
 2021 editie 1 met de Rueda Verdejo van Duquesa!

LICOR 43
1 Liter 

17,99

LEVE DE LENTE!

Boordevol wijnen 
speciale bieren 

gedistilleerd en meer

PROEFCOURANT

Duquesa de Valladolid, Verdejo 
Rueda, Spanje, 2019
Verdejo is een inheemse, Spaanse witte druif die 
in alles op Sauvignon Blanc lijkt. Deze Duquesa 
de Valladolid is iets vetter en heeft stuivende 
aroma’s van groene appel, grapefruit en 
tuinkruiden. Sappig, rond en mollig, met goede 
fraîcheur in de afdronk. Heerlijk bij asperges, 
salades, gegrilde sardientjes en geitenkaas.

Pluk de lente met deze hyperfrisse witte wijn 
uit Spanje! Met de zomer in het vizier en de 
zon op het terras is niets lekkerder dan een 
sappige Verdejo. Normaal al veel waar voor 
je geld maar nu slechts voor €4,99 helemaal 
onweerstaanbaar!

asperge aanbeveling!

NU SLECHTS:

7,49

4,99

ASPERGE
AANBEVELING

PROEFCOURANT

P R O E F C O U R A N T

een uitgave van DE WIJNPROEVERS



OOK ZO’N ZIN IN HET VOORJAAR?
HYPERFRIS: SAUVIGNON BLANC

Wanneer het voorjaar aandringt en de temperaturen stijgen, is er een wijn die altijd standaard in de koelkast aanwezig moet zijn en 
dat is Sauvignon Blanc. Het sappige en frisse fruitkarakter van deze druif maakt het voorjaar nog vrolijker. Bij het diner of bij goed 

gezelschap op het terras. De Wijnproevers hebben er twee in de aanbieding, een traditionele topper uit de Loire: Sancerre en één 
afkomstig van het mooiste plekje op aarde waar de Sauvignon Blanc super gedijt: Marlborough, Nieuw-Zeeland.

Voor iedereen die de smaak van asperges niet 
alleen op het bord maar ook in het glas wil, 
is er Sauvignon Blanc uit Marlborough, het 
noordelijk puntje van het zuidelijk eiland! 
Stuivend, fris, uniek!
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Gebr. Steffen Riesling 
Steillage, Trocken 
Mosel, Duitsland, 2019
Steillage betekent hele 
steile hellingen aan de 
oevers van de Mosel 
waar de wijngaarden 
staan. Die ligging zorgt 
voor meer rijpheid van 
fruit, een zuiver parfum 
en een sappige smaak 
met gekonfijte ananas, 
grapefruit en exotische 
appel. Ideaal aperitief of 
bij mosselen, oesters en 
risotto.

Van Volxem
Saar Riesling
Duitsland, 2018/2019
Afkomstig van de Saar, 
zijrivier van de Moezel. 
Wijngaarden met dertig jaar 
oude stokken. Een Riesling 
met meer concentratie, 
body en mineraliteit: 
rijp, fris, sappig en 
mineraal! Gemaakt door 
topwijnmaker Van Volxem! 
Geniet ervan bij salade 
caprese en carpaccio tot 
aan zuurkool met fazant.

Van Volxem 
Weissburgunder 
Saar, Duitsland, 2018/2019
Weissburgunder is hetzelfde 
als Pinot Blanc, maar in 
dit geval uit Duitsland, dus 
met net meer frisheid dan 
in de Elzas. En dat proef 
je! Met impressies van 
peren, ananas en citrus in 
de sappige smaak, heerlijk 
mondgevoel en zeste-
achtige zuurtjes tot laat in 
de finale. Als aperitief of 
bij gevogelte, asperges en 
schelp- en schaaldieren.

Gebr. Steffen
Cuvée 28, Spätburgunder 
Baden, Duitsland, 2017/2018
Wijnmakers in de 
Bourgogne liggen hier 
’s nachts wakker van: 
hoe krijgen de gebroeders 
Steffen het toch voor 
elkaar? Want kwalitatief 
meet deze Cuvée 28 zich 
met rode Bourgognes die 
tenminste twee keer zo 
duur zijn! Aantrekkelijke 
aroma’s van rode kers, 
pruim, bacon en kruidnagel. 
In de mond veel bosfruit en 
rijpe kers met een prima 
zuurgraad en kruidige 
afdronk. Bij kwartel, fazant 
en geroosterde kip.

ELK NADEEL HEB ZIJN VOORDEEL!
Elk nadeel heb zijn voordeel want dankzij de klimaatverandering is Duitse wijn nog nooit zo rijp, zwoel 
en sappig geweest als nu. Misschien dat ze daarom ook zo gevraagd zijn! Niet alleen is Riesling met een 
revival bezig maar ook Duitse Pinot Noir is niet aan te slepen.. (die hier Spätburgunder heet trouwens).

