. Een dergelijke korting op een kwaliteitswijn komt niet vaak voor! 

GOUDEN MEDAILLE 
Concours des Vignerons 

Independants 2012

30% 
korting

RUIM

Bordeaux-kelderopruiming met ruim 30% korting!

Château Poitevin Cru Bourgeois 2012
Médoc



  

	indrukwekkende kwaliteit

elegant en met finesse

vol en krachtig, lekker bij 
geroosterd vlees

ook heerlijk om 
 zo te drinken

19,95E

NORMAAL NU
 voor e  17,50

E 16,50   VANAF 12 FLESSEN PER 
FLES

Louis-Marie en François Teisserenc hebben 
vanaf de oogst 2009 de stijl van hun 
topwijn, de Paradoxe, aangepast. Het 
aandeel bordeauxdruiven wordt geleidelijk 
aan teruggebracht en dat van de typisch 
Zuid-Franse druivensoorten syrah en 
grenache vergroot. De druiven worden 
handmatig geoogst een tweemaal 
geselecteerd op kwaliteit. Na de gisting 
volgt een rijping van twaalf maanden in 
nieuwe eikenhouten fusten. Een werkwijze 
die past bij een wijn van hoog niveau. 
Arjolle gebruikt voor een groot deel nieuwe 
fusten van beroemde Bourgogne-tonneliers 
zoals Mercurey, Chassin en Seguin Moreau. 
Deze fusten beperken de directe invloed van 
het eikenhout, maar verlenen vooral 
elegantie en finesse. Dat proef je terug in 
deze indrukwekkende Zuid-Franse wijn met 
zijn volle, krachtige maar velourszachte 
smaak.

t

Geweldige mix van bordeaux en mediterrane smaken
Domaine de l'Arjolle Paradoxe 2015

BIJZONDERE WIJNEN 
KRACHTIG FRANS ROOD EN OOSTENRI JKS WIT2

17 % 

korting 
tot

Côtes de Thongue

	zeldzaam mooie kwaliteit 
riesling

fenomenale, minutenlange 
afdronk

zuiverheid, kracht en 
spanning

kan gemakkelijk tot 15 jaar 
na de oogst rijpen

23,55E

NORMAAL NU
 voor e 20,95

E 19,95   VANAF 12 FLESSEN PER 
FLES

PROEFPAKKET KRACHTIG ROOD EN WIT
 e 114,00 NU 

VOOR

NORMALE PRIJS  

E  130,50
3 GEBLING RIESLING ERSTE LAGE WIT 

EN 3 L’ARJOLLE PARADOXE ROOD 

De bijzondere Gebling-wijngaard van Sepp Moser 
wordt door eigenaar Niki Moser biodynamisch 
bewerkt. Dat betekent dat hij zeer veel aandacht 
moet geven aan zijn druivenstokken en een lage 
opbrengst realiseert. De druiven worden laat, 
pas eind oktober, met de hand geplukt en in 
kleine bakjes snel naar de kelder vervoerd. De 
lange rijpingstijd tot in de koele nazomer zorgt 
voor druiven van bijzonder goede kwaliteit. Het 
resultaat? Een fenomenale witte wijn. Niki laat, als 
overtuigd Demeter-wijnmaker, de natuur zijn gang 
gaan en komt gedurende de spontane gisting en 
rijping op tank nauwelijks tot interventie. Deze 
indrukwekkende, rijpe riesling heeft dan ook een 
volle, krachtige, droge smaak en een prachtige 
balans. De afdronk houdt minutenlang aan en past 
fantastisch bij mooie gerechten als gegrilde vis, 
zalm uit de oven en gevogelte zoals fazant. Ook 
buiten de maaltijd om érg lekker!

15% 

korting 
tot

Grote wijnen komen alleen van bijzonder goede wijngaarden. Gedreven door 
dit besef besloten drieëntwintig wijnproducenten in 2010 hun tweeënvijftig beste 
percelen te benoemen als Erste Lage. De Österreichischen Traditionsweingüter 
(ÖTW) classificatie was daarmee een feit en biedt consumenten en sommeliers 
een houvast in het aanbod van Oostenrijkse wijnen. 

