Zondag 4 november:
onze najaarsproeverij

BERTR AND-DELESPIERRE - CHAMERY

Het familiebedrijf Bertrand-Delespierre is opgericht in 1980
en het domein beslaat 10 hectare. Twee van de drie kinderen,
Clémence en Adrien zijn, naast hun ouders, verantwoordelijk
voor de kwaliteit.
Het domein ligt in het plaatsje Chamery, in het hart van de
‘Montagne de Reims’, tussen Reims en Epernay. De druiven
komen uit vier verschillende plaatsen: Chamery, Ecueil,
Villedommange en Montbré, allen geclassificeerd als premier cru. Alledrie de

Zondagmiddag 4 november organiseren wij onze

druivenrassen (chardonnay, pinot noir en pinot meunier) worden gebruikt voor

najaarsproeverij en een wijnmakersdiner in restaurant

de productie van hun champagnes en zijn in gelijke delen terug te vinden in hun

Chang-I. Er negen wijnproducenten aanwezig en staan

het de champagnes van Bertrand-Delespierre niet ontbreekt aan karakter. De

wijngaarden. De gemiddelde leeftijd is met 30 jaar vrij hoog en zorgt ervoor dat

er ook veel andere wijnen open. In dit bulletin een

wijngaarden worden natuurlijk bewerkt. Alle wijnen liggen tenminste vier jaar op
de lie, de hogere cuvees zelfs nog veel langer. Er wordt nauwelijks malolactische

korte introductie van wat er zoal te verwachten valt. De

vergisting toegepast. Hier worden prachtige en zeer betaalbare champagnes

wijnbeschrijvingen vindt u op onze website.

gemaakt! Zo scoort de Enfant de la Montagne maar liefst 91 Parkerpunten.

Lynn, Marjolijn, Maarten en Erik

Enfant de la Montagne 1er cru brut

wit

0,75ltr € 27,95

€ 29,95

Enfant de la Montagne 1er cru rosé brut

rose 0,75ltr € 29,95

€ 32,95

Origines Croisées 1er cru 2011 brut

wit

0,75ltr € 42,95

€ 47,95

Elixir Dix Vins 1er cru demi-sec

zoet 0,75ltr € 39,95

€ 42,95

DOMENICO CLERICO - BAROLO

Domenico Clerico introduceerde een moderne wijze van
wijnmaken. Zo was hij voorloper in het gebruik van barriques,
en ook van lange maceratietijden. Niet zozeer om een bepaalde
stijl na te streven, maar om de juiste balans te krijgen in de
wijnen. De moderne stijl van wijnmaken resulteert er ook in
dat de wijnen van Clerico al jong toegankelijk zijn. Zijn hogere
cuvee’s houdt hij liever zelf in de kelder, om ze daar eerst een
aantal jaar te laten rijpen voordat deze op de markt komen. De
Barolo’s van Clerico behoren tot de beste van de streek!

ARÍNZ ANO — PAGO DE ARÍNZ ANO

Dolcetto Visadi Langhe 2014

rood 0,75ltr € 14,95

€ 16,95

Barbera d’Alba Trevigne 2015

rood 0,75ltr € 23,95

€ 26,95

Capisme-e 2017

rood 0,75ltr € 27,95

€ 32,95

Barolo 2014

rood 0,75ltr € 44,95

€ 49,95

Arínzano werd in 1998 gekocht door Julian Chivite, een bekende producent in

Najaarsproeverij:

Navarra. Na uitvoerig bodemonderzoek werd 128 hectare volledig herplant volgens

De najaarsproeverij betreft een inloopproeverij en wordt gehouden van 14:30 tot

moderne inzichten en met veelal internationale druivenrassen. Dit is mogelijk door

17:00.

het relatief koele mesoklimaat, de druiven hebben hierdoor namelijk een langere

De bijdrage in de kosten van de proeverij bedraagt € 10,00. Indien u naar

hangtijd. De druiven van Arínzano worden biologisch verbouwd en het landgoed

aanleiding van deze proeverij een bestelling van tenminste € 75,00 plaatst, wordt

werkt samen met het Wereld Natuur Fonds om de biodiversiteit optimaal en natuurlijk

deze bijdrage gecrediteerd.

