
PROEFCOURANT
Boordevol wijnen, speciale bieren, gedistilleerd en meer

LENTE SPECIAL! Heerlijke voorjaarswijnen 
voor op terras en aan tafel!

BEIDE:

5,99

2e FLES
HALVE 
PRIJS!

PER FLES

Flor de LA Mar Branco, Setúbal 
Portugal, 2020
Laat je verrassen door deze frisse Portugese 
witte wijn met zijn wonderlijke smaken van 
de inheemse Fernão Pires, Arinto en Verdelho. 
Afkomstig van Setúbal bij Lissabon waar 
Vasco da Gama ooit naar India voer en nu de 
windsurfers heersen. Met tropisch fruit en 
verleidelijke vanilletonen! Ideaal bij gegrilde 
vis en salades.

Flor de LA Mar Tinto, Setúbal  
Portugal, 2020
Gemaakt van inheemse rassen als Castelão, 
Aragonés en Alicante Bouschet, met een paar 
druppels Syrah. Kent een ongecompliceerd 
parfum van aardbei en kers, met een sappige 
smaak van rood fruit, vanille, kokos en noga. 
Frisse afdronk. Bij pasta en saté.

Hoogste tijd om de barbecue af te stoffen, 
want de lente komt eraan! De wijnen van 
Flor de la Mar zijn er ideaal voor: ze zijn 
verleidelijk en rondborstig! Dat komt omdat 
de druiven in Portugal moeiteloos rijpen en 
de wijnmakers van Flor de la Mar vaklui 
zijn met supermoderne wijnkelders.

glengoyne 10yo
single malt
scotch whisky 30,99

0,7 Ltr.

Verkwikkend, dorstlessend en origineel. 
Bij ons nog niet zo bekend maar 
wereldberoemd in Portugal! Zolang de 
voorraad strekt!
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van DE 

WIJNPROEVERS

 2022 editie 1



pagina 2 pagina 3

WEIN ZU SPARGEL!! AAN TAFEL!
Asperges heten Spargel in Duitsland waar ze ook ongekend populair zijn. Uiteraard 
drinkt men er in Duitsland Duitse wijnen bij. Niet alleen zijn door klimaatverandering 
de druiven daar rijper dan ooit, ook worden de wijnen er tegenwoordig in een droge 
stijl gemaakt. Van alle Duitse rassen zijn Silvaner en Weissburgunder (Pinot Blanc) 
het meest geschikt - dat wil zeggen: bij asperges!

Oostenrijkse wijnen zijn ideale partners aan tafel! Vooral vanwege 
hun kruidigheid. Dat geldt zowel voor de witte Grüner Veltliner 
als de rode Zweigelt. Weingut Gritsch uit de Wachau en Zantho uit 
Burgenland behoren beide tot de absolute top van Oostenrijk.

Fürst zu Löwenstein, Silvaner 
Franken, Duitsland, 2020
De Fürst zu Löwenstein is de 
peetvader van Maurits van 
Oranje en een van de absolute 
topproducenten in Franken als het 
om Silvaner gaat! Stralend lichtgeel 
met gele pruim, gedroogde abrikoos 
en een lichte vuursteentoets in de 
neus. Mineraal verfijnd. Enorm 
sappig in de mond met impressies 
van rijpe boskoopappel, peer en 
citrus. Mooie, lange afdronk.

Gritsch, Grüner Veltliner 
Kalmuck, Federspiel, Wachau 
Oostenrijk, 2020
Oostenrijkse trots, afkomstig van de 
wijngaard Kalmuck op oude terrassen 
aan de steile oevers van de Donau, op een 
uurtje ten westen van Wenen. Heerlijk 
bouquet van citrus, kweepeer en witte 
peper. Sappig en kruidig met impressies 
van appel, perzik en witte peper. Als 
aperitief of bij asperges, wienerschnitzel 
en schelp- en schaaldieren.