NU SLECHTS:

7,99

6,99
NU SLECHTS:

8 ,99

7, 99

BEIDEN NU:

14 ,99

12 , 99
PER FLESASPERGE

AANBEVELING

PROEFCOURANT

P R O E F C O U R A N T

Domaine Salmon, Sancerre
Frankrijk, 2019
Glansrijk mediumgeel met impressies van grapefruit, 
kruisbes en vers geknipte buxus. Sappig in de mond met 
veel limoen en Granny Smith, aangenaam rond en vet, 
zonder tropisch temperament. Lichtjes kruidig in de 
afdronk. Heerlijk bij zalm, salade Nicoise en geitenkaas.

Mount Riley, Sauvignon Blanc, Marlborough 
Nieuw-Zeeland, 2020
Fruitexplosie in de neus: kruisbes, passiefruit en 
aspergetoets. Supersappig en heel fris met een overvloed 
aan grapefruit, rijpe limoen en groene appeltjes; 
vakmanschap uit het land van de kiwi’s. Ook heerlijk bij 
zomerse salades en geitenkaas.

NU SLECHTS:

16 ,99

12 , 9  9
NU SLECHTS:

9,99

7,99

ASPERGE
AANBEVELING

PROEFCOURANT

P R O E F C O U R A N T
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BIEREN
Bijzondere

EL DORADO rum Cask Aged
8 YEARS Dark
De El Dorado 8YO is een blend van 
verschillende rums welke minimaal acht 
jaar zijn gerijpt. Een zacht en lichtzoet 
mondgevoel met sporen van hout en 
butterscotch. Erg smooth. 

EL DORADO rum 12 Years Old
Deze premium en elegante multi-award 
winnende rum van de Demerara Distillers 
uit Guyana heeft minimaal 12 jaar gerijpt 
op eikenhouten vaten. Rond, zacht, vol 
body met rijke smaken van fruit 
en kruiden.

Gibson’s Gin
Gibson’s Gin is een 
toegankelijke London Dry 
gin. Je proeft aroma’s van 
sinaasappelschil en een frisse 
smaak dankzij het delicate 
bouquet. Je ruikt de frisheid 
van de gin dankzij de mix 
van jeneverbessen, koriander 
en engelwortel. Deze gin 
smaakt uiteraard heerlijk 
in de mix met tonic met een 
partje citroen als garnering.

DICTADOR Aged Rum 12 Years 40% 
Zacht & rond mondgevoel met karamel, 
cacao en lichte koffietonen en een 
finish met lichte tonen van eiken en de 
aanhoudende complexiteit van smaken 
als sigaar, tabak en koffie. 

Absolut Vodka
Wist je dat er bij de 
productie van Absolut 
alleen natuurlijke ingrediënten 
worden gebruikt? Namelijk van 
wintertarwe en water. Er zijn 
geen suikers toegevoegd zoals 
bij vele andere vodka's wel het 
geval is.

PRAVDA Vodka
De ingrediënten zijn zeer 
verfijnd. Het puurste 
bronwater en de iets zoetige, 
laat geoogste rogge, die 
voor een zeer zachte en 
milde vodka zorgt.

kasteel Nitro Noir Porter
De ‘Nitro’ zorgt voor een extra zacht 
mondgevoel. Kasteel Nitro Noir heeft een 
duidelijke smaak van geroosterde mouten, 
aangevuld met subtiele karameltonen. 
De zachte bitterheid wordt in evenwicht 
gehouden door een zoete fruitigheid, 
waardoor deze porter gemakkelijk te 
drinken is.

bij aankoop van 4 blikken 
gratis glas!

texels blond
Licht blond bier, met een Texelse 
twist. Een vleugje Texelse zeevenkel 
geeft Texels Blond een aromatisch, 
zacht kruidig accent. Blond bier van 
een heel andere orde. Puur, eerlijk en 
onweerstaanbaar!

maisel & friends
Hoppy Hell en IPA
Het kleine broertje van de Maisel’s 
brouwerij. Bij Maisel & Friends wordt 
geëxperimenteerd met nieuwe smaken 
en stijlen. De IPA is het vlaggenschip van 
de brouwerij. Dez hopbom is de favoriet 
van iedere IPA drinker. Hoppy Hell is een 
heldere lager, vol met frisse smaken van 
citrus en graan.

4 halen = 3 betalen!

GIN, RUM & VODKA
Onvergetelijke

havana club especial
Deze  rum wordt eerst 
een aantal jaren gerijpt in 
gebruikte Amerikaanse 
bourbon en daarna nog 
"dubbel gerijpt" in verse Ierse 
whiskyvaten. Dit geeft Havana 
Club Añejo Especial zijn 
zachte, evenwichtige smaak 
en zachte vanille tonen.

2,59
Blik 33 cl.

18,49
0,7 Ltr.

10,49
0,7 Ltr.

