
Meest uitgebreide biologische wijncollectie, Champagne van het 
jaar, rode wijn van het jaar onder de 10 euro, diverse 
geschenkverpakkingen, alleen eigen import, bijzondere wijnen met 
een verhaal, verzending door heel Europa, keuze uit meer dan 500 
wijnen, ook in combinaties met olijfolie en Food. 
 
 

Dit is een uitgave van wijnwinkel Wijn van Daan 
Korte Vondelstraat 6 1811 AE ALKMAAR 

0725824471 info@wijnvandaan.nl www.wijnvandaan.nl 

Smaakvolle 
eindejaarsgeschenken 
voor uw relaties en 
medewerkers 



 Daan: 
"Wij werken graag met wijnmakers die 
mooie wijn maken op de eerste plaats 
zetten. Wijn die waar mogelijk, biologisch 
is en gebruik heeft gemaakt van de beste 
producten van moeder natuur. Makers die 
het belangrijk vinden om zich niet op te 
laten jagen maar de wijn de rust te gunnen 
om zich te ontwikkelen. Makers die vol 
trots je de laatste parel laten proeven 
omdat ze het belangrijk vinden dat jij er 
net zo van geniet als zij."

3. De lekkerste onder de €10 
4. Matsu, Biologische finesse 
5.Champgne, Prosecco en Crémant 
6. Venea, klasse uit Abruzzen 
7. Wijn en Spijs 
8. Rioja 
9. Hamersma en omfietswijngids 
10.Magnums 
11.Onbekend Israël 
12.Luxury Gifts 
13. Icoon Wijnen 
14. Wijnkistjes 

keuze uit meer dan 500 
wijnen
alleen eigen import
grootste biologisch 
assortiment 
205x in De Grote Hamersma 
met een 9 als gemiddelde 
waardering
persoonlijk advies voor de 
beste wijnkeuze
bezorging per adres in heel 
Europa

Alle genoemde prijzen zijn brutoprijzen exclusief btw en voorbehouden op spel- en zetfouten. 

In deze uitgave: 



DE LEKKERSTE WIJNEN ONDER DE 10 EURO. 

Prachtige volle Verdejo. Evengoed 
fris droge smaak. Fijne aperitiefwijn! 
Clea Verdejo € 8,25 

De wijn is gemaakt door de 
bekende wijnmaker: Rui 
Roboredo Madeira. Recent nog 
door het Engelse wijnmagazine 
Decanter aangeduid als een van 
de jonge vernieuwers van de 
Portugese wijnen. Zachte 
fruitige wijn. Zet de tapas maar 
klaar! 
Beyra Tinto € 8,25 

Kruidige en rijke 
biologische 

Malbec - Merlot 
uit de 

Côte de Bourg 
Lion noir € 8,25 
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Bijzonder mooie Cava van 
het huis Oriol Rossell. 
Sinds 2017 Biologisch. 
Worlds Best Value Cava in 2017! 
Cava Oriol Rossell  Brut € 9,85 
 



BIOLOGISCH FINESSE 

MATSU GIFTBOX 
El Picaro, El Recio, 

El Viejo 
€ 57,80 

  

Matsu 
Raúl Acha, de wijnmaker van Vintae, wilde heel graag eens biologische wijnen maken met ‘oude’ wijnstokken in 
het Toro gebied. Hij ging op zoek naar oorspronkelijke oude wijngaarden met een leeftijd ouder dan 60 jaar 
voor biologische wijnbouw.  En hij vond zelfs een wijngaard met wijnstokken van bijna 100 jaar.  De zoektocht 
en het proces om de wijnen te maken wordt teruggevonden in naam van de wijn; Matsu, dat in het Japans 
"geduldige balans" betekent.  Een naam die perfect de essentie van dit project benadrukt. Matsu is geïnspireerd 
door de Japanse traditie van verzorging van de natuur in puurheid en eenvoud. Het is een hommage aan de 
Spaanse wijntraditie. Alle wijnen worden gemaakt van druiven die groeien in een volledig natuurlijke 
omgeving. De Matsu trilogie van wijnen verbeeldt de drie generaties van wijnmakers. Het is een modern 
project van hoogstaande biologische wijnbouw dat exclusieve wijnen voortbrengt. Een combinatie van de 
oosterse drang naar perfectie en de meest geavanceerde biodynamische technieken van de westerse wereld. 
Matsu is een reeks van natuurlijke wijnen, zonder enig gebruik van synthetische of chemische procedures.