Zantho, Zweigelt, Burgenland 
Oostenrijk, 2019
Zweigelt is een kruising van twee andere 
inheemse, Oostenrijkse rassen, namelijk 
Sankt Laurent en Blaufränkisch. Het 
geeft hele fruitige wijnen met een mooie 
kruidigheid. Bomvol bessen, kersen, 
pruimen en specerijen. Ook in de smaak 
een fluwelige fruitbody met zachte 
tannine en een interessante toets witte 
peper. Bij maaltijdsalades, pizza en 
pasta.

Zantho, Blaufränkisch 
Burgenland, Oostenrijk, 2019
Burgenland is het Bordeaux van Oostenrijk, 
Blaufränkisch is de Oostenrijkse versie 
van Cabernet en Zantho een van de beste 
producenten van het land! Ben je nog niet 
bekend met Blaufränkisch, dan is nu het 
juiste moment om het eens te proberen! 
Paarsrode, intense kleur. Mooie neus met 
zwarte kers, bosbes, een vleugje drop en 
wat vanille. In de mond veel zwart fruit, 
gedroogde pruimen, toets van kruidnagel, 
veel fraîcheur en zachte, rijpe tannine. 
Minerale afdronk. Een voltreffer bij risotto, 
gevogelte en jachtschotel.

Van Volxem, Weissburgunder 
Moezel, Duitsland, 2020
Weissburgunder is hetzelfde als Pinot 
Blanc, maar in dit geval uit een dal van 
een zijrivier van de Moezel in Duitsland, 
dus met net iets meer frisheid dan in 
de Elzas. Met impressies van peren, 
ananas en butterscotch in een sappige 
smaak. Heerlijk mondgevoel en zeste-
achtige zuurtjes tot laat in de finale. Als 
aperitief of bij gevogelte, asperges en 
schelp- en schaaldieren.

Van Volxem, Riesling, Alte Reben  
Moezel, Duitsland, 2020
Een Riesling die voor geen enkele 
andere onderdoet. Gemaakt van oude 
stokken met een complexe, minerale 
stijl. Met ingetogen aroma’s van appel, 
abrikoos, limoen en citrus. Bij ceviche, 
asperges met rijke saus en de Thaise 
keuken.
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NU VOOR SLECHTS

9,99

7,99

NU VOOR SLECHTS

11,99

9,99

NU VOOR

20,99

16,99 NU VOOR

11,99

9,99

NU VOOR

9,99

7,99
PER FLES
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WHISK(E)Y
Hoogwaardige

ROCK ISLAND THE EPICUREAN TIMOROUS BEASTIE SCALLYWAGBIG PEAT

REMARKABLE REGIONAL MALTS
De Douglas Laing’s Remarkable Regional Malts zijn een ode aan het beste dat de whisky regio’s in Schotland te bieden hebben. 

De eigentijdse labels van de Remarkable Regional Malts zijn ware ‘eye catchers’ waar menig whisky liefhebber voor warm zal lopen.

44,99
0,7 Ltr.

41,99
0,7 Ltr.

44,99
0,7 Ltr.

41,99
0,7 Ltr.

45,99
0,7 Ltr.

Chivas Regal
nieuw design, duurzame luxe
Met trots presenteren wij 
ons nieuwe design. Onze fles 
is hoger en lichter, waardoor 
jaarlijks meer dan 1000 
ton glas wordt bespaard. 
En onze blended 12 years 
old whisky? Die blijft 
gerenommeerd zacht, rijk 
en genereus!

speyburn 10yo
Voor deze whisky zijn zowel 
Bourbon als Sherry vaten 
gebruikt om te rijpen en zo 
de juiste smaakbalans te 
geven. Een absolute aanrader 
voor de beginnende en de 
gevorderde whisky drinker.

LABEL 5
Onze toegewijde Master 
Blender selecteert alleen 
de perfecte mout en graan 
om de hoge kwaliteit 
van LABEL 5 Scotch 
Whisky te garanderen. 
Neus: Rokerig met een 
zacht bloemig en fruitig 
palet.Smaak: Goed 
gebalanceerd.Afdronk: 
Lang en zacht met een 
hint van hout.