26,99
0,7 Ltr.

15,49
0,7 Ltr.

29,99
0,7 Ltr.

17,99
1 LITER

2,49
Fles 33 cl.

PER FLES

brasserie 
caulier
bon secours
Belgische kwaliteit, 
op traditionele wijze 
gebrouwen.

bij aankoop 
van 6 flessen 
gratis glas!

=+ + + + +
1,89
Fles 33 cl.

PER FLES

exclusief emballage

4,99
Fles 75 cl.

Malfy con Limone
Juniper, Amalfi Coast 
citroenen en 5 botanicals. 
De beste Italiaanse 
citroenen met het unieke 
gin familie recept creëren 
samen een one-of-a kind 
spirit, namelijk de Malfy 
Con Limone.

proef ook de andere varianten!
 
Malfy Gin Rosa
Italiaanse jeneverbes, 
Siciliaanse roze grapefruit, 
Italiaanse rabarber en 5 
andere botanische producten. 
Geniet van deze kleurrijke 
uitbarsting van Italiaanse zon 
in je drankje met tonic of in 
een andere cocktail.

Malfy con Arancia
Italiaanse sinaasappels 
in combinatie met een 
selectie van rijpe Siciliaanse 
bloedsinaasappels worden 
gemengd met de fijnste 
botanische producten en 
handgeplukte jeneverbes om 
een sappige en levendige 
smaak te creëren.
 
Malfy Originale
De beste botanische producten, 
handgeplukte jeneverbes 
en zongerijpte Italiaanse 
citroenen worden gemengd 
met water uit de Piemonte-
streek om die authentieke 
smaak te geven, gemaakt om 
van te genieten. Heerlijk in 
combinatie met een tonic 
een schijfje citroen.

21,99
0,7 Ltr.

14,49
0,7 Ltr.

ook in 
de mix!
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Paul Mas, AllNAT Blanc, Vermentino, Pays d’Oc, Frankrijk, 2019
Vermentino is een oud, inheems ras waar Paul Mas in investeert. Dit is een echte 
dorstlesser, een originele, sappige wijn met een charmante neus van gekonfijte 
peer, appel en meloen. Lekker fris en makkelijk drinkbaar, met perzik en abrikoos, 
papaja en Provençaalse kruiden. En voor wie onvoldoende vertrouwd is met 
Vermentino, het is een eye-opener in de tapas- en saladesfeer.

Paul Mas, AllNAT Rosé, Cinsault/Pinot Noir, Pays d’Oc, Frankrijk 2019
Cinsault geeft de body en de Pinot Noir het fruit en fraîcheur. Fijne roze zweem en 
romige aanzet. Met veel rood fruit en een fijne kruidigheid! Heerlijk op het terras, 
maar ook niet te versmaden bij salades, pizza’s en schaal- en schelpdieren.

AllNAT Rouge Souplesse, Pays d’Oc, Frankrijk, 2019
Zuid-Franse blend van lokale druivenrassen. Diepe, paarsrode kleur, energiek 
fonkelend. Zuiver bouquet van zwarte kers, aardbeien en een mooie kruidigheid. 
Daarna soepel rood fruit, heerlijk peperig. Zonnig van smaak en behoorlijk jammy 
tot diep in de afdronk. Ongecompliceerd genieten. Heerlijk bij alles van de grill, en 
bij pasta en pizza.

DIAMONDS ARE FOREVER!
“Shine right like a diamond” zingt Rihanna. En Paul Mas’ variant hierop is: ‘wine 
right like a diamond’! De Allnat-wijnen zijn namelijk vernoemd naar Alfred Ernest 
Allnatt, de eerste bezitter van een diamant van meer dan honderd karaat en een 
geschatte waarde van €3 miljoen. Voor aanzienlijk minder koopt u de gelijknamige 
wijnen, in de fonkelende Allnat-diamant fles!

Delsol, Reserve, Picpoul de Pinet 
Languedoc, frankrijk, 2019
Expressief parfum van gekonfijte 
limoen, citroengras en conference-
peer. Heerlijk mondgevoel met fraaie 
fraîcheur en tonen van citrus, bloesem 
en nectarines. Mineraal onderbouwd.

VOOR ALLE FANS 
VAN DE FORMULE 1

én alle wijnliefhebbers!
Voormalige Belgische auto-coureur Dirk Vermeersch maakt in Suze-la-Rousse in het kleine 
dorpje ‘Le Grand Bois’ midden in de Côtes du Rhône Villages sublieme wijnen! De naam RS 
staat voor ‘Récolte Selectionnée’, met een knipoog naar de race-carrière van Vermeersch.

NU SLECHTS:

6,99

5,99

ALLEDRIE NU:

9,99

7 , 99
PER FLES

Niet ver van Dirk Vermeersch ligt 
het meest beroemde château van de 

zuidelijke Rhône: Château La Nerthe. 
Het is een magische plek dankzij 
de kelders uit de 16e eeuw en het 
uitkijkpunt op de belvedère met 

het 18e eeuwse kasteel.

