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Domaine Berthenet 
Montagny 2016

	zeer fraaie Bourgogne 
Chardonnay

14,90E

NORMAAL NU
 voor e 13,50

Domaine Clavel 
Le Mas 2016/17

al jaren dé voorbeeldwijn 
 van goede Languedoc

11,70E

NORMAAL NU
 voor e 10,40 MELD U AAN VIA ONZE WEBSITE.

VANAF NU UW 
WIJNBERICHT 
DIGITAAL 
ONTVANGEN? 

September Wijnbericht is geldig 
t/m zondag 30 september 2018

De Chablis van Zuid-Frankrijk
Domaine de Font-Mars 2017
Picpoul de Pinet

Perswijn - juni/juli 2018
 zeer goed

8,50E

NORMAAL NU
 voor e 7,40
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	vol, zacht en fris

 geen eikenhoutrijping, wel 
 lichte toastaroma's

 hierdoor ook prima als aperitief

 met schroefdop, dus versheid 
gegarandeerd

De witte River Retreat is een sprekend voorbeeld 
van een aantrekkelijke Australische Chardonnay 
met de zo kenmerkende volle en ronde smaak. 
Om frisheid en aromastoffen te behouden, 
worden de druiven ‘s nachts geplukt. Na de 
alcoholische gisting wordt bâtonnage toegepast. 
Bij deze traditionele Franse wijntechniek blijven 
de uitgewerkte gistcellen door rondroeren in 
contact met de wijn. Dit geeft de wijn kracht, 
smeuïgheid en een toastaroma. Trentham Estate, 
met de bekwame wijnmaker Anthony Murphy 
aan het roer, ligt in Murray Darling, in het 
zuidoosten van Australië. Hij oogst van ongeveer 
vijfenveertig hectaren eigen wijngaard, maar 
koopt ook druiven bij bevriende wijnboeren 
in de omgeving. Deze Chardonnay is breed 
inzetbaar: hij smaakt heerlijk bij romige pasta en 
allerlei visgerechten, maar is ook een uitstekende 
aperitiefwijn.

Vol en romig, met smaaklengte
River Retreat Chardonnay 2017
Murray Darling, Australië

7,70E

NORMAAL NU
 voor e  6,70

River Retreat, Australische wijnen van 
Anthony Murphy’s Trentham Estate

Perswijn - juni/juli 2018
14/20 punten

Lekker bij romige pasta met spinazie
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 deels eikengerijpte Shiraz

 krachtig, vol en prima 
verteerbaar

 heerlijk bij de barbecue of bij 
kleine hapjes

 veel wijn voor je geld!

De gezaghebbende Australische wijncriticus James 
Halliday is laaiend enthousiast over de kwaliteit 
van de wijnen van Trentham Estate: "The value 
for money is unfailingly excellent". De rode River 
Retreat is gemaakt van shirazdruiven en rijpt 
deels in eikenhouten vaten. Dé uitdaging voor 
wijnmakers in warme gebieden is het oogsten 
van rijpe druiven die toch nog voldoende frisse 
zuren bevatten, om logge en té alcoholrijke 
wijn te voorkomen. Anthony Murphy lukt het om 
deze frisheid in zijn wijnen te behouden door de 
wijngaarden intensief te bewerken. Ook bepaalt 
hij nauwgezet de hoeveelheid blad aan de 
wijnstok, waardoor hij de rijping van de druiven 
kan beïnvloeden. Mede hierdoor is de rode River 
Retreat met zijn krachtige, volle smaak toch heel 
goed doordrinkbaar.

Kenmerkende Shiraz met smaakdikte en kruidigheid
River Retreat Shiraz 2016
Murray Darling, Australië

7,70E

NORMAAL NU
 voor e  6,70

De Trentham Estate wijnmakers, Shane Kerr en Anthony Murphy
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Albariño van uitstekend niveau

scoort zeer goed in 
professionele proeverijen

stuivend aroma, fris-sappige 
droge smaak

dé Spaanse wijn bij schaal- en 
schelpdieren of als aperitief

11,40E

NORMAAL NU
 voor e 9,95

Dit is een unieke witte wijn, met sappigheid en 
elegantie! Niet voor niets is droge witte Albariño van 
dit niveau enorm geliefd in de Spaanse gastronomie. 
Maar ook in Nederland zijn de mooie witte wijnen 
uit Galicië sterk in opmars. Manuel Mendez is de 
getalenteerde wijnmaker en eigenaar van Bodegas 
Veiga da Princesa. Met modern aangelijnde 
wijnstokken – dus geen traditionele pergola – en 
door efficiënt te snoeien zorgt hij voor meer zoninval 
en beluchting in zijn wijngaard. Hierdoor rijpen 
de druiven veel beter en blijven ze gezonder 
dan gebruikelijk in het koele en vochtige Galicië. 
Bovendien zorgt de arme granietbodem met zijn 
goede drainage voor druiven van een hoge kwaliteit. 
Topcondities die verklaren waarom deze sappige, 
maar ook fris smakende Veiga da Princesa zo goed is.