SNEL BESTELD = 

SNEL GELEVERD 

Als het moet, leveren wij binnen 24 uur. 
Maar wij besteden graag zorg aan uw 
eindejaarsgeschenk. Dus snel besteld is 
snel in huis. Wacht niet tot het laatste 
moment, misschien is uw favoriete wijn 
dan niet meer op voorraad. 

El PICARO 
'De SChavuit' 

€ 8,25 

magnum € 22,27 

El Recio 
'De Vader' 

€ 14,83 

magnum € 32,19 

El VIEJO 
'De Oude Man' 

€ 33,00 

magnum € 77,25 



Leclerc Briant , Briljant Biologisch! 
Al generaties is Leclerc Briant het toonbeeld 
van ‘natuurlijk’ in het Champagnegebied.  In 1947 
ging men terug naar organische bemesting.  In 
1962  werd voor het eerst  volledig biologisch 
gewerkt en in 1990 werden de eerste wijngaard 
bio-dynamisch verbouwd. Leclerc Briant  werkt 
sinds 2003 gecertificeerd biologisch (AB 
beeldmerk), en in 2008 werd de overstap 
afgerond naar biodynamie(Demeter) .  De norm is 
15 maanden kelderrust, Leclerc Briant hanteert 
minimaal 36 maanden (!) 
De  rijke droge elegante Brut Reserve 
Champagne is telkens een blend van de drie 
gebruikte druiven in de champagne en wordt 
ieder jaar beter. De Reserve won een zilveren 
medaille tijdens Bio Millésime en is gekozen tot 
wijn van het jaar (2017 categorie champagne 
tussen 30 en 40 euro) 
 
Champagne Leclerc Briant Brut Reserve 

€ 37,14 

fris en sprankelend 
zomerfruit uit de Saumur. 

€ 14,00 5 

Bleek strogele biologische prosecco met 
uitgesproken fruit in neus, witte perzik, 
groene appel en noties van bloemen en 
acacialaan Een finale van geroosterd brood. 
In de mond evenwichtig met mooie zuren en 
veel structuur. Uitstekend bij het aperitief 
of hors d’oeuvres. 
Giol Prosecco Spumante Coli € 10,70 

FEESTELIJKE BRUIS 



L'azienda agricola VENEA 
Grootvader en vader Paolucci verbouwden al jaren druiven op de licht glooiende heuvels 
in het zuiden van de Abruzzo, de Terre di Chieti. Tot enkele jaren geleden verbouwden zij 
enkel druiven, die ze dan verkochten aan de lokale coöperatieve. Sinds enkele jaren staat 
Nicolino, de 3e generatie, aan het hoofd van dit wijnbedrijf. Hij zag de pracht en de 
kwaliteit van zijn wijngaarden, en besloot zwaar te investeren in een spiksplinternieuwe, 
ultramoderne wijnkelder. In 2010 produceerde hij zijn eerste wijnen. Dankzij de jaren 
ervaring met het verbouwen van de druiven is de basis van de wijn, de druiven, steeds van 
een uitzonderlijke hoge kwaliteit. 
Opvallend is dat men bij Venea voor hun wijnen een wijnmaak techniek toepassen 
‘appassiamento’ geheten, die meer gebruikelijk is in het veel noordelijker gelegen Veneto 
gebied. Hierbij liet men vroeger vers geplukte, rijpe druiven langzaam indrogen op matten 
van stro, maar tegenwoordig in speciale droogkasten waar de hygiëne beter gewaarborgd 
is. Door het verweken van de Montepulciano druiven die circa 25% van hun vocht hebben 
verloren ontstaat een zeer geconcentreerde wijn zonder de stroeve tannines die normaal 
zijn bij andere, extractrijke wijnen.

