De grootste verandering
in jaren bij Pasteuning is
een feit…”
Het was een lang gekoesterde wens en wellicht heeft u het al
gemerkt; het afgelopen half jaar zijn wij getransformeerd van
wijnhandel & catering naar wijnhandel & gedistilleerd. Nog steeds
op dezelfde plek, maar dan in onze vernieuwde winkel. Naast onze
wijnen & sake’s bieden we nu ook een gespecialiseerd assortiment
gedistilleerd en bieren aan. Kijk op onze website of kom in onze
winkel voor het gehele assortiment!
Maarten, Erik & Marjolijn

DOMAINE DES FORGES - LOIRE
De Loirevallei neemt een steeds groter deel van ons assortiment in
beslag, en niet onterecht; er worden prachtige wijnen gemaakt. De
diversiteit is groot en het zijn uitstekende wijnen voor de zomermaanden. Tijdens Prowein ontdekten we Domaine des Forges. Prachtig!
Domaine des Forges ligt ten
zuidwesten van Angers en de historie

SAUVIGNON BLANC 2017
Des Forges maakt geen

FRIANDISES GAMAY 2017
Wat een leuke wijn! Nóg fruitiger dan Beaujolais, één
en al sap. De ultieme zomerwijn om gekoeld te drinken!
Bijvoorbeeld bij een quiche & salades, maar natuurlijk
ook op zich in het zonnetje in de tuin.

€7,95
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wijngaarden gebruikt, of wijngaarden

Mascha, of de houtgelagerde Ressaca.

hebben wij van de Laurentiuslay 2015 extra voorraad genomen, die nu

gelegen op minder goede locaties. Bij

Zie de aanbiedingen achterop.

perfect op dronk aan komen is. Kijk achterop voor het aanbod.

doen zij het?”. Met andere woorden:
één en al drinkplezier!

NORMAAL € 9,50

MEER WIJNEN EN AANBIEDINGEN OP DE ACHTERKANT VAN DEZE FOLDER

VIN NATURE - DOMAINE ARLETAZ
60 tot 80 jaar oude stokken voor de witte wijnen en 100+ voor de rode!
Het geheim achter de cultwijnen uit de Roussillon van Benoît Arletaz.

CARL LOEWEN - KOLLEKTION DES JAHRES!
De waanzinnig hoge kwaliteit van Weingut Carl Loewen is dit
jaar niet ongemerkt voorbij gegaan. ‘Kollektion des Jahres’ bij
Falstaff en uitgeroepen tot ‘Winzer des Jahres’ door Stuart
Pigott in de Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Als de dag van gisteren weten wij nog onze eerste proeverij met Christopher
Loewen te herinneren. Toen nog ons en menigeen volstrekt onbekend,

NORMAAL € 9,50

FRANKRIJK

ZOJUIST GEARRIVEERD IN DE ROTTERDAMSE HAVEN

LOIRE - DOMAINE DES FORGES

Sauvignon Blanc 2017

wit

0,75ltr € 7,95

€ 9,50

Savennières ‘Le Moulin du Gué’ 2016

wit

0,75ltr € 13,95

€ 16,95

Savennières ‘Le Clos du Papillon’ 2016

wit

0,75ltr € 15,95

€ 18,95

Anjou Gamay ‘Friandise’ 2017

wit

0,75ltr € 7,95

€ 9,50

Anjou Cabernet Franc 2017

wit

0,75ltr € 7,95

€ 9,50

Chenin Blanc ‘Tendresse’ demi sec 2017

zoet 0,75ltr € 8,50

€ 9,95

Coteaux du Layon St. Aubin 2016 (zoet)

zoet 0,75ltr € 11,95

€ 9,95

Quarts de Chaume Grand Cru 2014 (zoet)

zoet 0,75ltr € 37,95

€ 44,95

ANT MOORE
Nieuwe oogst Marlborough
Het blijft iets bijzonders: een wijn
bestellen die vervolgens pas
na 3 maanden reizen arriveert.
Maar zojuist is de nieuwe oogst
van Ant Moore gearriveerd en
ditmaal hebben we ook de zeer
beperkt verkrijgbare pinot noir uit

ROUSSILLON - DOMAINE ARLETA Z

de ‘Signature Range’ ontvangen.