Premier cru-riesling uit Oostenrijk

Riesling Gebling 2016 Erste Lage 1 ÖTW
Sepp Moser – Kremstal

Lekker bij zeebaars



De Selvarossa is het paradepaardje van Angelo 
Maci, de wijnmaker van Cantine Due Palme. 
Hiermee bewijst Angelo dat ook in Salento, in de 
Zuid-Italiaanse regio Apulië, topwijnen worden 
gemaakt. Zijn beste wijn heeft inmiddels acht jaar 
op rij de hoogste waardering behaald in de 
Italiaanse wijnkopersgids Gambero Rosso: tre 
bicchieri, oftewel drie glaasjes. Maar ook anderen 
zijn lovend. Bijvoorbeeld de Bibendagids van de 
Italiaanse sommeliers, die de maximale vijf 
druiventrosjes (‘grappoli’) toekent. Uiteraard is 
voor u vooral de smaak en wijnstijl van belang: 
deze is rijk en soepel. De wijn is gemaakt van 
90% superrijpe negroamarodruiven, aangevuld 
met 10% malvasia nera. Tijdens de lange gisting 
ontstaat een mooie diepdonkere kleur. Daarna rijpt 
de Selvarossa negen maanden lang in nieuwe, 
kleine eikenhouten fusten van Franse origine. Door 
de volle, ronde smaak en de rijpe aroma’s is dit de 
perfecte wijn voor een koude winteravond! 

	veel concentratie en 
zijdezachte smaak

de ‘amarone’ van Zuid-Italië

8 jaar op rij de beste score in 
de Gambero Rosso

luxe ‘avondwijn’ of bij vol 
smakende gerechten

19,50E

NORMAAL NU
 voor e       15,95

Lekker bij wildgerechten

18% 
korting

De perfecte winterwijn uit Apulië

Selvarossa 2013 
Salice Salentino riserva

BIBENDA 
Fondazione Italiana Sommelier

5 grappoli 

GAMBERO ROSSO 
hoogste waardering

3 glaasjes

Speciaal voor dit 
december Wijnbericht biedt 
Angelo Maci zijn topwijn aan 
in prachtige houten kisten met 
zes flessen.

8,95E

NORMAAL NU
 voor e     7,70

Op-en-top rioja crianza, herkenbaar en geliefd

Tierras de Murillo 2014
Rioja crianza

Bodegas San Esteban is de eerste coöperatie van 
wijnbouwers van de Rioja, in 1953 opgericht door 
zestien vooruitstrevende druiventelers. Sindsdien blijft 
deze bodega de concurrentie voor, mede dankzij 
een voortdurende vernieuwing van wijnkelder en 
wijngaarden. De belangrijkste rode wijn van Bodegas 
San Esteban is de op eikenhout gerijpte crianza. De 
meest geslaagde vaten en maar een klein deel van 
de productie houdt San Esteban zelf. Deze worden 
gebotteld; de rest gaat in tankwagens naar bodega’s 
die de wijn onder hun merknaam verkopen. Tierras 
de Murillo wordt uitsluitend gemaakt van perfect rijpe 
tempranillodruiven, afkomstig van wijnstokken die 
gemiddeld meer dan dertig jaar oud zijn. De crianza 
rijpt een jaar op het voor rioja traditionele Amerikaanse 
eikenhout, maar ook gedeeltelijk op Frans eiken. Deze 
verfijnde en elegante rode wijn is een voorbeeld voor 
deze beroemde Spaanse wijnstreek.

	herkenbare, goede kwaliteit 
rioja crianza

onderscheidend door 
elegante, toegankelijke 
smaak

rijping op Frans en 
Amerikaans eikenhout

heerlijk bij vleesgerechten en 
hartige hapjes

Deze fraaie malbec van het Argentijnse Chakana in 
Mendoza is hét schoolvoorbeeld van de nieuwe 
generatie malbecwijnen met minder of zelfs 
helemaal geen eikenhoutrijping. De Italiaanse touch 
van eigenaar Juan Pelizzatti, wijnmaker Gabriel 
Bloise en adviseur Alberto Antonini komt terug in de 
zoektocht naar verfijning en frisheid. Logisch dat 
daarom gekozen wordt voor hooggelegen 
wijngaarden in Agrelo en Drummond, twee locaties 
op de uitlopers van de Andes. Warme dagen, 
afgewisseld met koele nachten, zorgen voor rijpe 
druiven die hun fruitigheid goed behouden. De 
blend uit de twee regio’s geeft een prachtige wijn, 
onderscheidend van andere bodega’s uit Mendoza 
die meer inzetten op een zwoele, ‘dikke’ en door 
eikenhout getypeerde smaak. Daarnaast kiest 
Chakana voor een biologische werkwijze en rijping 
in betonnen tanks. Het resultaat? Een indruk-
wekkende, volle maar ook zeer toegankelijke 
malbec met druif- en terroirexpressie.