ASPERGE
AANBEVELING

PROEFCOURANT

P R O E F C O U R A N T

En ook uit de Languedoc deze nog 
ruwe diamant: een Picpoul met 

smaak en sappigheid uit een nog 
relatief onbekend gebied.

BEIDEN NU:

8,99

6 , 99
PER FLES

LePlan, Vermeersch RS Blanc 
Côtes du Rhône
Frankrijk, 2019/2020
Van Grenache Blanc en Marsanne. 
Prettige en speelse fruitaroma’s van 
witte perzik, Jonagold en meloen, 
vleugje lavendel. Sappig en romig in 
de mond met impressies van gele 
appel, peer, nectarine en abrikoos. 
Heerlijk romig en rond maar met 
voldoende frisheid. Bij gamba’s, 
mosselen en paella.

NU SLECHTS:

16,99

12 , 99

Château La Nerthe, Côtes du 
Rhone Villages, Les Cassagnes 
Frankrijk, 2019
Van Syrah, Grenache Noir en 
Mourvèdre, afkomstig van de beste 
percelen. Dit is overtreffende trap 
van Côtes du Rhône! Rijp maar 
serieus bouquet met impressies van 
zwarte kers, zwarte bes, tijm en 
zoethout. Fluwelig van textuur, rond 
en romig, boordenvol rijpe cassis en 
bramen, zwartebessencoulis en 
zoete drop. Zijdezachte tannine en 
vurige afdronk. Bij entrecote, wild 
en stoofpotjes.

ook verkrijgbaar bij de wijnproevers: 
de wereldberoemde château-neuf-du-pape 

van château de la nerthe in wit en rood!

LePlan Vermeersch RS Rouge 
Côtes du Rhône
Frankrijk, 2019
Van 80% Grenache en 20% Syrah 
en klassieke klei- en kalkbodems. 
Mediterraan bouquet met impressies 
van kersencoulis, versgemalen peper 
en kruidnagel en laurier. Elegant in de 
mond met zachte tannine, zoethout 
en een heerlijk kruidige afdronk. 
Bij gevogelte, pittige gerechten en 
charcuterie.
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jameson
Drievoudig gedistilleerd, twee 
keer zo zacht, de enige in zijn 
soort. Jameson Irish Whiskey 
is een blended Ierse whiskey.

label 5 
LABEL 5 Classic Black is een zachte, fruitige 
Blended Scotch Whisky met een aanzienlijk 
deel Speyside malt, die zorgt voor de ietwat 
rokerige smaak. Het is tijdens het jarenlange 
rijpingsproces op eiken vaten dat deze whisky 
zijn rokerige karakter en harmonische smaak 
van bloemen ontwikkeld. Dankzij de 
fruittinten is LABEL 5 ook erg 
zacht en vriendelijk. 

Glenfiddich 12 yo 
Glenfiddich is ’s werelds bekendste Single Malt 
Scotch whisky. Deze whisky is minimaal 12 
jaar gerijpt in vaten van Amerikaans Eiken 
Bourbon vaten en Spaans Eiken Sherry vaten. 
Na 12 jaar worden de vaten door de Malt Master 
geselecteerd en overgegoten in een houten 
‘marrying tun’ waarin de whisky’s met elkaar 
kunnen huwen om in enkele maanden een mooi 
gebalanceerd geheel te vormen.

16,99
1 Liter.

Grant's
Sinds William Grant in 1887 
deze unieke Scotch Whisky 
creëerde, heeft het merk 
terecht een wereldwijde 
reputatie verworven. Dit zegt 
alles over de voortreffelijke, 
al die jaren constant gebleven 
kwaliteit. Het geheim van 
deze kwaliteit schuilt voor 
een belangrijk deel in de 
unieke samenstelling.

GLENALLACHIE 12YO Single Malt Whisky
GlenAllachie 12YO is een fantastische whisky welke onderdeel is 
van het kernassortiment van The GlenAllachie. Dit levenswater 
heeft gerijpt op Oloroso, PX & Virgin Oak vaten.

GLENALLACHIE 15YO Single Malt Whisky
GlenAllachie 15YO is onderdeel van het kernassortiment. Deze 
variant is in 2019 toegevoegd aan de familie en het resultaat 
mag er dan ook zeker zijn. Deze prachtige whisky heeft gerijpt op 
Oloroso & PX Sherry Hogsheads & Puncheons. 14,99

1 Liter

22,99
1 Liter

West Cork Cask Finished 
Single Malt Irish Whiskeys

Glen Talloch 
Rare & Old
De bekendste telg van 
de familie met maar 
liefst dertig procent 
single malt whisky in 
de blend. 

West Cork Rum Cask Finished
in Consorcio Licorero Nacional-rumvaten. 

