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Alsacewijn en asperges zijn voor elkaar geschapen. De wijn mag enerzijds 
de subtiele en verfi jnde smaak van de asperges niet overheersen, maar 
mag anderzijds niet te licht zijn, want dan verdwijnt de wijn volledig naar de 
achtergrond, wat nu ook weer niet de bedoeling is. Vanouds de Zwaan betrekt 
haar Alsacewijnen al jaren van het wijnhuis Hubert Beck, een familiebedrijf dat 
al sinds 1596 actief is in de wijnbouw.

Bekijk en bestel uit ons volledige assortiment op onze website www.vanoudsdezwaan.nl

Bestellen kan via onze website, via het bestelformulier, per e-mail of telefonisch op 0411-700 202
Condities: prijzen per fl es netto, inclusief BTW ● prijs- en jaargangwijzigingen voorbehouden ● aanbiedingswijnen zolang de voorraad strekt ● alle wijnen per fl es te bestellen 
● alle bestellingen vanaf €75 of 12 fl essen worden gratis thuisbezorgd. Bij een kleiner bestelbedrag wordt €5,95 als bijdrage in de afl everkosten in rekening gebracht ● Aan-

biedingen uit vorige bulletins zijn niet meer geldig 

Goeseelsstraat 36C Breda ● Telefoon 0411 700 202 ● wijn@vanoudsdezwaan.nl ● www.vanoudsdezwaan.nl

Pinot Blanc 2018 € 7,75 per fles
Zacht, rond en fris. Eigenlijk altijd lekker. Als aperitief of bij de 
maaltijd. Wordt ook wel dé aspergewijn genoemd. Indrukken 
van honing en amandel op de fruitige neus. Mooi zachte inzet 
in de mond, met tonen van abrikoos, perzik en citrusvruch-
ten. Past naast asperges ook goed bij bijna alle gerechten 
vis, schelpdieren, gevogelte en wit vlees.

Muscat 2018 € 8,50 per fles
Licht aromatische druif die in de Elzas droge wijnen oplevert. 
Het is een bijzonder lastige en uiterst gevoelige druif en daar-
om maar weinig aangeplant. Hubert Beck maakt er een zeer 
verrassende frisse wijn van met een aroma boordevol fruit. 
Tonen van rijpe perzik en abrikozen met een mooi bittertje. Ui-
terst geschikt als aperitief en past goed bij groenteschotels en 
asperges.asperges.

Gewurztraminer 2016 € 9,75 per fles
Staat garant voor een stevige wijn met body. Uiterst aro-
matische druif, laag in zuren en de herkenbare kruidigheid. 
Krachtig en verleidelijk als hij is, zelfs tegen het zachte aan, 
kan hij prima als aperitief gedronken worden of bij exotische 
gerechten, stevige kazen of toetjes. Een gewurztraminer is 
een goede witte bewaarwijn, waarbij de kruidigheid steeds 
nadrukkelijker wordt naarmate zijn leeftijd toeneemt.

Pinot Gris 2018 € 8,95 per fles
Hubert Beck gebruikt de pinot gris à petits grains. De kleine 
druiven leveren geen hoge sapopbrengst, maar wel een zeer 
geconcentreerde smaak. De wijn is daardoor karaktervol en 
weelderig, stevig en rond met een volle afdronk. In de mond 
een exotisch karakter met vleugjes hazelnoot, een goede ba-
lans tussen zoet en zuur en een karaktervolle afdronk. Een 
mooi aperitief, maar past ook perfect bij pastei, lever en confi t.

DELBEAUX
Languedoc-Roussillon produceert 80% van de ‘vins de pays’ van 
Frankrijk. Dit is een reactie op de huidige markt waar veel vraag is 
naar fruitige, soepele en toegankelijke wijnen. Deze uitdaging vol-
brengt Delbeaux met succes: de 330 leden van de coöperatie leveren 
de druiven aan en in de moderne wijnmakerij van Delbeaux worden 
heerlijke wijnen gemaakt. Tot eind mei met een introductiekorting 
van € 0,50 per fl es bij bestelling van een doos van 6 fl essen.

L’Excellence Blanc 2018 € 6,87 per fles /  € 6,37 doosprijs
Een frisse, zachte witte wijn van grenache blanc en sauvignon blanc. De druiven komen uit 
de Pays de l’Hérault, van gravel en kleiachtige leisteen. Geur van geel en tropisch fruit aan-
gevuld met een vleugje limoen. In de mond verfrissend met een rijpe stijl waarbij de tonen 
van appel en peer voorop staan. Heerlijk zachte afdronk. Prima aperitief, past ook goed bij 
zeevruchten en schaaldieren, gegrilde vis of vis in saus.