te houden. Het is het enige wijngoed in Spanje dat op deze manier zo bewust met

Naast de wijnen van deze mailing zullen wij ook een aantal andere nieuwe- en

hun omgeving omgaat. In 2015 werd Arínzano verkocht aan de SPI group. De SPI

seizoenswijnen presenteren.

group bezit onder andere Frescobaldi, Tenuta Ornellaia en Achaval Ferrer. De wijnen

Na afloop van de proeverij organiseren wij een wijnmakersdiner. Alle wijnmakers

van Arínzano waren altijd al erg fraai, maar het kon nog beter en dat wordt met

van de proeverij zijn hierbij aanwezig en zullen elk een wijn bij een bijpassende

de nieuwe jaargangen aangetoond. Een nieuw Spaans topdomein is in de maak!
De wijnen worden (samen met die van Achaval Ferrer) gepresenteerd door Jevgenijs
Suscinskis

gang presenteren. Het betreft een zes gangen diner. Het aantal plaatsen voor dit
diner is zeer beperkt, tijdig reserveren is aanbevolen.
Kosten wijnmakersdiner: € 99,00 per persoon all-in.
Aanvang diner: 18:00 tot ongeveer 21:00

Hacienda de Arínzano Chardonnay 2016

wit

0,75ltr € 14,95

€ 19,95

Hacienda de Arínzano Tempranillo 2015

rood 0,75ltr € 14,95

€ 19,95

Locatie proeverij & diner: Restaurant Chang-I - Jan Willem Brouwersstraat 7

Alle aanbiedingen zijn de gehele maand november geldig

UVA MIR A - STELLENBOSCH
ACHAVAL FERRER - MENDOZ A

Vereerd zijn we wel! Christiaan Coetzee en Lara Shargey reizen

Opgericht in 1998 met één doel: de allermooiste rode wijnen

speciaal af naar Nederland om u hun bijzondere wijnen te

van Argentinië maken. Achaval Ferrer is in het bezit van

laten proeven. Uva MIra behoort tot de absolute top van Zuid

bijzonder oude wijngaarden op de beste plaatsen aan de

Afrika en maakt, dankzij de hoge ligging van de wijngaarden,

voet van de Andes. Van deze wijngaarden komen karakter-

prachtige frisse en verfijnde wijnen. Bij het proeven schieten

volle wijnen die voorzien zijn van plezierig fruit en een goede

de Rhône, Bourgogne en Bordeaux in gedachte voorbij...

frisheid. Jevgenijs Suscinskis presenteert ze aan u.

The Mira Sauvignon Blanc 2017 & 2018*

wit

0,75ltr € 15,95

€ 18,95

The Mira Chardonnay 2016 & 2017*

wit

0,75ltr € 19,95

€ 22,,95

The Single Tree Chardonnay 2016*

wit

0,75ltr € 42,95

€ 47,95

Uva Mira Chardonnay 2016*

wit

0,75ltr € 64,95

€ 69,95

The Mira Cabernet Sauvignon 2015

rood 0,75ltr € 21,95

€ 24,95

D.W. Syrah 2016*

rood 0,75ltr € 47,95

€ 52,95

HOLDVÖG LY - TOK AJ

The Dance Cabernet Franc 2015*

rood 0,75ltr € 47,95

€ 52,95

Holdvölgy ligt in het hart van de Tokaj regio, welke vooral

O.T.V. Bordeauxblend 2015*

rood 0,75ltr € 74,95

€ 79,95

bekend staat om zijn zoete wijnen, waar Holdvölgy een aantal

* Op voorinschrijving. Wordt eind 2018 / begin 2019 verwacht.
Nu gereserveerd en betaald is 5% extra korting.

Cabernet Sauvignon 2016

rood 0,75ltr € 17,50

€ 19,95

Malbec 2016

rood 0,75ltr € 17,50

€ 19,95

Quimera 2013

rood 0,75ltr € 34,95

€ 39,95
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bijzondere van maakt. Daarnaast maken zij ook spannende,

SINDS 1876

gastromische droge witte wijnen. Het is een -state of the artwijnbedrijf met een verbluffend mooie, 2 kilometer (!!) lange

DOMAINE DES FORGES - ANJOU

kelder. Natalia Demko gaat u er alles over vertellen.

Eén van onze trouvailles van het afgelopen jaar is Domaine
des Forges. Er wordt daar getoverd met chenin blanc, of het

Vision 2014

wit

0,75ltr € 14,95

€ 17,50

nu droge is of zoet, stuk voor stuk indrukwekkende wijnen!

