
Het is niet het resultaat van jaren trainen in de sportschool, maar de 
twee  maandelijkse rondleiding door de bruisende smaakwereld van 
Cathy. Iedere twee maanden, altijd verrassend, spraakmakend en 
gewoon bij u thuis bezorgd. Geen voor de hand liggende en platgetreden 
paden maar echte ontdekkingen! Wijnen met karakter en ziel! Wijnen 
met de stempel van echte liefde!

Cava Oriol Rossel Cuvée Especial  
D.O. Cava, biologisch, Spanje - 12,95 

Most Value Cava 2017 World Championship Champagne 
and Sparkling Wine. Fijne mousse, fris en fruitig, siroop en 
brioche  en een lange, bijna romige afdronk. Winelife 
winnaar Wijntest 2018: Doordrinker met diepte en 
kristalhelder karakter. Alles is perfect in balans. Gist 
tonen van de rijping, abrikoos en een spannend amandel 
bittertje in de afdronk. De oude diepgewortelde 
wijnstokken geven deze Cava body en diepgang.  
Serveertemperatuur 8°C. 

Tapa of amuse erbij en iedereen blij. 

Pecorino Prisma Venea Fam Paolucci Terre di Chieti, 
Abbruzzen IGT Italië  2017  - 11,95 

Verrassende wijn van de bijna vergeten druif Pecorino, die 
goed gedijt op de klei grond van Fossacesia in de regio 
Abruzzen: de dichtheid van de stokken ( 4000 per ha ) en 
het aangename overgangsklimaat aldaar geven de wijn 
een volwassen, complexe en overtuigende stijl mee met 
plezierige aroma’s van gele appel, meloen, perzik en 
kweepeer tot tropische geuren van mango, papaja en 
typische gele bloemen; een elegante wijn met goede 
vulling en zachte delicate zuurgraad, waar geen hout aan 
te pas komt. Serveertemperatuur 8°C. 

Lekker bij Schelpdieren, schaaldieren zalmachtigen 
witvis, Aziatisch, geitenkaas.  

Dama de Lago Cuatro Rayas Rueda  Spanje 2017 -  6,95 
Wijnmaker Ángel Calleja behoort tot de eerste lichting 

wijnmakers die zijn afgestudeerd aan de “Vid school van 
Madrid”. De Verdejo druiven van Cuatro Rayas komen van 
typische terrasvormige wijngaarden met een zeer arme 
bodem van zand en klei. De hoge concentratie keien en 
zand in de bovenste grondlagen zorgt voor een warme 
bodem waardoor de wijnen lekker toegankelijk zijn met 
omfloerste zuurgraad. Zacht en fris met venkel, groene 
appel en banaan. Serveertemperatuur 8°C. 

Lekker bij Zalmachtigen, sushi, witvis, schaaldieren, 
schelpdieren, garnalenbisque; tai beef salad

Gravel & Loam Sauvignon Blanc Marlborough  
Nieuw Zeeland 2017 - 9,95 

Sappige, stuivend fruitige, knisperend frisse witte wijn uit 
Marlborough, Nieuw-Zeeland. Loepzuiver. Door de hoge 
lichtintensiteit, de vele zonuren en het relatief koele droge 
klimaat, rijpen de druiven rustig en kunnen al hun 
aromatische kracht ontplooien. Het grote verschil in 
temperatuur tussen dag en nacht zorgt voor behoud van 
frisheid en complexiteit. Heel prettige (en een keer niet dat 
scherpe helmgras-achtige) smaak van water trekkend 
lekkere sappige kruisbes en een royale dosis verse groene 
kruiden. Schepper is de gerenommeerde Andrew Bailey, 
tegens eigenaar van het wijngoed Misty Cove. 
Serveertemperatuur 8°C. 

Lekker bij : Schaal- en schelpdieren, tonijn & zwaardvis, 
witvis, geitenkaas 

Vestigo Montepulciano d’Abruzzo Venea  
Terre di Chieti Italië 2015 - 11,95 

Ripasso-stijl wijn van de familie Paolucci, gemaakt van de 
Montepulciano druif, waarbij men de rijpe vers geplukte 
druiven langzaam laat indrogen in speciale droogkasten, 
met als resultaat een lekker gecorseerde wijn zonder 
stroeve tannines. Korte houtrijping. Diepe kleur, veel geur en 
een intense smaakbeleving. Rijpe bramen, kersen, bessen, 
pruimen, laurier, mediterrane kruiden. Energiek en verfijnd 
met goede vulling, lekker sap, kracht en diepgang.  
Serveertemperatuur 16°C.

Heerlijk bij (veder) wild, gegrild rood vlees, lam; zachte 
romige kaas, nagel - en komijnekaas, harde kaas; 

kruidige pastagerechten.

Lago de Caldaro scelto Sattel Vernatsch  
St Michael Eppan  Alto Adige Italie 2017 - 13,95 

Numero 1 Wijnmaker Hans Terzer maakt Vernatsch: Geurig, 
elegant fruitrijk en pittig zonder stoer te zijn. Harmonieuze 
zijdezachte plezierig fruitige en sappige Schiava ( Vernatsch) 
met hint van viooltjes, kers en bittere amandel, afkomstig 
van de Sattel wijngaard aan het meer van Caldaro.  Alleen de 
beste en rijpste druiven worden handmatig geselecteerd ( 
scelto ) Heerlijk en eigenzinnig. 
Serveertemperatuur 12°C.

Heerlijk bij : Kaas charcuterie kalfskop; niet te zware 
visgerechten bijv rode mul met sauce becasse.
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PROEF CATHY’S SIX PACK BIJ PUUR ZEE BAR BISTRO TERRAS
Van Ogtropweg 2, 1949 BA Wijk aan Zee, 0251-374304

excl. 7,95 bezorgkosten
Bestelling hoger dan €120,-? geen transportkosten.

Voortaan kunt u Cathy's Sixpack ook als wijnproeverij op  
locatie boeken. Een van onze wijn ambassadeurs komt 

er dan een onvergetelijk wijn moment van maken. 
Informatie en boeken via:  

info@cathystaste.nl  / 06 51532464 / 0251 - 374304

van 67,70 voor 59,95 euro

1X BUBBEL
2X WIT

1X WIT
2 X ROOD