L’Excellence Rouge 2018 € 6,62 per fles / € 6,12 doosprijs
Fruitige rode wijn van grenache, carignan en syrah. Geur van rode bessen en kersen. Rijk 
van smaak met volop rood fruit, soepel en een zachte afdronk met een vleugje kruidigheid. 
Heerlijk om zo te drinken, maar combineert ook goed met pastagerechten, gegrild vlees en 
kaas.

Premium Chardonnay 2019 € 7,88 per fles / € 7,38 doosprijs
Een heerlijke chardonnay met fruitige aroma’s van perzik, maar ook een bé-
tje toasty. In de mond een klein botertoontje, lekker vol en een frisse afdronk. 
Goede balans tussen kracht en fi nesse. De wijn past uitstekend bij een salade 
met vis, schaal- en schelpdieren, gevogelte en zalm.

Premium Viognier 2019 € 8,38 per fles / € 7,88 doosprijs
Karakteristieke viognier met een neus van bloemige aroma’s. In de mond 
zuiver en verfi jnd. Mooie nuances van peer, abrikozen, meloen en mango, 
gevolgd door een verfrissende en fruitige afdronk. Heerlijk als aperitief, maar 
ook prima match met asperges, gegrilde vissoorten en goedgevulde salades. 

Reserve Merlot - Cabernet 2018 € 8,25 per fles / € 7,75 doosprijs
Houtgerijpte combinatie van merlot en cabernet sauvignon, rijke geur en 
smaak van kersen en zwarte bessen. Heerlijk zacht en soepel in de mond, 
een rode wijn met veel fi nesse. Prima om zo te drinken, maar ook goed te 
combineren met bijvoorbeeld gegrild gevogelte en gewokte groenten.

LENTEWIJNEN

ALSACE HUBERT BECK
€ 0,50 KORTING PER FLES BIJ 

AANKOOP VAN 6 FLESSEN 
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Riesling 2018 (of 2015) € 8,50 per fles
Er is geen witte druif die zo in staat is om terroirnuances tot 
uitdrukking te brengen als de riesling. Op de neus fris fruitig 
met accenten van peer en ananas. In de mond frisse zuren, 
goed uitkomende mineraliteit en fl orale tonen. Ideaal als aperi-
tief want hij wekt de eetlust op! Een witte wijn die zeer geschikt 
is om enkele jaren te “ouderen”, wanneer u niet kunt wachten 
hebben we ook nog beperkte voorraad van oogstjaar 2015.

GRAND CRU FRANKSTEIN
De benaming Alsace Grand Cru wordt alleen toegekend aan wijnen die vol-
doen aan een aantal kwaliteitscriteria als strikte gebiedsbegrenzing, laag ren-
dement per hectare en speciale regels voor het bewerken van de wijngaard. 
Het zijn hierdoor meesterlijke wijnen, die gekenmerkt worden door intense 
en complexe aroma’s, een krachtige structuur en een lange afdronk. Grands 
Crus d’Alsace zijn, mits goed bewaard, tenminste 10 jaar houdbaar. Hubert 
Beck maakt zijn Grand Cru wijnen van de granietrijke Frankstein wijngaarden 
rondom het stadje Dambach-la-Ville.

Riesling Grand Cru Frankstein 2017/18 € 12,95 per fles
Frisse neus met een samenspel van citrusvruchten en bloemige accenten. 
Complex en harmonieus in de mond met bloemige aroma’s en een minerale 
toets waarin het granietrijke karakter van het terroir mooi tot uitdrukking komt. 
Heerlijk bij schaaldieren, vis en wit vlees.

Pinot Gris Grand Cru Frankstein 2018 € 13,50 per fles
Neus van exotisch fruit omrand met honing. Volop rijp fruit in de mond, met 
een rokerige, minerale toets dankzij het terroir en het karakter van de pinot 
gris. Geweldig als aperitief, bij het dessert, bij sterke kazen of de exotische 
keuken.

Gewurztraminer Grand Cru Frankstein 2017/18 € 14,95 per fles
Kruidige neus met een bouquet van viooltjes. Dik en harmonieus in de mond 
met volop exotisch fruit en een toets van gember. Lange en aromatische af-
dronk. Geweldig als aperitief, bij het dessert, bij sterke kazen of de exotische 
keuken.