Mascha 2015

wit

0,75ltr € 15,95

€ 19,95

Ant Moore, geboren en getogen

Ressaca 2015

wit

0,75ltr € 19,95

€ 16,95

Australiër verhuisde in 2002 naar

Manon 2015

rood 0,75ltr € 15,95

€ 19,95

Nieuw Zeeland om wijn te gaan

Marie 2014

rood 0,75ltr € 17,95

€ 21,95

maken. Eerst bij het befaamde
Isabel Estate, maar zo’n 10 jaar
later begon hij zijn eigen ‘winery’

DUITSLAND

en met succes. Ant is een echte
controlfreak en in het gehele

MOSEL - CARL LOEWEN

Blauschiefer Trocken 2017

wit

0,75ltr € 10,50

€ 11,95

Pinot Blanc 2017

wit

0,75ltr € 10,95

€ 13,95

Riesling Trocken 2016 literfles

wit

1 ltr

Riesling Quant 2017

wit

0,75ltr € 10,50

€ 12,50

Riesling Alte Reben 2017

wit

0,75ltr € 12,50

€ 14,50

Laurentiuslay Erste Lage 2015

wit

0,75ltr € 16,75

€ 18,95

€ 8,95

proces van wijngaard tot de
botteling ontgaat hem niets. Er
wordt dus niks aan het toeval

€ 11,95

ALLE WIJNBESCHRIJVINGEN VINDT U OP ONZE WEBSITE: WWW.PASTEUNING.NL

overgelaten, het resultaat moet
altijd het maximaal haalbare zijn. Voor hem was het ook niet meer dan logisch
om vanaf het begin alle wijngaarden biologisch te bewerken.
De Signature Sauvignon Blanc 2017 is een verfijnde stijl sauvignon, zonder
overdreven plantenaroma’s. Hij heeft in de smaak tropisch fruit, meloen en wat
citrus. Eén van de huiswijnen bij zowel The Grand als het Conservatorium Hotel.

ZOMERS GENOT
Terra de Asorei Albariño 2017

De Signature Pinot Noir onderscheidt zich door zijn heerlijke frisse fruit en
daarnaast zijn complexiteit. Een mooie pinot voor een bescheiden prijs!

Signature Series Sauvignon Blanc 2017 € 10,95
De Terra de Asorei ‘het kindje’ van 6 verschillende
families, die allemaal aan dezelfde coöperatie
leverden. Onder leiding van Roque Durán is er
duidelijk koers gezet naar de hoogste kwaliteit.
De Terra de Asorei wordt voor 100% van de
Albariño druif gemaakt en gelagerd op zijn lie in
roestvrij stalen tanks. Voorheen gedurende drie
maanden, maar sinds 2017 uitgebreid naar zes
maanden, om meer complexiteit aan de wijn mee
te geven. Het resultaat is fantastisch! De wijn
heeft in de geur aromatische kruiden, dille, laurier,
balsamico, citrus- en tropisch fruit en perzik. De
smaak is opwekkend met een subtiel vetje door

(normaal € 19,95)

Pasteuning Wines & Spirits

Openingstijden

Willemsparkweg 11

Dinsdag t/m vrijdag 10:00 - 18:00

1071 GN Amsterdam

Zaterdag 9:30 - 17:30

Bank: NL76 RABO 0129 7899 25
KvK: 34115499

info@pasteuning.nl

Telefoon: 020-6622455

www.pasteuning.nl

Bezorginformatie
Gratis bezorging in: Amsterdam, binnen ring & Buitenveldert vanaf € 100,00
Amsterdam, buiten ring & Amstelveen vanaf € 150,00
Buiten Amsterdam, raadpleeg onze site. Gunstige voorwaarden al vanaf 6 flessen

de rijping op zijn lie. Dé wijn die tegenover menig

door heel Nederland. Tevens versturen wij door heel Europa.

duurdere ‘druifgenoot’ zijn mannetje staat! De

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Prijzen en jaartallen onder voorbehoud. Alle wijnen hebben

wijn voor bij vis, of die nu rauw of gegaard is. Een

een inhoud van 0,75 liter, tenzij anders vermeld. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de

aanrader!

€9,50

Signature Series Pinot Noir 2017 € 15,95

(normaal € 13,95)

Kamer van Koophandel te Amsterdam en in te zien op www.pasteuning.nl. Op verzoek kunnen wij u
deze ook per email of post versturen.
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