Vitali 

€ 6,57 

Burbero 

€ 6,57 

Spinalba 

€ 8,25 

Arbino 

€ 8,25 

Prisma 

€ 9,87 

Vestigo 

€ 9,87 

VENEA 
è una storia d’amore e amicizia.



DE PERFECTE MATCH 
welke wijn bij de kerstdis? 

  b l i n i
m i e r i k s w o r t e l c r è m e

Z A L M

Aroma's van citroen en 
mandarijn met hint van 
witte bloesem. Fris van 
smaak en rijk aan 
mineralen van graniet 
en kwarts. Deze wijn is 
een expressie van zijn 
terroir. 

Beyra Quartz, PT € 11,15 

  r o z i j n e n b r o o d

B L U E  

S T I L T O N  

Niet te donkere, 
bruinrode kleur Port. 
zeer fijne geur waarin 
kruiden, pruimen, 
kersen, abrikozen en 
wat vers gezette koffie 
een rol spelen. 

morgadia tawny 

reserve € 15,65 

g e g r a t i n e e r d  
p a d d e n s t o e l e n  

C O Q U I L L E S  

Deze 100% viognier- 
wijn ruikt naar 
bloemen, rijpe peren, 
abrikozen. De wijn is 
zeer vol, vettig, maar 
ook fris. Uitstekend 
begeleider van schelp- 
en schaaldieren. 

Dona Maria, PT € 11,52 

g e s t o o f d  
r o d e  w i j n  s a u s  

H E R T E N B O U T  

Zoals de naam al doet 
vermoeden heeft de 
wijn iets molligs, mooi 
fruit, goed met hout 
geintegreerd, zeer 
geconcentreerd en 
wulps, lange afdronk. 

El Moli, FR € 16,48 
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NIEUWE STIJL RIOJA 

Giftbox 
LOPEZ DE HARO RIOJA 

Blanco, Crianza, 
Reserva. 

€ 32,95 
  

Lopez de Haro 
 
Gelegen in het historische dorp San Vicente de la Sonsierra, stijgt Bodega Classica uit boven een zee van 
wijngaarden. De Bodega, geflankeerd door de rivieren Ebro en de Sierra de Toloño, is in zijn geheel 
uitgegraven aan de zijkant van de berg. De bodem in deze regio is van kalkhoudende klei. Dat levert wijnen 
op met verfijnde frisheid en aangename lengte in de afdronk. 
 
Vanaf ontvangst van de druiven in de bodega werkt men met de zwaartekracht. Dat betekent dat er geen 
gebruik wordt gemaakt van pompen, wat beter is voor de druiven en uiteindelijk de wijn. De selectie wijnen 
zijn vernoemd naar Don Diego López de Haro, oprichter van de stad Bilbao. Hacienda López de Haro omvat 
een serie wijnen die de eenvoud en elegantie van grote klassiekers combineert met de huidige smaak van de 
consument. Robert Parker en Hubrecht Duijker hebben zich over een aantal van deze wijnen heel lovend 
uitgelaten.