BEAJOLAIS | HEERLIJK FRUITIGE VOORJAARSWIJNEN

Pinot Noir 2018 € 8,95 per fles
Pinot Noir is de enige druif in de Alsace waar rode en rosé wijn 
van gemaakt wordt. De pinot noir van Hubert Beck staat op 
kalkrijke grond. In combinatie met een langzame gisting levert 
dit een lichte, frisse rode wijn met aroma’s van kersen, frambo-
zen en bramen en een duidelijke minerale toets op een kruidi-
ge achtergrond. Een mooi gemaakte, toegankelijke rode wijn. 
Combineert goed met verschillende vleesgerechten en de Azia-
tische keuken, maar is ook heerlijk als frisse wijn op een zonnig 
terras. Jong al heel verleidelijk, maar beschikt over een verras-
send bewaarpotentieel van circa 4 jaar.

Crémant d’Alsace € 13,95 per fles
Levendige en delicate mousserende wijn gemaakt van 60% pi-
not blanc,  20% pinot auxerois en 10% pinot gris en 10% ries-
ling. Goede vervanger voor champagne. Expressieve neus met 
tonen van perzik. Een lichtvoetige, frisdroge parelende wijn met 
in de afdronk tonen van citrusfruit. Feestelijk en erg lekker als 
aperitief. Nu tijdelijk 5 + 1 fl es gratis!

De Beaujolais is een schitterend wijngebied. Het bestaat uit een aaneenschakeling van prach-
tige groene heuvels, serene dalen en oer-oude dorpen met een echte Franse sfeer. De Beau-
jolais wijnen worden gemaakt van de charmante en smaakvolle Gamay-druif (noir à jus blanc) 
- een blauwe druif met helder sap. Het gebied kent twaalf appellaties, waarvan de generieke 
AC Beaujolais en Beaujolais Villages de grootste zijn. Daarnaast zijn er de Cru’s, allen afkom-
stig van de heuvels uit het noorden van de streek met arme granietbodems en een gunstig 
klimaat. Hier worden de topwijnen gemaakt. Wij selecteerden 5 heerlijke voorjaarswijnen.

Gamay Noir “Les Pierres Dorées” 2018 € 7,95 per fles
De zonnige regio van de Pierres Dorées ligt in het zuiden van de Beajolais, richting Lyon. De 
naam komt van de okergele stenen waar veel huizen in deze regio mee gebouwd zijn en waar 
het zonlicht op weerkaatst. De kalkrijke bodem en de zon zijn ideaal voor de Gamay Noir, die 
hier een verrassend volle, kruidige rode wijn oplevert volop rood fruit, mooi rond met een aan-
gename frisheid. Een prima aperitief, lekker bij charcuterie en gegrilde vis.

Régnié “Lache Moi La Grappe” 2017   € 10,95 per fles
Dit is een “Vin Nature”, wat zoveel wil zeggen dat er geen toe-
voegingen aan de wijn zijn gedaan tijdens de vinifi catie, zo-
als sulfi et. Het resultaat is een zeer pure, fruitige en minerali-
ge wijn. Aroma’s van viool, pioenroos en klein rood fruit. In de 
mond ook rood fruit, een vleugje peper en mooie tannines. Een  
vrij stevige Beaujolais dus, lekker bij de maaltijd.

Morgon “Les Grands Cras”  2017 € 11,95 per fles
De bekendste Morgon wijnen komen uit het subgebied Côte 
du Py. Les Grands Cras is minder bekend maar overtuigd ons 
meer. Dit is een geurige, ronde wijn met duidelijk aanwezige 
tannines en mooie lengte. In de smaak kersen en pruim. Een 
heerlijke Beaujolais bij het diner!

Fleurie Dominique Morel 2017    € 13,95 per fles
Van gemiddeld 70 jaar oude druivenstokken op een bodem rijk 
aan graniet en mangaan wordt deze Fleurie gemaakt. Karmijn-
rode kleur met paarse tinten. Een fl orale neus, aroma’s van 
rode vruchten en tonen van hout en pepermunt. Zijdezachte 
tannines zorgen voor elegantie van de wijn. Heerlijk om zo van 
te genieten, maar ook ideaal voor lichte en frisse gerechten.

Moulin à Vent 2014 € 11,95 per fles
“Les Burdelines” is één van de 15 prestigieuze “climats” ofwel 
wijngaarden in Moulin-à-Vent. De wijngaard is slechts 1,2 hec-
tare groot. De kleine druiven zorgen voor een wijn met een 
diepe kleur, veel aroma’s en stevige tannines. De opvoeding op 
houten vaten zorgt voor een soepele structuur. Donker robijn-
rood van kleur. Neus van gekonfi jte zwarte bessenaroma’s met 
fl orale tonen. In de mond komt de complexiteit van het terroir 
goed tot uiting. Een subtiel pallet van herfstblad, braam, cacao 
en kruiden. Een stevige wijn, goed van opbouw en structuur.

5+1 GRATIS