West Cork Sherry Cask Finished
in Bodegas Baron-sherryvaten.

West Cork Port Cask Finished
In Quinta Da Boeira-portvaten. 

West Cork Calvados Finished
in Calvados Garnier-vaten.

West Cork Virgin Oak Finished
in Kelvin Cooperage virgin 
eikenhouten vaten.

BOWMORE 12 YEAR OLD
Als weerspiegeling van de essentie 
van Bowmore - woeste golven, 
winderige landschappen en 
generaties traditie - is onze 
12-Year Old zowel complex als 
perfect in balans. Subtiele 
citroen- en zoete heidehoning 
vullen de kenmerkende 
turfrook van Bowmore aan, 
wat leidt tot een heerlijke, 
lange en zachte afdronk.

33,99
0,7 Ltr.

37,99
0,7 Ltr.

57,99
0,7 Ltr.

28,99
0,7 Ltr.

33,99
0,7 Ltr.

33,99
0,7 Ltr.

NIEUW!
THE BUSKER IRISH WHISKEY 
TRIPLE CASK TRIPLE SMOOTH 40%
Een buitengewone blend gemaakt met 
hoogwaardige Single Grain whiskey en een 
zeer hoog percentage Single Malt en Single 
Pot Still whiskey. Begin je reis met tropisch 
fruit en zoete vanilletonen en sluit het geheel 
af met een uitgebalanceerde zoetheid in de 
mond. De reis gaat verder met tonen van 
mout, zoetheid en donkere chocolade, terwijl 
subtielere tonen van toffee en kaneel voor 
intensiteit zorgen.

22,99
1 Liter.

26,99
0,7 Ltr.

24,99
0,7 Ltr.

14,49
1 LiterWHISK(E)Y'S

Intense

LOCH LOMOND 12YO Single Malt Scotch Whisky
Deze voortreffelijke 12 jaar oude single malt heeft 
een fruitig karakter met perzik en peer, een zoete 
vanillelaag en de hints van turf en rook van een 
karakteristieke Loch Lomond whisky.

LOCH LOMOND Inchmurrin 12YO
'Inch' betekent eiland en 'Murrin' betekent gras, 
oftewel het grassige eiland. Het is wel passend dat 
"the grassy isle" zijn naam leent aan deze prachtige 
12 jaar oude single malt. Uniek als het eiland zelf 
met grassige tonen en bloemige hints van peer, 
crème caramel, zacht fruit, vanille en fudge. 

LOCH LOMOND Inchmoan Smoky 12YO
'Inch' betekent eiland en 'Moan' betekent turf, oftewel 
het eiland van de turf. Een mooie amber kleurige 
Schotse Whisky heeft een rokerig karakter met een 
kruidige toon. Gerijpt in Amerikaans eikenhout en 
refill bourbon vaten die hem de zoetheid geeft van 
vanille dat gewaardeerd wordt bij dit product.

Deze Single Malt Irish Whiskeys zijn gerijpt in first fill 
Bourbon-vaten en hebben daarna elk een andere finish gehad.

Ook verkrijgbaar!

Ook verkrijgbaar!



Donnafugata, Anthilia DOC Bianco, Sicilië, italië, 2020
Donnafugata (‘vrouw op de vlucht’) gaat over koningin Maria 
Carolina die op de vlucht moest voor Napoleon en naar Sicilië 
uitweek. Elegante blend van de inheemse Catarratto, Grillo en 
Inzola met Chardonnay. Met een verleidelijke parfum van gele 
perzik en golfstroom aan sappige nectarines in de mond. Heerlijk 
bij schelp- en schaaldieren, gerookte en gegrilde vis en natuurlijk: 
asperges!

Donnafugata, Sedara DOC rosso, Sicilië, italië, 2017
Blend van de inheemse Nero d’Avola met de internationale 
Cabernet, Merlot en Syrah. Innemende wijn met zijn soepele 
pruimen- en kersensmaak, rond en toegankelijk, met volle body 
en Italiaanse kruidigheid. Drink deze charmante Siciliaan bij 
pizza, pasta, en gegrilde tonijn.

Surrau, Vermentino di Gallura, Sardinië, Italië, 2020
Typisch Italiaans ras met een geur van reine-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.

Sardinië, ten zuiden van het Franse Corsica, is net zo groot als België en ligt 
dichter bij de Noord-Afrikaanse kust dan bij Italië. Het heeft een rijke historie 
met veel inheemse mediterrane rassen zoals deze Vermentino.
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LA ISLA
BONITA 

Zong Madonna over de aantrekkingskracht van de eilanden. Voor wijn-
liefhebbers behoren daar zeker de wijnen van Donnafugata (uit Sicilië) 
bij en die van Surrau (van Sardinië)!