El VIEJO 
'De Oude Man' 

€ 22,95 
magnum € 48,95 

Blanco 
€ 8,25 

Rosado 
€ 8,25 

Crianza 
€ 8,25 

Joven 
€ 7,39 

Reserva 
€ 12,35 



2 X 
TOP 3 

+ + +

Ingeklemd tussen de 
wereldberoemde 
wijnregio's Gigondas en 
Châteauneuf-du-Pape 
ligt, op 200 meter hoogte, 
Clos de Caveau. ‘Fruit 
Sauvage’ gemaakt van 
grenache (60%) en syrah 
(40%). Clos de Caveau, 

Fruit Sauvage, € 18,95 

De wijnstreek Piëmonte 
wordt, samen met 
Toscane, beschouwd als 
de beste wijnstreek in 
Italië. Dolcetto maakt de 
Italiaan voor alledag en 
Barolo voor speciale 
momenten. klasse wijn 
voor nebiolo fans. 
Negretti, Dolcetto, 

€ 12,95 
 

Schulthauser Pinot 
Bianco komt van de 
rijzende ster St. Michael- 
Eppan. Hun wijnmaker 
Hans Terzer wordt 
gezien als een van de 
beste wijnmakers ter 
wereld. Top glas ! 
St. Michael eppan, Pinot 

Bianco  Schulthauser 

€ 16,49 

5 5 5

Ouderwets ondeugende 
muscadet. verleidelijk, 
die geurt als geboren uit 
zonnegloren en een 
zucht van de ziedende 
zee. Scheermes-strak. 
Scheermessen zouden er 
ook goed bij passen. 
Bonne- Huteau, Muscadet 

Sevre et Main, € 12,35 

Ruigrode puurnatuurwijn 
Le Naturel. Gemaakt van 
louter druiven.Niks 
weggehaald, niks 
toegevoegd.Geen sulfiet 
toegevoegd, wijn met 
houdbaarheidscurve. 
Beetje koel drinken. 
Vitae, Le naturel 

€ 9,05 

grenache traditioneel 
vergist, maar carignan 
en cinsault via koolzuur- 
weking, dus à la 
Beaujolais. Vandaar het 
gulle rode en zwarte 
fruit in deze wijn. 
Puur-plezierwijn! 
Abbaye sylva Plana, 

Les Novices, € 10,70 
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Lopez de Haro 
Crianza 2013 
150cl | € 20,95  

Geef uw bestelling door 
voor 11 november 2018 en ontvang een 

Magnum Lopez de Haro Crianza 
t.w.v. € 20,95* 

*Bij een minimale besteding van €500,- 

genieten met de hele familie. 

onze magnums 

St. Michael Eppan 
Sanct Valentin 

Sauvignon Blanc 
Magnum € 64,00 

Clos de Caveau 
Lao Muse 
Magnum 
  € 99,95 

Negretti 
Barolo 

Magnum 
€ 89,95 

Montevetrano 
2006 

 Magnum 

€ 123,95 

Pratello 
Lugana 'Catelliano' 

Magnum 
€ 33,00 

onze magnums 



Galil Mountain 
Galil Mountain een waar ‘state of the art’ wijnbedrijf, 
opgericht in 2000 als joint venture tussen Golan Heights 
winery en Kibbutz Yiron.  De druiven komen van wijngaarden 
verspreid over de Upper Galilee bergketen, de regio ten 
noorden van Haifa en één van Israel’s beste wijnregio’s. 
 
Op 800 meter hoog gelegen en voorzien van een toplaag van 
met name leisteen, leveren deze wijngaarden onder- 
scheidende en ongelofelijk minerale wijnen. Iedere wijn- 
gaard heeft een geheel eigen terroir en microklimaat hetgeen 
de wijnmaker Micha Vaadia in staat stelt verbluffend goede 
blends te maken. Hier gaat traditie en technologische kennis 
hand in hand. Een inspirerende en veel bekroonde selectie ! 
 
Bij Galil Mountain Winery hebben ze talloze projecten op zich 
genomen om duurzaamheid een manier van leven te maken in 
de Winery, de wijngaarden en hun sociale omgeving. Het lijdt 
geen twijfel dat voor een organisatie die leeft en bloeit uit de schatten van de natuur als bron van 
essentiële grondstoffen, het logisch is te proberen alles in het werk te stellen om de natuur gezond 
en essentieel te houden in de loop van de tijd. 
 
