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DUTCH BARGAIN  
Imperial Zeeuws Blond
Dutch Bargain Imperial Zeeuws Blond is een 
ode aan de fruitige Zeeuwse blonde meisjes. 
Met een alcoholpercentage van 7,2 procent 
is dit een heerlijk toegankelijk bier. Goed 
gehopt, fruitig met een goede body. Heerlijk 
bij vis, hamburger of perfecte blusser bij 
spicy food.

0.3% Designated Dryver
Alcoholarm blond bier. Met inspiratie uit 
ons vlaggenschip Zeeuws Blond, hebben 
we een 0,3% Blond gebrouwen. Designated 
Dryver is een fris Blond bier met toetsen 
van citrus, een onverwacht volle body voor 
z’n 0,3% en een bittere afdronk. Bob jij of 
bob ik?

Pacific Haze | New England DIPA | 8,5%
Deze Pacific Haze is een voorjaarseasonal, 
in de vorm van een New England DIPA van 
8,5%. Intens gehopt met Mosaic, Simcoe 
en als “main hop” Talus. Een dikke Juicy 
IPA met uitgesproken bloemig en piney 
karakter, een volle body en aroma’s van 
grapefruit, steenfruit en kokos.
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winterse wijnen!
Spaanse volbloed!

Heerlijk zwoel 
uit het zuiden
van Italië
De vele zonne-uren in het zuiden van Italië doen de 
druiven goed. Vooral lokale rassen als Susumaniello, 
Vermentino, Nero d’Avola en Frappato zijn ongekend 
populair! Proef ze nu lekker in de aanbieding!

Zolla, Susumaniello, Puglia, Italië, 2020
Puglia, de hak van de laars. Het inheemse druivenras 
Susumaniello treedt met zijn aantrekkelijke rode bosfruit 
definitief uit de schaduw van Primitivo en Negroamaro. Het 
zuidelijk karakter stuift het glas uit van deze heerlijke, sappige 
eetwijn met zijn heerlijke bouquet van blauwe pruim, zwarte bes, 
noga en vijg. Mondvullend, zacht en toegankelijk. Voor bij de pizza 
en pasta.

Surrau Limizzani, Vermentino di Gallura
SARDEGNA, Italië, 2021
Het eiland Sardinië 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 met een geur van reine claude, 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.

Baglio Gibellina, U…Passimiento, Sicilië
Italië, 2021
Deze Siciliaanse held is een blend van de vroeg geoogste Frappato 
en iets ingedroogde Nero d’Avola. De wijn combineert de frisheid 
van de Frappato met de rijpheid, zwoelheid en zoetheid van de 
Nero d’Avola. De Amarone van het zuiden. Sappig, kruidig en 
zwoel, met impressies van chocoladetoffee, gedroogde pruimen en 
veel souplesse, veel sap, concentratie en een gekonfijte afdronk. 
Een genot aan tafel!

LUXARDO - LIMONCELLO
LIQUORE DE LIMONE DE SORRENTO
Waan jezelf in Italië, met het prachtig golvend 
landschap en pittoreske dorpjes. Dat doe je 
met de authentieke Italiaanse limoncello van 
Luxardo. Een friszoete Italiaanse likeur op basis 
van citroenschillen. Ook in de winter smaakt dit 
heerlijk als  digestief na een diner en zeker bij de 
winter BBQ kom je verrassend voor de dag!

Pago de Cirsus 
Oak Aged, Navarra 
Spanje, 2021
syrah-TempranillO-
Merlot
De veelvuldig 
onderscheiden Pago de 
Cirsus is een Spaanse 
volbloed, gemaakt 
van 3 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 tapasgerechtjes 
en de winter BBQ.
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Steffen, Cuvée #52, Grauburgunder, Trocken 
mosel, Duitsland, 2021
Grauburgunder is Pinot Grigio! Mediumgeel met veel 
schittering. Ingetogen neus met vooral appel en citrus. 
Heerlijke doordrinkwijn. Pingpong tussen rijpe perzik en frisse 
appel tot laat in de finale. Lekker aperitief, maar ook geschikt
voor uiteenlopende visgerechten en schelp- en schaaldieren.