16,99

22,99
0,7 Ltr.

THE BUSKER IRISH WHISKEY 
TRIPLE CASK 
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. 23,99

1 LITER

Grant's Triple Wood
Grant’s is één van werelds 
meest geliefde Schotse 
whisky’s. De basis is een 
milde grain whisky
afkomstig van de westkust 
van Schotland, die 
minimaal 3 jaar is gerijpt in 
eikenhouten vaten. Hieraan 
worden meer dan 25 
zorgvuldig geselecteerde 
malt whisky’s toegevoegd. 
Het resultaat is een 
heerlijke vanille-
zoete whisky met 
moutige en 
bloemige trekjes. 16,99

1 LITER

Tamnavulin double cask
Een lichtzoete whisky waarin tonen van appel, 
honing, peer en ananas te vinden zijn. Zeer zacht 
van smaak, tevens rijk en bijzonder fruitig.

Tamnavulin Sherry Cask
Een lichtzoete whisky met tonen van sinaasappel, 
gember en toffee pudding. Zacht van smaak, zeer rijk 
en licht fruitig.

19,99
0,7 Ltr.

22,99
0,7 Ltr.

jameson
Whisky in een cocktail, dat 
hoort toch niet? Bij Jameson 
vinden we van wel! Probeer 
Jameson bijvoorbeeld 
in een cocktail 
met ginger ale. 
Een limoentje 
erbij en je kan 
genieten!

23,99
1 LITER

PER FLES

1 LITER

havana club 
especial RUM 
De premium gouden rum 
Havana Club Especial 
wordt gekenmerkt door zijn 
zachte en goed afgeronde 
smaakprofiel. De rum 
is perfect in balans en 
combineert de lichtheid 
van smaak met de fruitige 
complexiteit. Een perfect 
combinatie.

14,99
0,7 Ltr.
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LE PRINTEMPS   EST ARRIVÉE!!
Met voorjaarswijnen uit Frankrijk, en natuurlijk: rosé! Pascal Jolivet; da’s pas wijn!

Chateau de la Greffière 
Macôn Blanc, Vieilles Vignes 
Frankrijk 2019
Loepzuiver. Afkomstig van het meest 
zuidelijke puntje van de Bourgogne. 
Appel, meloen en peer domineren de 
neus met een toets venkel. Botertje, 
toets ceder, dan aangenaam romig 
met gele pruimen, mooie frâicheur en 
minerale afdronk. Klasse Bourgogne 
die in veel opzichten doet denken aan 
de veel duurdere Meursault. Combineer 
bij zeebaars, kreeft of zachte kazen.

Pascal Jolivet, Attitude 
Sauvignon Blanc, Loire 
Frankrijk, 2020
Zomerse dorstlesser die én verbluffend 
lekker én betaalbaar is! Carnaval van 
limoen, passiefruit en Granny Smith! 
Super sappig! Bij de Thaise of Chinese 
keuken, maaltijdsalades en geitenkaasjes.

Chateau d’Astros AMOUR, rosé 
Provence, Frankrijk, 2020
De familie Maurel is eigenaar van het 
Château d’Astros sinds 1802 en de 
achtste en negende generatie staan in de 
startblokken. Deze wijn is zoals hij heet: 
sexy en puur, Amour! Herkenbaar aan 
de zalmroze Provence kleur, mooi droog 
maar zalig fruitig met bosaardbeitjes, 
framboos en rode kers. Verfrissende, 
sappige zuren, en iets kruidigs in de 
lange afdronk. Heerlijk voor op het 
terras maar ook niet te versmaden 
bij salades en schelp- en schaaldieren.

Pascal Jolivet, Attitude 
Pinot Noir, Loire, Frankrijk 
2020
Pinot Noir als Pinot Noir moet zijn! 
Prachtig parfum van rode pruim, zwarte 
kers en kruidnagel. Met de smaak van 
vijgencompote, pruim en kersen. Geniet 
ervan bij gevogelte, kalf en gegrilde tonijn.