Meditation 2012

wit

0,75ltr € 21,95

€ 24,95

Zo natuurlijk mogelijk werken in de wijngaarden resulteert

Eloquence 2007 4 puttonyos 0,5 ltr

zoet 0,5ltr

€ 22,50

€ 26,95

in raszuivere wijnen, die met de jaren nóg mooier worden!

Signature 2007 5 puttonyos 0,375 ltr

zoet 0,375lt € 28,95

€ 34,95

Séverine Branchereau vertelt het u graag.
DOMEIN HOLSET - ZUID LIMBURG

Sauvignon 2017

wit

0,75ltr € 7,95

€ 9,50

Anjou Blanc ‘Chenin de Loire’ 2017

wit

0,75ltr € 9,95

€ 12,,95

Domein Holset is het eerste Nederlandse domein dat op

Savennières ‘Le Moulin de Gué’ 2016

wit

0,75ltr € 13,95

€ 15,95

redelijk grote schaal uitsluitend mousserende wijnen maakt.

Savennières ‘Le Clos du Papillon’ 2016

wit

0,75ltr € 16,50

€ 18,95

Holset is opgericht door Erik Leferink en de wijnen worden

Anjou Rouge Cabernet Franc 2017

rood 0,75ltr € 7,95

€ 9,50

doorgaans van johanitter en cabernet blanc gemaakt. De ‘De

Chenin Blanc Demi-Sec ‘Tendresse’ 2017

zoet 0,75ltr € 8,50

€ 9,95

Dame’ is 100% chardonnay. Mooie wijnen die zich niet 1,2,3

Coteaux du Layon St. Aubin 2017

zoet 0,75ltr € 11,95

€ 13,95

Quarts de Chaume Grand Cru 2014

zoet 0,75ltr € 37,95

€ 42,95

ROCHE AUDR AN - COTES DU RHÔNE

We werken alweer 14 jaar met Roche Audran en wat heeft

met andere doen vergelijken.
De Dot 2015

wit

0,75ltr € 25,00

netto

De Bruut 2016

wit

0,75ltr € 27,50

netto

De Prins 2015

wit

0,75ltr € 30,00

netto

De Dame 2015

wit

0,75ltr € 32,50

netto

Vincent Rochette een ontwikkeling doorgemaakt. Al jaren
100% biodynamisch en dat proef je in zijn wijnen. Zó schoon,
verfijnd en karaktervol; één van de beste wijnmakers van de
streek! Ontdek zijn heerlijke witte wijn en zijn meesterlijke
rode. De drie hoogste cuvee´s zijn van een nieuw jaargang en
zullen eind november binnenkomen.
Côtes du Rhône Blanc 2016

Pasteuning Wines & Spirits

Openingstijden

Willemsparkweg 11

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

1071 GN Amsterdam

Zaterdag 9:30 - 17:30

Bank: NL76 RABO 0129 7899 25

wit

0,75ltr € 11,75

€ 13,95

KvK: 34115499

info@pasteuning.nl
www.pasteuning.nl

Merlot 2017

rood 0,75ltr € 7,75

€ 8,95

Telefoon: 020-6622455

Côtes du Rhône Rouge 2016

rood 0,75ltr € 9,25

€ 10,50

Bezorginformatie

Côtes du Rhône Rouge ‘Nature’ 2016

rood 0,75ltr € 11,50

€ 13,50

(Gratis) bezorging door heel Nederland, kijk op onze site voor de gunstige condities.

Côtes du Rhône Rouge ‘César’ 2015*

rood 0,75ltr € 14,95

€ 16,95

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

C. du Rhône Villages Visan ‘Marius’ 2016*

rood 0,75ltr € 14,95

€ 16,95

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

Châteauneuf-du-Pape 2016*

rood 0,75ltr € 37,95

€ 42,95

Kamer van Koophandel te Amsterdam en in te zien op www.pasteuning.nl. Op verzoek kunnen wij u

* Op voorinschrijving, wordt eind november verwacht.
Nu gereserveerd en betaald is 5% extra korting.
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deze ook per email of post versturen. Alle aanbiedingen zijn de hele maand november geldig.
WINES & SPIRITS

SINDS 1876

PASTEUNING
WINES & SPIRITS

SINDS 1876

SPECIAL:
NAJAARSPROEVERIJ
4 NOVEMBER