NU SLECHTS:

9,99

7,99

BEIDEN NU:

11,99

9,99
PER FLES

BEIDEN NU:

18 ,99

16 ,99
PER FLES

NU SLECHTS:

9,99

7,99
NU SLECHTS:

19,99

16 ,99

Pronto betekent letterlijk: ik ben er klaar voor! Nou dat 
zijn we! Want klassieker krijg je het niet met deze 

topwijnen uit Piëmonte en Veneto! Prunotto (onderdeel 
van Antinori!) ligt in Alba, het kloppend hart van de 

Langhe, halverwege Barbaresco en Barolo! En Antiche 
Terre ligt in het Valpolicella Classico gebied tussen 

Gardameer en Verona!

Landwaarts van Piëmonte op het vlakkere achterland 
van Verona ligt de Veneto. Vooral beroemd van zijn 

Ripasso en Amarone!!

PRONTO!
Prunotto!e Antiche Terre!

Prunotto, Barbera d’Alba, Pian Romualdo, Piëmonte
Italië, 2018
Betere Barbera’s dan deze zijn er niet! Bouquet van 
rode en blauwe pruimen, en rood bosfruit met een toets 
exotisch hout als ruggensteun. Vlezig van smaak, lichtjes 
peperig en veel fruitmaterie en fraîcheur. Herkenbare 
tanninestructuur, veel diepgang en lengte. Bij lam, truffels 
en pasta.

Prunotto, Occhetti, Nebbiolo, Langhe, Italië 2018
De Langhe grenst aan Barolo en heeft dezelfde druif, 
hetzelfde klimaat en vergelijkbare bodems. De wijnen zijn 
fruitiger dan Barolo maar hoeven er niet voor onder te 
doen. Zoals deze Nebbiolo met zijn bouquet van gedroogde 
pruimen, specerijen, teer en mineralen. Levendige, fruitige 
smaak met mooie toets van ceder. Genereus middenstuk 
met veel bessen, zwoele tannine en body, uitmondend in 
een kruidige finale. Bij alle carne!

Antiche Terre, Ripasso Superiore, Veneto, Italië, 2018
Valpolicella met een lading extra schilletjes en pitjes van 
de Amarone voor meer kleur en smaak! Puur fruitfestival 
in de mond, maar in het klassieke genre: met volop 
bosvruchten, rode kers en exotische specerijentoets. 
Mondvullend, dik en lang. Zoete ceder in de finale. Bij 
bistecca en uiteenlopende salami.

Antiche Terre, Amarone della Valpolicella, Italië, 2017
Een van Italië’s allergrootste wijnen! Gemaakt van de 
beste druiven die vervolgens drie tot vier maanden 
worden ingedroogd voor méér concentratie en diepte. Dan 
drie jaar op vat en een jaar op fles! Het resultaat is een 
finessebouquet met impressies van blauwe pruimen, rode 
kersen, mineralen en pure chocola. Toetsje tabak. Amarone 
betekent ‘bitter’ maar de smaak is juist soepel, met veel 
rood fruit, sappigheid en zoete kruiden. De gepeperde finale 
combineert bij gegrilde entrecote, lamsrack en harde kazen.
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Villa Massa Amaretto
Villa Massa Amaretto is een 
heerlijk zachte en smaakvolle 
amandellikeur. Hints van
vanille, kers en cacao 
complementeren de smaak 
en met een alcohol-
percentage van 30% zijn 
de alcohol, zoetheid 
en bittere 
amandelsmaak 
perfect in balans.

DOOLEY'S Original
Toffee Cream Liqueur
Dooley’s Toffee Cream 
Liqueur is het resultaat 
van twee componenten 
die over de hele wereld 
zeer populair zijn: 
toffeekaramel en 
vodka. Het resultaat is 
een unieke smaak- en 
geurbelevenis en de meest 
bekroonde creamlikeur 
ter wereld.

LUXARDO 
LIMONCELLO
Originele 
Italiaanse 
citroen-
likeur 
met sterke 
aroma’s 
van alcohol 
en citroen. 
Verfrissend 
met een bite!

Café Marakesh
Café Marakesh is een 
veelzijdige koffielikeur, 
gemaakt op basis van de 
beste Arabica koffiebonen, 
met een fluwelige smaak 
die langzaam in de mond 
wegsmelt. Een echte 
koffielikeur voor een 
uitstekende 
prijs-kwaliteit-
verhouding.

Fiorito Limoncello
Fiorito is een Limoncello 
Superiore, een premium 
limoncello die voldoet aan de 
hoogste eisen. In zĳn 
stĳlvolle beugelfles is 
het een opvallende 
verschĳning. De 
limoncello is hand-
gemaakt van biologische 
'Limone di Siracusa IGP' 
en heeft daardoor een 
milde zachte smaak.