Dominique Morel, Fleurie 
Frankrijk, 2019
Voor Fransen is witte wijn iets wat je 
drinkt bij de oesters, maar echte wijn is 
‘rouge’. In de zomer drinken ze in Parijs 
dan vooral veel toegankelijke Saumur 
Champigny (Cabernet Franc) en Crus 
uit de Beaujolais (Gamay). Fleurie is de 
meest populaire Cru van de Beaujolais 
en bekend vanwege zijn verleidelijk 
parfum van blauwe pruim, framboos en 
vijg. Met sappige pruimen en de smaak 
van bosaardbeitjes in de mond. Mineraal 
verfijnd. Zachte tannine. Helemaal top bij 
voorjaarssalades, gevogelte en risotto.

Reserve del Sol, Picpoul de Pinet 
Languedoc, Frankrijk, 2020
Expressief parfum van gekonfijte 
limoen, citroengras en Conference 
peer. Heerlijk mondgevoel met fraaie 
fraîcheur en tonen van citrus, bloesem 
en nectarines. Mineraal onderbouwd. Bij 
asperges en ook niet te versmaden bij 
een pannetje mosselen.

Er is geen land dat zoveel voorjaarswijnen heeft als Frankrijk. Zowel in wit, rood als rosé! 
Het geheim van de smid zit hem in de kwaliteit en doordrinkbare stijl. Onweerstaanbaar 
bij uiteenlopende voorjaarsgerechten!

Pascal Jolivet is geboren en getogen in de Loire, waar zijn grootvader keldermeester was op 
Château de Tracy. In 1986 wist hij met een eigen bedrijf zijn droom te realiseren in Sancerre 
en Pouilly Fumé. De man is een perfectionist, vandaar dat zijn wijnen inmiddels prijken op de 
wijnkaarten van vele sterrenrestaurants. Attitude wijnen geven het beste weer van de regio Loire!

NU VOOR

14,99

12,99

NU VOOR

13,99

11,99

NU VOOR

16,99

13,99

NU VOOR

15,99

13,99

NU VOOR

13,99

11,99 VOOR SLECHTS

7,49

5,99

NU SPECIAAL
VOOR DE
PAASDAGEN!

ASPERGE
AANBEVELING

PROEFCOURANT

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

Boomsma’s likeuren
Ontdek alle likeuren van Boomsma en proef 
de natuurzuivere smaak, serveer koud en 
puur of in een cocktail. Verkrijgbaar in de 
smaken Bramen, Vlierbessen, Limoen en 
Koffie. Hiermee verander je elk moment in 
een genietmoment!

ui
tg

el
ich

t

LIKEUREN
Natuurzuivere

DOOLEY'S Original
Toffee Cream Liqueur
Dooley's is uniek! Om een 
perfecte cream likeur te 
produceren welke opvalt, 
is passie en artistiek 
vakmanschap nodig. Dooley's 
Cream Liqueur is in handen 
van Waldemar Behn, een 
Duits familiebedrijf dat 
is opgericht in 1892.

Bon Secours Prestige
Deze nieuwe Bon Secours is een 
echte tripel. Dankzij de 3 granen 
(gerst, tarwe en haver) krijgt het 
bier een gevarieerde en complexe 
smaak. Kruidige toetsen en 
noten van citrusvruchten 
proef je in de afdronk, 
samen met de licht 
uitgesproken bitterheid.

aCtieprijs!9,99
0,7 Ltr.

Disaronno - Originale
Disaronno is “The original” en onder andere te herkennen aan 
zijn iconische fles die stijl, elegantie en moderniteit combineert. 
Het unieke recept van Disaronno geeft de drank een heerlijk 
zachte en aromatische smaak.