Steffen, ‘Steillage’ Riesling, Trocken, Mosel 
Duitsland, 2018
Afkomstig van de hele steile hellingen aan de oevers van 
de Mosel. De ligging van de wijngaarden daar zorgt voor 
meer rijpheid van fruit, een zuiver parfum en een sappige 
smaak met gekonfijte ananas, grapefruit en exotische 
appel. Ideaal als aperitief of bij mosselen, oesters, risotto en 
garnalencocktail.

Steffen, Cuvée #28, Spätburgunder, Baden 
Duitsland, 2019
Spätburgunder is de Duitse naam voor rode Bourgogne. 
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.

Bon Courage, Chardonnay Prestige Cuvée
Robertson, Zuid-Afrika, 2021
Chardonnay die 8 maanden op eiken rijpt. Zoals de naam al 
doet vermoeden prestigieus te noemen. Vol en romig in de 
mond met citrus, perzik, appel en vanille, gevolgd door een 
lange afdronk met butterscotch. Perfect in balans. Bij vis en 
witvlees met een rijke saus.

Bon Courage, ‘The Pepper Tree’ Shiraz
Robertson, Zuid-Afrika, 2020
Absolute topwijn van dit domein! Briljante, robijnrode kleur 
met een indrukwekkende neus van rood fruit en zwarte peper. 
Rijp en rijk van smaak, aangenaam vlezig met rijpe kersen, 
pruimen, laurier en fynbos. Bij lam, beef of struisvogel.

Zuid-Afrikaanse 
helden!

Trocken & 
Trendy

Op ongeveer 2 uur rijden van Kaapstad, in het wijngebied 
Robertson, ligt het oogstrelend mooie domein Bon 
Courage. De wijngaarden genieten hier van een ideale 
bodem en veel zon dankzij de ligging op de hellingen van 
de heuvels.

Weinhaus Steffen dateert van 1794, oorspronkelijk 
met alleen witte wijnen uit de Moezel. Ondertussen 
is het assortiment fors uitgebreid met onder meer 
deze Grauburgunder en rode Cuvée van Spätburgunder 
uit Baden.

Voormalige Belgische autocoureur 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 racecarrière van Vermeersch.
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Voor race- én 
wijnliefhebbers!

LePlan Vermeersch RS Blanc, Côtes-du-Rhône 
Frankrijk, 2021
Van Grenache Blanc en Marsanne. Prettige en speelse fruitaroma’s 
van witte perzik, jonagold, meloen en een 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 paëlla.

LePlan Vermeersch RS Rouge, Côtes-du-Rhône 
Frankrijk, 2021
Van 80% Grenache en 20% Syrah en klassieke klei- en 
kalkbodems. Mediterraan bouquet met impressies van 
kersencoulis, versgemalen peper, kruidnagel en laurier. Elegant 
in de mond met zachte tannine, zoethout en een heerlijk kruidige 
afdronk. Bij gevogelte, pittige gerechten en charcuterie.

LePlan Vermeersch RS dieu, plan-de-dieu
Côtes-du-Rhône villages, Frankrijk, 2021
Slechts een geselecteerde groep wijnbouwers mogen gebruik maken 
van de appellation Plan-de-Dieu. Betere oogsten en kwaliteit ten 
opzichte van de Rhône villages en herkenbaar aan het Plan-de-Dieu 
logo in het glas van de fles. 33% Grenache, 33% Syrah en 33% 
Mourvèdre. Diep en warm met veel rijp fruit, bramen en zuidelijke 
kruiden. Lange zachte afdronk met mooie 
ronde tannine. Bij ribsteak, hert of 
wildzwijn.

Bon 
Courage

van Weinhaus 
Steffen!
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