indrukwekkende palmares

niet bombastisch maar 
verfijnd en fris

hooggelegen, biologische 
wijngaarden

mooie ‘avondwijn’ of bij 
 gegrild vlees

9,95E

NORMAAL NU
 voor e     8,60

Nieuwe generatie malbec uit Mendoza

Chakana Estate Malbec 2016
Mendoza

TIM ATKIN
Special Report Argentina 2017 

92/100 punten



JAARLIJKSE PRIJSACTIE ACCORDINI-WIJNEN
Profiteer van hoge korting: 20% tot 30% per fles
Samen met Tiziano Accordini bieden we ook dit jaar zijn fraaie Noord-Italiaanse rode wijnen uit Valpolicella 
weer aan voor een scherpe prijs. Hiermee zetten we een traditie voort die enkele jaren geleden begon.

	een van de beste ripasso’s; er is veel 
verschil!

	vol en rond, met verfijnde 
eikenhoutnuances

	heerlijk bij gerechten én als mooie 
avondwijn

	kan gemakkelijk tot 6 jaar na de 
oogst rijpen

	voor wie amarone te krachtig vindt 
smaken

	12 maanden rijping in luxe eiken 
fusten

	prachtig culinair inzetbaar

	mooi bij kaas 

De ripasso van de Accordini’s komt uit de 
heuvelzone van het classicodistrict en wordt 
op een speciale, tijdrovende en hierdoor 
kostbare wijze gemaakt. Het beste deel van 
de rode valpolicellawijn wordt namelijk apart 
gehouden. In de maand februari volgend op 
de oogst, wordt de wijn aangevuld met de 
uitgegiste druiven – de vinacce – van de 
geconcentreerde amaronewijn. Hierdoor 
ontstaat een nagisting die de wijn een 
volledig ander karakter geeft, met meer 
concentratie in kleur, geur en smaak. 
Met als resultaat: kracht, souplesse 
en aromatische lengte in één wijn! 

De indrukwekkende Paxxo wordt gemaakt van 
ingedroogde druiven: hoofdzakelijk corvina, 
aangevuld met rondinella, cabernet sauvignon 
en wat merlot. De druiven worden na de oogst 
in een droge en gemakkelijk te ventileren 
ruimte gelegd, waar ze tot eind november zo’n 
30% van hun volume verliezen. Deze manier 
van indrogen is vergelijkbaar met die van de 
beroemde amarone, maar neemt wat minder 
tijd in beslag. Na de gisting rijpt de wijn nog 
twaalf maanden in eikenhouten fusten en acht 
maanden op fles. Het resultaat is een 
indrukwekkende rode wijn die al jarenlang een 
van de grote favorieten in het assortiment is.

17,95E

NORMAAL NU
 voor e13,50

22,70E

NORMAAL NU
 voor e16,95

Concentratie en rondheid: dé wijn bij wildgerechten

Valpolicella Ripasso 2015

Bijna-amarone

Paxxo 2015
Rosso del Veneto

24% 
korting

25% 
korting

Tiziano Accordini

	amarone van topkwaliteit

	zeer geconcentreerd en romig zacht

	buitencategorie Italiaans rood

	dé wijn bij gerijpte kazen 

	zeer onderscheidende, rode dessertwijn

	eigenlijk een zoete amarone

	prachtige bosvruchtengeur en intens van 
smaak

	gemakkelijk houdbaar tot 10 jaar na de 
oogst 

Amarone wordt gemaakt van ingedroogde 
druiven die pas in januari worden vergist. 
Doordat de druiven een grote concentratie 
aan smaakstoffen, suikers en zuren 
bevatten, ontstaat een zeer krachtige, 
alcoholrijke wijn. Na de gisting rijpt de 
jonge wijn ongeveer twee jaar in kleine 
eikenhouten fusten en daarna nog eens een 
half jaar in de kelder op fles. Zo ontstaat 
een overdonderende wijn met een enorme 
smaakconcentratie. Zelfs Italianen genieten 
van deze wijn zonder erbij te eten! 

Valpolicella, een veelzijdig wijngebied
De wijnmakersfamilie Accordini – met de broers Tiziano en Daniele aan het hoofd – staat model voor de klassieke kwaliteitswijnen 
uit de streek. Door middel van het traditionele appassimento-proces, het indrogen van de druiven, maken zij de wijnen ripasso, 
Paxxo, amarone en recioto. Dezelfde wijnstreek, wijnmaker en hetzelfde terroir en toch vier totaal verschillende wijnen. Dat is het 
bijzondere van het Valpolicellagebied, oostelijk van het Gardameer in Noord-Italië. 

