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GRATIS OPENER BIJ AANKOOP VAN 4 FLESJES!

Super Lekker,
Lekker Voordelig!

Duitse Pinots 
zijn hot
Het kan niet hipper in wijnland: Duitse Pinots - van alle 
kleuren - zijn helemaal in! En niet zonder reden, want ze 
zijn niet alleen berenlekker, maar versloegen al diverse 
malen veel duurdere Italiaanse en Franse Pinots in 
blindproeverijen!

Hensel, WB, Weissburgunder/Chardonnay
Pfalz, Duitsland, 2021
Wat de Elzas is voor Frankrijk, is de Pfalz voor Duitsland. Een 
gebied met veel zon, weinig regen en daardoor een min of meer 
Mediterraans klimaat. Het geeft een witte blend met een fijne neus 
van appeltjes, peer en honing. In de smaak ook een stroom van wit 
fruit met wat bergamot. Heerlijk mondgevoel en veel fraîcheur in 
de afdronk. Bij maaltijdsalades, kabeljauw en kipragout.

Hensel, GB, Grauburgunder, Pfalz
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.

Hensel, SP, Spätburgunder
Pfalz, Duitsland, 2018/2019
Prachtige volledig gerijpte Pinot Noir uit de Pfalz. In de neus lijkt 
hij op een mooie Bourgogne met zijn bouquet van rode kersen, 
pruimen, gerookte bacon en kruidnagel. Ook in de mond veel 
bosfruit en rijpe kersen, vlezig maar uitgerust met een prima 
zuurgraad. Zachte tannine met kruidige afdronk. Bij kwartel, 
kalkoen en geroosterde kip.

HENDRICK’S 
GIN
Hendrick’s Gin is een wonderbaarlijke premium gin met een 
eigenzinnig karakter. Geïnfuseerd met bijzondere essences van 
komkommer en rozenblaadjes. Deze unieke combinatie resulteert 
in een verfrissende gin met een bloemig aroma.

HENDRICK’S GIN FLORA ADORA NIEUW!
Hendrick’s Gin Flora Adora is geïnspireerd op de fascinatie 
van Master Distiller Ms. Lesley Gracie voor bloemen en hun 
interactie met vlinders en bijen. Deze nieuwste limited edition 
van Hendrick’s Gin is gebaseerd op de kenmerkende Hendrick’s 
huisstijl, maar voegt een nieuwe golf van smaak toe met behulp 
van een geheime selectie van bloemen die bijzonder aantrekkelijk 
zijn voor vlinders en bijen, om een verleidelijk frisse, weelderig 
bloemige gin te creëren. 

ZEEZUIPER
FORS, FRIS EN VASTBERADEN
Goudblond bier. Fris droog tot 
lichtzoet met subtiele tonen van 
koriander en de geur van geel fruit. 
Een tripel die de smaakpapillen doet 
trillen, in een machtig mooie balans. 
De Zeezuiper is een dorstlesser voor 
de durfal.

STRANDGAPER 
FRIS, FRUITIG EN ZWOEL
Dit fris blond bier is de frisse 
blik bij een zwoel vergezicht. 
Een uitgesproken sprankelende 
dorstlesser met tonen van hop en 
citrus. Fris, strak met een subtiel 
bitter. Dit bier nodigt al snel uit naar 
meer. Meer zindering, meer samen.

I Muri, Bianco, Puglia, Italië, 2021
Een blend van Malvasia, Chardonnay en Verdeca die groeien in 
het warme Puglia. Door gebruik van moderne technieken heeft 
de wijn ook mooie frisse zuren, wat het een zeer aangenaam glas 
maakt. Fris en sappig met rijp tropisch fruit en goede zuren. 
Perfect in balans met een sappige afdronk. Bij salades, zachte 
kazen en pasta.

I Muri, Primitivo, Puglia, Italië, 2021
Primitivo is een inheemse druif uit Puglia. Met zijn rijp en zwoel 
karakter kent deze wijn vele liefhebbers. Intens, met rood fruit, 
bramenjam en lichte kruiden. Het is een rijpe tafelwijn die zijn 
zonnige afkomst niet verloochent. Wat ook ‘primitivo’ is aan deze 
wijn is zijn prijskaartje! (Slechts € 5,99!) Voor bij de bistecca, 
ossobuco en lam.
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Weingut 
Hensel

Het voorjaar komt langzaam dichterbij en dan gaat er niks 
boven deze sappige wijnen uit de hak van Italië! Met hun 

zuidelijk karakter en puur fruit. Een mondvullende smaak, 
heerlijk zwoel en zacht. Nu ook nog eens lekker voordelig! 



Antiche Terre, Lugana, Veneto, Italië, 2021
Heerlijke witte wijn gemaakt van Trebbiano druiven. Sur Lie gelagerd 
wat zorgt voor een volle body. Lichtgeel van kleur. Mooie tropische 
smaak met frisse minerale tonen, witfruit en een florale tonen. Een 
lange frisse afdronk. Bij schaal- en schelpdieren (kreeft!) en gegrilde 
visgerechten.