Peachtree
Peachtree is de 
eerste likeur die 
de geur en smaak 
heeft van vers 
geplukte perziken, 
gemaakt volgens 
een gebalanceerd 
recept en delicate 
distillatie. Peachtree 
is gemakkelijk te 
mixen!

grand marnier
Een intens ronde smaak, 
startend met 
citrussmaken 
gevolgd door 
hints van vanille 
en intense 
karamel.

HOOGHOUDT KALMOES
BEERENBURG
Geniet van onze tikje
eigenwijze kijk op het
originele Beerenburg-recept.
Hooghoudt Kalmoes 
Beerenburg is verfijnd en zacht.

HOOGHOUDT
ZACHTBITTER
Zacht en lichtzoet. Zo smaakt 
de Hooghoudt Zachtbitter. 
Een melange van 53 kruiden,
specerijen en fruitschillen op 
trek gelegd in alcohol.

HOOGHOUDT JONGE
DUBBELE GRAANJENEVER
Deze jenever is dubbelgebeid. 
Dat betekent tweemaal gestookt 
en daardoor - inderdaad - dubbel 
zo zacht.

HOOGHOUDT SWEET
SPICED GENEVER
Een verrassende en eigentijdse 
Jenever. Heerlijk verfrissend in 
de mix met ginger ale en 
erg spannend om puur te 
ontdekken. 

TIA MARIA COLD BREW COFFEE LIQUEUR 20%
Tia Maria is een zoete likeur. Lichte tonen van chocolade 
en pijptabak openen het sterke aroma van coffee, 
gevolgd door hints van gekarameliseerde rietsuiker 
en vanille. Aanvankelijk zoet in de mond, snel 
harmonischer dankzij 100% Arabica koffie, gevolgd door 
de karamelhint van rum en de fruitige tonen van vanille.

NIEUW! TIA MARIA MATCHA 17%
Een premium cream likeur met natuurlijk Matcha-thee-
extract. Tia Maria Matcha heeft natuurlijke cafeïne uit 
Matcha en een iets lager alcoholpercentage. Een romige 
en lichtgroene likeur. Bloemig en kruidig in de mond, 
met een aangename theebitterheid. Drink puur met ijs!

19,99
0,7 Ltr.

9,99
0,7 Ltr.

17,49
0,7 Ltr.

8,99
0,7 Ltr.

Berentzen 
Apfelkorn
Berentzen - een 
synoniem voor 
gezelligheid.

9,99
1 LITER

11,49
0,7 Ltr.

15,99
0,7 Ltr.

jachtbitter 
Jachtbitter heeft een krachtige en tegelijkertijd milde 
smaak met een verfijnde kruidenmelange. Bitters 
op basis van kruiden worden al eeuwen gemaakt en 
zijn altijd populair geweest als opkikker of digestief. 
In Jachtbitter vind je naast kaneel en kruidnagel ook 
steranijs, pepermunt, gentiaanwortel, zoethout en tijm. 

Jagermeister 
Jägermeister bevat 56 kruiden, maar het exacte recept 
is vanaf het eerste begin altijd geheim gehouden. Deze 
receptuur is al meer dan 80 jaar ongewijzigd.

Goblet Jonge Graanjenever
Bij het stoken van deze zachte graan-
jenever gaan eeuwenoude tradities en 
vakmanschap harmonieus samen met 
ambachtelijke distilleertechniek. 

Dujardin Vieux Blauw
Sinds jaar en dag is Dujardin dé Vieux van 
Nederland. Dat is niet zo verwonderlijk 
als men bedenkt dat aan de introductie 
van Dujardin jaren van proberen, proeven 
en bijsturen zijn vooraf gegaan. Het 
geheel eigen karakter van Vieux wordt in 
Dujardin onderstreept door het gebruik van 
uitsluitend natuurlijke ingrediënten.

13,99
0,7 Ltr.

14,99
0,7 Ltr.

9,99
0,7 Ltr.

11,99
1 LITER

11,99
1 LITER

13,99
0,7 Ltr.

11,49
1 LITER

10,99
1 LITER

18,99
1 LITER

14,49
1 LITER

KETEL 1 FOR ALL
KETEL 1, de zachte en zuivere 
jenever waar natuurlijk 
ingrediënten, ambacht en 
rekening houden met elkaar op 
nummer 1 staan. 

KETEL 1 Matuur is de gerijpte 
jenever naast KETEL 1 jonge 
jenever. Een speciale blend 
op basis van gelagerde granen-
eau-de-vie, jeneverbessen en 
kruiden. 

Heerlijk puur of in een 
verrassende mix. www.ketel1.nl

LIKEUREN
Lekkere

JENEVER & MEER...
Verfijnde

11,99
1 LITER

12,49
0,7 Ltr.