Disaronno - Velvet
Deze eigentijdse en unieke likeur is perfect voor liefhebbers 
van cream likeuren met een intens aroma. De smaak is zacht 
en zoet zoals je van Disaronno gewend bent, maar met romige 
en zijdezachte lagen door de toevoeging van melk. Schenk 
gekoeld over ijs in een tumbler glas.

15,99
0,7 Ltr.

16,99
0,7 Ltr.

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.

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!

ACTIE: 3 frisse bieren
voor het voorjaar!

It’s a Blond / Spring Blossom / Pink Grapefruit
Pure & Craft dat is waar Kees Bubberman, eigenaar van Brouwerij Kees voor staat. Met zijn 
vertrouwde brouwteam creërt hij verrassende bieren met gedurfde smaken van de best 
mogelijke en constante kwaliteit. Klassieke stijlen gebrouwen, met een eigen twist, vol van 
karakter en verrassend van smaak.

13,99
0,7 Ltr.

15,99
0,7 Ltr.

9,99
1 LITER

coebergh classic
Coebergh Classic, de klassieke 
variant die in de loop der jaren 
een trouwe schare van fans 
heeft gecreëerd in Nederland. 
Voor velen is dit de standaard 
wanneer het aankomt op een 
bessenjenever, en niet 
onterecht want het is een 
drank van topkwaliteit. 

 nieuwe uitstraling!
 scheldebrouwerij  
 zeezuiper 
Scheldebrouwerij gaat in 2022 
al haar bieren in een nieuw jasje 
steken en trapt af bij de 
Wijnproevers met de Zee-
zuiper. Deze klassieke Tripel 
van 8% alc. is fris droog tot 
licht zoet met subtiele 
tonen van koriander. 

bij 4 flessen een 
gratis glas!

cafe marrakesh
Café Marakesh is een veelzijdige 
koffielikeur, gemaakt op basis 
van Arabica koffiebonen. Een 
echte koffielikeur voor 
een uitstekende prijs-
kwaliteits-verhouding.

Kayak the Scandinavian Fjords
Kayak the Scandinavian Fjords-Kveik Cryo 
DIPA is een volmoutig, goudblond, dubbel 
gehopt bier. De complexiteit van het bier 
wordt reeds gevormd door extra hop toe 
te voegen op het einde van de kookstap in 
het brouwproces. Vervolgens wordt er nog 
een tweede maal hop toegevoegd tijdens de 
vergisting. Dat is een dry-hopping die voor 
een explosie aan hoparoma’s zorgt!

9,99
0,7 Ltr.

Berentzen 
Apfelkorn
Zacht en mild. De 
appelsmaak blijft zo 
intens, dankzij de 
perfecte combinatie 
met tarwegestookt 
alcohol. 

10,99
1 LITER

6,99
0,5 Ltr.

PER FLES

BIEREN
Bijzondere

4,99
75 cl.

excl. emballage

2,10
33 cl.

excl. emballage

2,40
33 cl.

põhjala Kosmos
Deze New England IPA van brouwerij 
Põhjala uit Estland is een staaltje puur 
vakmanschap. Met behulp van de nodige 
Citra en Mosaic hop is deze IPA heerlijk 
fruitig met in de afdronk een bitter en 
droog karakter.

LIMITED
EDITION

BUCKETLIST

B U C K E T L I S T

1,70
33 cl.

excl. emballage

2,10
33 cl.

PER BLIK



LA VITA E BELLA!
Met sprankelende wijnen uit het noorden van Italië!

Typisch Siciliaans!
Een voorstel dat je niet 
kunt afslaan...
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Tramin, Pinot Grigio, Alto Adige 
Italië, 2020
Veel body en rijkdom, maar 
fundamenteel fris, met tonen van 
gele appel, abrikoos en amandel in 
de afdronk. Bij schnitzel, vissticks 
en waldorfsalade.

Stemmari, Chardonnay, Sicilië 
Italië, 2020
Verleidelijke geur van peer, gele appel, 
perzik, en heerlijk sappig in de mond 
met abrikoos, kweepeer en nectarines. 
Zalig bij pasta vongole, pizza del mare en 
gebakken asperges!