Antiche Terre, Valpolicella Superiore, Veneto
Italië, 2020
Gemaakt van de lokale Corvina Veronese, Corvinone en 
Rondinella. Wijn met een volle body en zeer aangename fruitige 
tonen. Kersen en ander rood fruit met een vleugje kruiden. 
Zachte afgeronde tannine en een aangenaam kruidige afdronk. 
Bij pasta en pizza.

Antiche Terre, Ripasso della Valpolicella
Veneto, Italië, 2019
Deze Valpolicellawijn krijgt een tweede gisting op de most van de 
beroemde Amarone, wat zorgt voor een enorme concentratie en 
intensiteit. Lagering van 12 maanden op Frans eiken geeft een 
drogend karakter wat zorgt voor een geweldige balans met de 
zwoelheid van deze wijn.
De smaak is vol, zacht en 
aangenaam met kersen, 
chocolade en verse kruiden. 
Liefkozende door de 
Italianen wel eens baby 
Amarone genoemd’. Bij eend, 
gegrilde beef en charcuterie.

Duquesa de Valladolid, Verdejo
Rueda, Spanje, 2021
Verdejo is een inheemse, Spaanse druif die in alles op 
Sauvignon Blanc lijkt. Deze Duquesa de Valladolid is iets 
vetter dan een Touraine, maar heeft wel de stuivende aroma’s 
van groene appel, grapefruit en tuinkruiden. Sappig, rond en 
mollig, met goede fraîcheur in de afdronk, sappig en zacht tot 
laat in de finale. Heerlijk bij salades, gegrilde sardientjes en 
geitenkaas.
 
Bodegas LAN, Crianza, Rioja, Spanje, 2018
De Crianza krijgt 12 maanden rijping op Frans en 
Amerikaans eiken met bosaardbeitjes en tabak in de geur en 
veel fruiterotiek in de smaak. Vlezige bessen, rijpe pruimen 
en gekonfijte kersen, vanilletonen en toast. Heerlijke eetwijn, 
zowel bij kip, kalf als bief.

Bodegas LAN, Reserva, Rioja, Spanje, 2016
Klassieke Reserva, maar dan in een buitengewoon sappige 
stijl. Vlezige smaak, vuursteen, zwarte bessen, kers en pruim 
met impressies van vanille, noten en mokka. Medium body, 
mooie lengte en ondanks zijn voorname specerijensmaken met 
veel fruitsouplesse in de afdronk. Combineer bij alles van de 
barbecue, Spaanse ham en paella.

Paul Mas, Viognier Reservé, Single Vineyard
Pays d’Oc, Frankrijk, 2021
Verleidelijk bouquet met aroma van abrikoosjes, perzik en 
witte bloemen, lichtjes exotisch. Vet en boterig in de mond met 
wederom abrikozenvlaai en perziken in de hoofdrol. Mollig, 
maar toch voldoende fris. Drink bij geroosterde kip, ratatouille 
en andere Mediterrane gerechten.

Paul Mas, Merlot Reservé, Single Vineyard
Pays d’Oc, Frankrijk, 2020
Jeugdig robijnrode kleur, dynamisch tranend. Aromapakket 
van rode bessen coulis met pruimedanten. Vol van smaak, met 
veel kersen en bessen, mooi rond en zacht. Een wijn voor bij de 
barbecue én open haard, bij uiteenlopende vleesgerechten.

Paul Mas, Pinot Noir Reservé, Single Vineyard 
Saint Hilaire, Pays d’Oc, Frankrijk, 2021
Deze Pinot Noir heeft een lichtrode kleur en Bourgogne-achtig 
bouquet met impressies van rode kersen, pruimen, gerookte 
bacon en kruidnagel. In de mond veel bosfruit en rijpe kersen, 
vlezig en soepel met zachte tannine en zwoele afdronk. Bij 
coq-au-vin en gebakken tonijn.

paul mas 
estate

Topwijnen 
uit Spanje

Al jaren ontstijgen de wijnen van Paul Mas de rest in de 
Languedoc-Roussillon. En de allerbeste wijnen komen van de 
zogenaamde “Single Vineyard”. Dat zijn wijnen van slechts 
één unieke wijngaard binnen het Domain Paul Mas Estate. 
Deze worden dan ook selectief gebruikt voor de Reservé 
serie. Sla jouw slag met deze korting!

Ter voorbereiding op het voorjaar hebben De Wijnproevers 
iets speciaals bedacht: grote wijnen uit Spanje van Bodegas 
LAN! Zowel de frisse Verdejo uit het koele Rueda als rode 
topwijnen uit Rioja! Nu lekker voordelig geprijsd!

Rond het Gardameer in Italië worden de mooiste wijnen gemaakt. 
De witte Lugana en de rode Valpolicella staan in Italië bekend als 
prachtige wijnen aan tafel. De Wijnproevers zorgen ervoor dat je 

voordelig kunt genieten van deze fantastische wijnen.
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Water en Wijn = 
Lago di Garda! Bodegas 

LAN
Antiche
Terre
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