De Accordini’s maken als specialiteit een kleine 
hoeveelheid recioto, de zoete variant van amarone. 
Door een deel van de gistende amaronewijn eerder 
te scheiden van de schillen en de temperatuur te 
verlagen, stopt de gisting. Zo blijft er volop 
onvergiste suiker achter. Hierdoor combineert de 
recioto zeer goed met winterse desserts zoals 
notentaart en gerechten met chocolade.

30,95E

NORMAAL NU
 voor e21,95

De beroemde en meest krachtige valpolicella

Amarone della Valpolicella 2014

Mooie wijn bij winterse desserts

Recioto della Valpolicella classico 2013/15
50 cl

GROTE HAMERSMA: 8,5

41,55E

NORMAAL NU
 voor e 29,95

Lees er meer over op onze website onder wijnbereiding/appassimento. 

29% 
korting

27% 
korting

Lekker bij wild



DECANTER 
Beste Duitse mousserende wijn 

95/100 punten 

Von Buhl sekt Reserve Brut 
Weissburgunder (80%) en chardonnay (20%) 

Beste mousserende wijn van Duitsland; wat een eer 
en erkenning voor de nieuwe wijnmaker Mathieu 
Kauffmann! Na zijn overstap in 2014 van het 
gerenommeerde champagnehuis Bollinger naar Von 
Buhl is hij voortvarend begonnen met een 
programma om de kwaliteit van de Von Buhl-sekt 
naar het hoogste niveau te brengen. Door 
bijvoorbeeld alleen de allerbeste wijnen te laten 
rijpen en deze reservewijnen te gebruiken als 
toevoeging in de assemblage, precies zoals hij 
gewend was te doen in de Champagne. Deze 
prachtige sekt is er een mooi voorbeeld van. Ruikt 
en smaakt als een mooie champagne 
maar kost de helft.

Franciacorta is hét wijngebied in Italië voor 
topkwaliteit mousserende wijn, maar de productie 
bedraagt nog geen 4% van champagne. Vandaar 
dat vrijwel de gehele productie in Italië genoten 
wordt. La Villa Brut Emozione – gemaakt van 
100% chardonnaydruiven – is een verleidelijke, 
verfijnde en zachte millesimato spumante; wijn uit 
één oogstjaar en afkomstig uit Lombardije. Bestel 
in Italië een glas franciacorta en u wordt geprezen 
om uw verfijnde wijnkeuze! Want Italianen 
koesteren hun topkwaliteit spumante: de zuivere, 
fijne toastaroma’s en milde smaakstructuur van de 
chardonnay rechtvaardigen de vergelijking met 
topcuvées uit de Champagne. 

Franciacorta 2013 
La Villa brut Emozione

Italiaanse noblesse, insiders-tip uit Lombardije 

19,95EPER FLES

e33,90NU 2 FLESSEN

16% 
korting

16% 
korting

Mathieu Kauffmann, ex-wijnmaker 
van Bollinger champagne

Lekker bij vishapjes 

23,95EPER FLES

e39,90NU 2 FLESSEN

GROTE HAMERSMA: 9 
Groot, weldadig, luxe mousserend 

wit van een van de allerbeste 
producenten van metodo classico.

Fijne geur, lichte toasting, 
brioche, amandelen, zachte 

smaak, mooie mousse, goede 
zuren, weelderig.

In 2015 
WINNAAR PERSWIJN 
NAJAARSCONCOURS 
beste mousserende wijn 

tot e 17,50

44,20E

NORMAAL NU
 voor e37,55

Sublieme kwaliteit grand cru champagne 

De Sousa blanc de blancs Réserve

Erick de Sousa is een van de toonaangevende 
producenten van topkwaliteit champagne. Zijn wijnen 
krijgen in de internationale wijnpers dan ook steevast 
het predicaat bijzonder goed. In tegenstelling tot de 
bekende merken heeft De Sousa maar een kleine 
productie. U vindt daarom zijn flessen slechts op een 
beperkt aantal adressen. Een echte liefhebber-
champagne voor mensen die meer letten op kwaliteit 
dan op merkbekendheid! Deze brut réserve grand cru is 
gemaakt van 100% chardonnaydruiven uit de gemeente 
Avize. Achterop de fles vermeldt De Sousa de ‘date de 
dégorgement’, de dag waarop de wijn van zijn 
definitieve kurk is voorzien. Belangrijk om te weten, 
want als de wijn in een goede en koele 
wijnopslag bewaard wordt, is de versheid 
zeker tot vijf jaar na deze datum 
gegarandeerd.  