Donnafugata, Anthilia 
Bianco, Sicilia, 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, Inzola en 
Chardonnay. Een verleidelijke parfum 
van gele perzik en een golfstroom aan 
sappige nectarines in de mond. Heerlijk 
bij schelp- en schaaldieren, gerookte en 
gegrilde vis en natuurlijk: asperges!

Stemmari, Pinot Nero, Sicilië 
Italië, 2020
Verleidelijke neus en soepele bessen- 
en kersensmaak, rond en toegankelijk, 
met innemende body en Italiaanse 
kruidigheid. Drink deze elegante 
Siciliaan bij een pizza Napolitane of een 
vegetarische lasagne met spinazie.

Tramin, Lagrein, Alto Adige
Italië, 2020
Lagrein is een inheems druivenras uit 
Alto Adige met veel kleur, frisheid en 
paars fruit! Parfum van rode kers, bosbes 
en lindethee. Ook in de mond volop 
braam, zwarte bes en aalbes, heerlijke 
fraîcheur en zwoel plakkende tannine. 
Licht minerale, kruidige afdronk. Bij eend, 
spareribs en wildzwijn.

Tramin, Pinot Nero, Alto Adige 
Italië, 2020
Deze sexy druif heeft hier een hele 
fruitige en elegante stijl, met veel kersen 
en pruimen, toets kruidnagel en een 
zachte, ronde smaak. Kruidige afdronk. 
Bij gegrilde tonijn, geroosterde kip en 
ravioli met ricotta, spinazie en salie.

Proef het voorjaar in uw glas met 
deze super verleidelijke wijnen uit 
het zonovergoten Sicilië! Kies voor 
Stemmari voor alledag en Donnafugata 
voor de absolute top! Gemaakt van zowel 
internationale als inheemse rassen.

NU VOOR

11,99

9,99

NU VOOR

12,99

10,99 NU VOOR

14,99

12,99

BEIDE SLECHTS:

6,99

5,99
PER FLES

NU VOOR SLECHTS

11,99

9,99

NU VOOR SLECHTS

12,99

10,99

ASPERGE
AANBEVELING

PROEFCOURANT

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

Italianen zijn levensgenieters pur sang. Hoe kan het ook anders; fenomenaal eten en een rijk 
aanbod aan fantastische wijnen. Zoals die van Cantina Tramin uit Alto Adige op de uitlopers van 
de Dolomieten; wijnen die net zo puur zijn als de berglucht waar ze vandaan komen! Nu extra 
aantrekkelijk geprijsd!

SP
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Donnafugata, Sherazade 
Nero d’Avola, Sicilia 
Italië, 2019
Wijn uit de duizend-en-één-nacht! 
Een rode topwijn van Sicilië met 
gekonfijte pruimen, kersen, rozijnen 
en bosbessenjam. Met impressies van 
drop. Bij lamskotelletjes, steak frites 
en spaghetti Bolognese.
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JENEVER DISTILLATEN EN LIKEUREN
Oud Hollands en Verrassende

hooghoudt 
jonge dubbele 
graanjenever
Deze jenever is dubbel-
gebeid. 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.

13,99
0,7 Ltr.

12,49
1 LITER

12,49
1 LITER

12,49
1 LITER

hartevelt 
jonge jenever
Hartevelt Jonge Jenever 
Prima vindt zijn oorsprong in 
Leiden en bestaat sinds 1734. 
De jenever heeft een pittige en 
volle smaak van jeneverbessen 
en kruiden.

Goblet Jonge 
Graanjenever
Goblet is de Jenever met de 
zachte ‘G’ en karakteriseert 
zich door de uitgesproken 
zachte smaak met een 
heerlijk jeneverbes 
aroma. 12,49

1 LITER

Jachtbitter 
Kruidenbitter
Jachtbitter proeven is intens 
genieten van al het goede dat 
de natuur te bieden heeft. Van 
de smaak van zowel milde als 
krachtige kruiden, de perfecte 
opkikker of digestief!