Maak kans op AirPods Pro bij aankoop van Tia Maria Matcha! Vraag in de winkel naar de voorwaarden.
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Gotas del Mar, Albariño
Rias Baixas, Spanje, 2019
Dit is dé witte topwijn van Spanje! 
Van de Albariño druif met zijn zilte 
en zuivere neus met impressies 
van citroengras, appel, witbier en 
grapefruit. Lichtjes floraal. Lekker vet 
in de smaak, met gekonfijte ananas en 
mandarijn. Bij salades, uiteenlopende 
visgerechten en schelp- en 
schaaldieren.

Gran Allegranza, Monastrell 
Alicante, Spanje, 2018
Laat geoogste druiven geven een zwoel 
rijpe stijl, een inktachtige kleurspiegel 
en intens bouquet met impressies van 
blauwe pruim, gekonfijte kers en zwarte 
peper. Vol van smaak, rond en soepel 
maar krachtig, met vlezige kersen, 
zoete drop en een pepertje. Met een 
natuurlijke zoetheid en body. Super 
barbecue wijn! 

Siete Pecados, Godello 
Monterrei, Spanje, 2019
Gebied en druif in opkomst! De 
Chablis van Spanje! Ingetogen 
aromapallet met limoen, peer en 
verse tuinkruiden. Sappig en kruidig 
van smaak, boordevol granny smith, 
galliameloen, abrikoos en venkel. 
Bij rivierkreeftjes, gebakken paling 
en zalm!

Ten noorden van Portugal, direct achter de fjorden aan de westkust liggen Spanje’s witte wijngebieden bij uitstek: 
Rias Baixas en Monterrei! Met kanjers van voorjaarswijnen gemaakt van de inheemse Albariño en Godello.

SPAANSE VOORJAARSWIJNEN! BAIE
LEKKER!

NU SLECHTS:

8,49

6 ,99
NU SLECHTS:

9,99

8 ,99
NU SLECHTS:

12 ,99

10 ,99

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.

Stellenrust, Barrelfermented Chardonnay
Stellenbosch, Zuid-Afrika, 2019
Van de hand van dezelfde fantastische wijnmaker is de 
Chardonnay. Maar nu wat ronder, wat rijper en wat meer 
in de stijl van een Napa Valley Chardonnay. Met een rijp 
en complex bouquet van perzik, meloensorbet, ananas, 
butterscotch en vanille. Romig en genereus in de mond 
met opnieuw toasty eik en ingetogen citrus- en pitfruit. 
Ideaal bij gevogelte en kalfsvlees. 

Stellenrust, Barrelfermented Chenin Blanc 
Stellenbosch, Zuid-Afrika, 2019
Sensationeel! Denk aan een Meursault of een Pouilly Fuissé. 
Dit is Chenin Blanc gemaakt als een hoge Bourgogne! 
Overladen met medailles en onderscheidingen! Met 
impressies van geel fruit, rijpe Jonagold, perzik en guava. 
Met toast en hazelnoot ook. In de mond nog introvert met 
citrus, sappige peer, gedroogd hooi, toasty eik en mineraal 
gedreven zuren. Enorme lengte, rijk en Bourgondisch glas. 
Bij zeetong en andere rijke visgerechten.

Stellenrust, Cornerstone Pinotage 
Stellenbosch, Zuid-Afrika, 2017/2018
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 bes, noten, gebakken banaan en vleugje noga. 
Jammy en vlezig in de mond met volop zwarte en rode bes. 
Gekonfijt en sappig met een stevige body en aanwezige, 
maar zwoele tannine en wederom veel fruitmaterie in de 
lange afdronk. Bij uiteenlopend wild.

ALLEDRIE NU:

14,99
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Real Agrado, Rioja Blanco, Spanje, 2020
Hand geplukt van de eigen kalkrijke bodems met 
impressies van exotisch wit fruit, bloesem, peer en 
perzik. Vet van smaak en voorzien van een pittig 
pepertje in de afdronk. Bij asperges met Béarnaise, 
salades en patatas bravas. Vegan Friendly!

Real Agrado, Rioja Tinto, Spanje, 2019
Een mix van Garnacha, Tempranillo en Mazuelo van 
twintig tot vijftig jaar oude stokken. Met impressies van 
blauwe bes, bosaardbei en cassis in de neus. Ook volop 
paars en rood fruit in de mond, veel sap en zachte tannine 
in de afdronk. Bij uiteenlopende tapas! Vegan Friendly!

Rioja: altijd lekker en altijd goed! Zoals deze romige witte  
wijn van Viura en toegankelijke Tinto boordevol fruit. 
Van Real Agrado uit de Rioja Oriental. Probeer ze ook! 
Zeker met deze aanbieding!

VEGAN FRIENDLY!

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG TOT EN MET 25 APRIL 2021, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. ACTIEPRIJZEN ZIJN NETTO AANBIEDINGSPRIJZEN.

BEIDEN NU:

5,99

3 HALEN
2 BETALEN

PER FLES
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Proefcourant is een uitgave van De Wijnproevers
voor meer informatie gaat u naar www.wijnproevers.nl