15% 
korting

Crémant de bourgogne van dit hoge 
niveau is het beste Franse alternatief voor 
champagne. Deze prachtige blanc de 
blancs wordt gemaakt van uitsluitend witte 
druiven, namelijk 80% chardonnay en 
20% aligoté. De wijn rijpt zesendertig 
maanden op fles en is mede hierdoor 
uiterst verfijnd. 

De klassieke mousseux uit Frankrijk 

Crémant de Bourgogne 
Cuvée Lucien
L.Vitteaut-Alberti

14,60EPER FLES

e 24,80

15% 
korting

NU 2 FLESSEN

GROTE HAMERSMA: 9
Verrukkelijke, creamy wat rijkere stijl
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Maandag  Ges lo ten
Dinsdag  09.30 -  18.30 uur
Woensdag  09.30 -  18.30 uur
Donderdag 09.30 -  18.30 uur
Vr i jdag   09.30 -  18.30 uur
Zaterdag   09.30 -  17.00 uur
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PROEFPAKKET 6 FLESSEN HUISWIJN
VOOR e 34,95

ook voor de meest verwende liefhebber
 

L’ARJOLLE, CÔTES DE THONGUE
WIT 2016
Heerlijk frisse droge witte wijn met 
florale en fruitige nuances. 

E 6,95 PER 

                      
FLES

CANTINA CARDÈTO UMBRIA 
MATILE PINOT GRIGIO 2016
Fruitige droge witte wijn met nuances 
van rijp geel fruit zoals meloen. 

E 5,70 PER 

                      
FLES

SEGREDOS DE SÃO MIGUEL 
ALENTEJO BRANCO 2016
Frisse, originele blend van 
Portugals witte topdruiven.

E 5,95 PER 

                      
FLES

 

L’ARJOLLE, CÔTES DE THONGUE 
ROOD 2016
Heerlijk sappige wijn met fris rood fruit, 
goede zuren en een ideale balans. 

E 6,95 PER 

                      
FLES

CANTINA CARDÈTO UMBRIA 
MATILE MERLOT 2016
Helderrood van kleur, fruitig en licht 
kruidig van geur.

E 5,70 PER 

                      
FLES

SEGREDOS DE SÃO MIGUEL 
ALENTEJO TINTO 2016
Mild, toegankelijk en  
aangenaam doordrinkbaar. 

E 5,95 PER 

                      
FLES

E 6,37 PER 

                      
FLES

VANAF 12 
FLESSENE 6,37 PER 

                      
FLES

VANAF 12 
FLESSEN

E 5,23 PER 

                      
FLES

VANAF 12 
FLESSEN E 5,23 PER 

                      
FLES

VANAF 12 
FLESSEN

E 5,45 PER 

                      
FLES

VANAF 12 
FLESSEN E 5,45 PER 

                      
FLES

VANAF 12 
FLESSEN

DECEMBER 
PROEFPAKKET 
1 Poitevin Médoc rood
1 Cap Saint-Martin Prestige rood
1 Cap Saint-Martin wit
1 Grape Whisperer Sauvignon wit
1 Collefrisio Pecorino wit
1 Colloredo Biferno wit
1 Thörle Silvaner wit
1 Tierras de Murillo Rioja rood
1 Chakana Estate Malbec rood
1 Due Palme Selvarossa rood
1 Moser Gebling Riesling wit
1 l’Arjolle Paradoxe rood

NORMALE PRIJS  E 169,15
PROEFPAKKET PRIJS 

e  139,80

DECEMBER 
PROEFPAKKET 
DINERWIJNEN 
1 Von Buhl Sekt mousserend
2 Collefrisio Pecorino wit
2 Thörle Silvaner wit
2 Cap Saint-Martin Prestige rood
2 Accordini Ripasso rood
2 Accordini Paxxo rood
1 Moscatel de Sétubal zoet

NORMALE PRIJS  E 192,80
PROEFPAKKET PRIJS 

e153,00

17% 
korting

20% 
korting

6SCHERP GEPRIJSDE EN GOED
 

     GEMAAKTE HUISWIJNEN
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