13,49
1 LITER

BOOMSMA dry gin
Combineer Boomsma’s 
jarenlange ervaring met 
kruiden en jenever met 
een geavanceerde, koperen 
distilleerketel en je krijgt: 
Boomsma Dry Gin. Bij de eerste 
slok een rijke, kruidige smaak 
met citrustonen. De afdronk 
is vervuld van de mild zoete, 
warme smaak van gentiaan 
en zoethout.

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.

11,99
0,7 Ltr.

21,99
0,7 Ltr.

dujardin vieux
Dujardin, de stijlvolle 
drank met een vleugje 
cognac, op smaak 
gebracht met natuurlijke 
ingrediënten en Franse 
allure.

1 LITER

DICTADOR Aged Rum 
12 Y0 40%
In Cartagena de Indias, 
Colombia, produceert 
de familie Parra al sinds 
1913 Dictador rum op de 
Destilería Colombiana. 
Het tropische klimaat 
zorgt hier voor de ultieme 
omstandigheden om 
suikerriet te 
verbouwen.

29,99
0,7 Ltr.

pravda vodka
In 1743, in het zuiden van 
Polen in het Bieksko-Biala 
district en aan de grens van 
het Karpatisch gebergte, 
werd ontdekt dat het geheim 
van de fijnste vodka wordt 
bepaald door een uniek 5-staps 
distillatieproces. Weinig 
vodka's worden sindsdien 
met zoveel liefde en aandacht 
gemaakt als Pravda Vodka.

15,99
0,7 Ltr.

10,99
1 LITER

18,99
1 LITER

14,99
1 LITER

KETEL 1
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

12,49
1 LITER

wyborowa vodka
Wybo (in het kort) is 
een authentieke Poolse 
wodka met een historie 
van meer dan 500 jaar. 
Leuk om te weten: in 
1927 was Wyborowa 
het eerste wodka merk 
dat wereldwijd werd 
geregistreerd.

FILLIERS Advokaat 
Weckpot
Deze heerlijke advokaat 
is ontwikkeld door de 
echtgenote van Firmin 
Filliers: Julia Denecker. 
Heerlijk om op te lepelen 
of te serveren bij uw toetje, 
net zoals dit in 1970 ging.

10,99
0,7 Ltr.

SANTA MARIA AL MONTE
Sinds 1858 met engelengeduld 
gemaakt!Dit Noord-Italiaanse 
merk onderscheidt zich door 
strikte selectie en bewerking 
van de beste ingrediënten, 
die door vakmanschap en 
toewijding worden omgezet 
in de zuiverste en lekkerste 
likeuren. Alle likeuren worden 
gemaakt van 100% natuurlijke 
ingrediënten. Geloof je ons 
niet? Proef het zelf!

18,49
0,7 Ltr.

18,99
0,7 Ltr.

18,99
0,7 Ltr.

18,49
0,7 Ltr.

licor 43 original
De Spaanse likeur met 43 
geheime ingrediënten die 
samen een unieke smaak 
opleveren. Onder meer het sap 
van citrus en andere vruchten 
en extracten van aromatische 
planten, zoals vanille, geven 
de Spaanse likeur haar 
ondefinieerbare geur en smaak. 
Het eigenzinnige karakter 
maakt Licor 43 heerlijk om 
puur te drinken of om mee te 
variëren, in een frisse mix of 
verrassende cocktail.

licor 43 chocolate
Licor 43 Chocolate combineert 
de bekende smaak van Licor 
43 Original met chocolade van 
100% duurzaam geproduceerde 
cacao. De kwalitatieve chocolade 
in combinatie met de zachte 
smaak van Licor 43 Original 
geven Licor 43 Chocolate een 
harmonieuse, elegante en rijke 
smaak. Heerlijk om puur te 
drinken of om mee te 
variëren, bijvoorbeeld in 
een verrassende cocktail.