Sinds ze begonnen zijn met het introduceren van hun duurzaamheidsvisie bij Galil Mountain Winery, 
zijn ze niet stil blijven staan. Integendeel, ze zijn blijven innoveren en handelen voor het welzijn van 
ons aller milieu en onze samenleving. De activiteiten omvatten een elektriciteitsopwekkingssysteem 
op zonne-energie op het dak van het wijnhuis, een systeem voor afvalwaterbehandeling, een zonne- 
energiesysteem in plaats van diesel. 
Men maakt 14 verschillende  kwaliteitswijnen, onder 3 verschillende labels die de expressie van de 
regio tot verbeelding brengen. Van fruitig en doordrinkbaar tot vol, complex met bewaarpotentieel. 
De 'ELA' werd deze zomer uitgeroepen tot beste restaurantwijn van nederland in het luxe segment. 

ONBEKEND WIJNLAND; 
ONTDEK ISRAËL. 

Alon 

€ 16,49 

Ela 

€ 16,49 

barbera 

€ 13,95 

pinot noir 

€ 13,95 

viognier 

€ 13,95 

Sauvignon Blanc 

€ 13,95 
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ICOON WIJNEN 
Wijnen die zó mooi en uniek zijn dat liefhebbers en wijnkenners uit de hele wereld zich erover blijven 

verwonderen. De kwaliteit en ambitie van deze wijnen worden onderstreept door de vele 

internationale prijzen en erkenningen die zij krijgen. deze wijnen zou u misschien zelf wel willen 

ontvangen! In ons assortiment vindt u veel icoonwijnen, van Margaux en Meursault tot prachtige 

Barolo's. hieronder  hebben onze drie favorieten uitgelicht. 

De meest bijzondere Champagne van 
Leclerc Briant is zonder twijfel de 
Cuvée Abyss. Van deze vintage 2013 
waaraan geen suiker werd toegevoegd 
(een Brut Zéro in vakjargon) vanuit de 
gedachte dat de wijn het beste rijpt als 
de druk in de fles gelijk is aan 
daarbuiten, zonk men 600 flessen af op 
de zeebodem bij 60 meter diepte. 
Gedurende 14 maanden lag deze 
Champagne roerloos op de zeebodem en 
werd recent omhoog gehaald. Deze 
volstrekt unieke Champagne is nu (zeer 
beperkt) ook bij Wijn van Daan 
verkrijgbaar. Champagne Abyss € 161,00 

 ” Pinotage is not for sissies “, woorden 
van Jan Boland Coetzee. Als je het geluk 
hebt om de gepaste terroir te vinden, 
heeft de Pinotage geen gelijke ! wijnmaker 
van deze wijn is niemand minder dan Abrie 
Beeslaar, wijnmaker op het befaamde 
wijndomein " Kanonkop", die met zijn 
privat label " Beeslaar" hoge toppen 
scheert. Hij haalde al meerdere 

Vandaag telt dit toonaangevende domein zo’n 22 ha eigen grond verdeeld 
over Condrieu, St-Joseph en Côte Rotie. Georges is in 2017 op hoge leeftijd 
overleden. Hij liet het wijnmaken al meer twee decennia over aan zijn 
dochter Christine. Zij drijft nu samen met echtgenote Paul, het 
familiedomein. Het is onder haar leiding dat Domaine Georges Vernay is 
doorgegroeid tot de absolute top. Alle wijngaarden zijn biologisch. Wie 
de wijnen van dit inmiddels klassieke en zeer florerende domein proeft, 
moet constateren dat hij gelijk heeft. Ondanks de lage zuurgraad hebben 
de wijnen van de beste wijngaarden een opmerkelijke levendigheid. De 
beste wijnen zijn niet alleen die van oude  stokken, maar ook van klassieke 
terroirs als de Coteau du Vernon. Hier komt Vernay’s mooiste wijn 
vandaan, de rijkste van allemaal en tegelijk die met de mooiste 
mineralileit. George Vernay - Coteau de Vernon € 107,50 

malen de hoogste score van 5 sterren in de Platter wijngids! Wij hebben hiermee de exclusiviteit van 
deze unieke Top Pinotage Beeslaar,  een kleine productie van 4700 flessen waarvan wij voor Nederland 
recht hebben van 300 flessen. 100 % Pinotage met een rijping van 19 maanden op frans eiken. 2014 is een 
bijzondere goede oogst en heeft heel veel potentieel. 
Beeslaar Pinotage 2014 € 40,95 
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De lekkerste wijnen voor de kerst en 
nieuwjaarsborrel! 

Terzac uit de Languedoc. 
Sauvignon Blanc Grenache 

Grenache Rosé 
Grenache Syrah Rouge 

 
€ 6,57 per fles 

Well of Wine 
Huiswijn: 

Sauvignon Blanc 
Chardonnay 

Viognier 
Grenache Rosé 

Merlot 
Syrah 

€ 7,39 per fles 
 

Wij kunnen uw hele kerstborrel of Nieuwjaarsborrel van A tot Z 
voor u verzorgen. Behalve natuurlijk onze lekkere wijnen, kunt u bij 
ons ook bier, tapmateriaal en frisdrank bestellen. Verder werken we 
samen met diverse cateraars voor een buffet of andere hapjes / 
maaltijden. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. 
072-5824471. 
 



WINE IN A BOX 
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1 vaks wijnkist 
schuifdeksel 
met houtwol 

€2,50 

2 vaks wijnkist 
schuifdeksel 
met houtwol 

€ 4,50 
 

3 vaks 
wijnkist 

schuifdeksel 
met houtwol 

€ 6,50 
 

4 vaks 
wijnkist 

schuifdeksel 
met houtwol 

€ 9,50 
 

op een andere 
manier uw 
geschenk 

verpakken?  Al 
vanaf € 0,50 

per fles 
mogelijk. 

 

uw eigen logo 
op uw wijnkist? 

ook dat 
regelen 

we graag 
voor u! 

 

Alle wijnkisten worden standaard voorzien van houtwol en Wijn van Daan logo. 
Wilt u uw eigen logo?  dan is dit ook mogelijk. Wilt u uw flessen per stuk verpakt?  
Vanaf €0,50 per fles, maken we er een feestelijk eindejaarsgeschenk van. 
Elke wijnkist is geschikt om in Nederland en Europa te versturen. 
Informeer naar alle verpakkings- en verzendingsmogelijkheden. 



 "onze eindejaarsgeschenken waren 
perfect geregeld, ook een last minute 
persoonlijke boodschap voor onze 
klanten kon er nog bij. maar vooral de 
reacties van onze relaties na het 
openen van de flessen waren 
hartverwarmend!" -mr. J. van Dijk 

Bestel uw eindejaarsgechenken 
via: 
072-5824471 
info@wijnvandaan.nl 
 
of kom langs in de winkel voor 
een persoonlijk advies 
(ook op afspraak buiten 
kantoortijden, wij zorgen voor 
ontbijt of diner!). 

keuze uit meer dan 500 wijnen
alleen eigen import
grootste biologisch 
wijncollectie 
205x in De Grote Hamersma 
met een 9 als gemiddelde 
waardering
persoonlijk advies voor de 
beste wijnkeuze
bezorging per adres in heel 
Europa

 "Mijn klanten zitten door heel 
Europa. Daan verstuurde ze makkelijk 
en snel naar de juiste 
contactpersonen" -dhr. A. Treur 

 "je wilt je medewerkers toch iets 
bijzonders geven na een jaar hard 
werken. dan ga je dus naar Wijn van 
Daan" -mevr. S. Leefmans 
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korte vondelstraat 6 
1811 AE ALKMAAR 
072-5824471 
info@wijnvandaan.nl 

Alle genoemde prijzen zijn brutoprijzen exclusief btw en voorbehouden op spel- en zetfouten.