17,99
0,7 Ltr.

20,99
1 LITER

14,99
1 LITER

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.



En tenslotte een 
heerlijke, nóg rijpere 
en vollere Monastrell 
voor bij de barbecue!! 
Onweerstaanbaar 
lekker en sappig!
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SPAANSE VOORJAARSWIJNEN 
MET TEMPERAMENT! OLÉ!

BAIE LEKKER!
Nog ten noorden van Portugal, direct achter de fjorden aan de westkust ligt het ultieme 
witte wijngebied van Spanje: Rias Baixas! Met kanjers van voorjaarswijnen gemaakt 
van de inheemse Albariño.

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.

Gotas del Mar, Albariño 
Rias Baixas, Spanje, 2020
Puur en zilt; zo kun je deze Albariño het 
best omschrijven. Een zuivere neus, met 
impressies van citroengras, appel, witbier 
en grapefruit. Lichtjes floraal. Lekker 
vet in de smaak, met gekonfijte ananas 
en mandarijn. Bij salades, asperges en 
schelp- en schaaldieren.

Bodega Torre Oria, Cassablanca 
Monastrell, Valencia, Spanje, 2019
Niet vaak konden we u een Monastrell 
presenteren die zó goed was en tevens 
zó aantrekkelijk geprijsd! Gemaakt 
door Bodegas Torre Oria, een wijnhuis 
in familiehanden sinds 1897. Van 
Tempranillo en Shiraz, uit het achterland 
van Valencia. Het resultaat is extreem 
lekker met rijp en rijk zwart fruit, romig 
en vol van smaak. Maar geloof ons niet op 
ons woord; probeer het zelf! Voor de prijs 
hoef je het niet te laten!

Gran Allegranza, Monastrell 
Alicante DO, 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. Een ferme, stoere wijn, 
super bij de barbecue!!

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

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, met 
butterscotch en vanille. Romig en 
genereus in de mond met opnieuw 
toasty eik en ingetogen citrus- en 
pitfruit. Ideaal bij gevogelte en kalfsvlees.

Stellenrust Cornerstone 
Pinotage, Stellenbosch 
Zuid-Afrika, 2019
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 een 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 lamsbout met rozemarijn 
en springbok.

ASPERGE
AANBEVELING

PROEFCOURANT

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

NU VOOR SLECHTS

12,99

10,99

NU VOOR SLECHTS

14,99

12,99

NU VOOR SLECHTS

14,99

12,99

NU VOOR SLECHTS

14,99

12,99

NU VOOR

9,99

7,99

NU VOOR SLECHTS

5,99

4,99

Hebben we 
een deal?

Deal of 
geen deal?
Verrukkelijke 

Monastrell!
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Cielo, Gran Maestro, Appassimento, Bianco, Italië, 2020
Blend van Chardonnay en Fiano die deels ingedroogd zijn. Exotisch van 
stijl met gestoofde appel en peer, lindethee, abrikozenjam, acaciahoning 
en gekonfijte limoen. Supervet van smaak. Bij pasta, risotto en kalfsvlees.

Cielo, Gran Maestro, Appassimento, Rosso, Italië, 2019
Van deels ingedroogde Sangiovese en Primitivo uit Salento in Puglia, 
gemaakt volgens een 2000 jaar oude methode die ‘Appassimento’ 
heet waardoor een krachtige, volle wijn ontstaat met impressies van 
pruimenjam, cacao, cappuccino en bessenjam. Bij Parmaham met 
tomaatjes en lamsstoof met lentegroenten.

MAESTRO: MUZIEK!!
Dozendeal met Appassimento wijnen
Dit zal u als muziek in de oren klinken: de Appassimento wijnen van Gran Maestro uit het zuiden van Italië zijn per doos 
van 6 flessen nu te koop voor slechts € 31,49!!!

NU BEIDE:

6,99

5 ,99
PER FLES