Dé troef van Spanje voor frisse, witte wijnen 

Veiga da Princesa Albariño 2017 
Rías Baixas 

Lekker bij schaal- en schelpdieren

Perswijn - oktober 2017 
 zeer goed oogst 2016

Concours Catas de Galicia 2018
Beste witte wijn 
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	twee jonge wijnmakers met 
indrukwekkende palmares

	verfijnde droge witte wijn

	haast bourgondische 
zachtheid

	mooi aperitief, bij verfijnde 
(vis)gerechten en salades

Weissburgunder en pinot blanc zijn dezelfde druiven. 
Maar wat een grote verschillen tref je in het wijnaanbod 
aan! Deze knap gemaakte en door de pers bekroonde 
Weissburgunder is van de broers Christoph en Johannes 
Thörle uit Rheinhessen. Bepalend voor de kwaliteit is de 
lage opbrengst per hectare bij Thörle en het koele 
klimaat in Rheinhessen. Dit verklaart het stijlverschil met 
de vaak iets zoetere Elzasser Pinot Blanc. De druiven 
worden met de hand geplukt om een zo gaaf mogelijke 
oogst in de kelder te krijgen. En om het fruitige karakter 
te behouden, vindt de gisting plaats in voornamelijk 
roestvrijstalen tanks. Hierna rust de wijn ongeveer vier 
maanden op de uitgewerkte gistcellen voor extra 
diepgang en complexiteit. Dit is Weissburgunder in een 
moderne, zeer zuivere stijl met onmiskenbaar de typiciteit 
van verfijnde, frisdroge wijn uit Rheinhessen. Fantastisch!

Perswijn: heerlijke, levendige wijn, sap en spanning
Weingut Thörle Weissburgunder 2017
Rheinhessen 

11,95E

NORMAAL NU
 voor e  9,95

 zeer fraaie Bourgogne 
Chardonnay

	vol, rond, fris en pittig

	mooie wijn bij vis

	ook heerlijk bij schaal- en 
schelpdieren

Montagny staat in de schaduw van grote namen zoals 
Meursault en Puligny-Montrachet in de Côte d’Or, maar 
wat weinigen weten is dat Montagny in 1936 als een 
van de eerste wijngebieden in de Bourgogne een eigen 
wettelijk beschermde herkomstbenaming verwierf: 
appellation contrôlée. Dit zegt veel over de bijzondere 
kwaliteit van de kalkrijke wijngaarden. Jean-Pierre 
Berthenet, eigenaar van het familiebedrijf Berthenet, 
maakt hier fraaie en complexe witte Bourgogne. De Tête 
de Cuvée komt van diverse geselecteerde percelen 
chardonnay, waarvan bij het persen van de druiven 
alleen het eerste en beste deel van het geperste sap voor 
deze wijn gebruikt wordt. De langzame persing in 
pneumatische persen draagt nog extra bij aan de 
kwaliteit van de most en later de wijn. Dit is Bourgogne 
met een prachtige druifexpressie, want Berthenet 
gebruikt voor de Tête de Cuvée geen eikenhouten vaten. 
Op wijnconcoursen valt deze fraaie Montagny 
regelmatig in de prijzen en hij ontvangt eervolle 
vermeldingen in gereputeerde wijngidsen. De betere 
wijnmakers in Montagny krijgen zo langzamerhand de 
erkenning die ze verdienen!

Topproducent in de Côte Chalonnaise (volgens Tim Atkin)
Domaine Berthenet Tête de Cuvée 2016
Montagny - Bourgogne

14,90E

NORMAAL NU
 voor e  13,50

Perswijn - augustus/sept 2018
15/20 punten oogst 2015

Perswijn wijnconcours - 
voorjaar & zomer 2018 

Tweede plaats Pinot tot e 12,50

De Grote Hamersma - 2018
8,5 oogst 2016
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	bijzondere droge witte wijn 
met een hoog smaakgehalte

 van druiven van oude 
wijnstokken op vulkanische 
grond

 kracht en frisheid, gegist en 
gerijpt in eikenhout

 prima begeleider van 
 gegrilde vis en schaal- 
 en schelpdieren

22,45E

NORMAAL NU
 voor e  17,95

 17,45  VANAF 12 FLESSEN

Gaia Estate is het bijzondere wijndomein van twee 
vooruitstrevende Grieken – Yiannis Paraskevopoulos en 
Leon Karatsalos – met productie in Nemea en 
Santorini. De hoogwaardige technische inbreng komt 
voor een deel van Yiannis, die afstudeerde aan de 
wijnuniversiteit van Bordeaux. Met landbouwkundig 
ingenieur Leon behoort hij tot de beste wijnproducenten 
in Griekenland. De Assyrtiko van het eiland Santorini is 
een bijzonderheid. De zeer oude wijnstokken staan, 
grenzend aan zee, in een vulkanische bodem en 
worden door de kronkelig gegroeide stam beschermd 
tegen de harde zeewind. Gaia gebruikt uitsluitend 
wilde gistcellen voor de fermentatie. Na een koele start 
vergist de wijn op traditionele wijze en op hogere 
temperatuur. Blind geproefd heeft deze wijn veel 
overeenkomsten met topkwaliteit Chardonnay uit een 
koel klimaat! Het Engelse Decanter magazine was erg 
onder de indruk en gaf met 97 punten de hoogste 
score in deze categorie.

Gaia Estate Wild Ferment 
Assyrtiko 2017 
Santorini - Griekenland

DECANTER PLATINUM AWARD 
VOOR GAIA ASSYRTIKO EN DEMORGENZON CHENIN BLANC

22% 
korting

TOT

Decanter - World Wine Awards 
2018 - Platinum medaille

97/100 punten

Broad complexity on the nose 
with firm citrus, nettles, salted 
butter, preserved lemon and 
well integrated oak. Textured 

with ripe acidity on the 
palate along with salinity and 

precision. Superb length. 

Platinum medaille Decanter voor Griekse witte wijn
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DECANTER PLATINUM AWARD 
VOOR GAIA ASSYRTIKO EN DEMORGENZON CHENIN BLANC

	chenindruif; dé sterke troef 
van Zuid-Afrika

 behoort tot de beste 
Cheninwijnen

 verleidelijke combinatie van 
rijp fruit en knisperende 
frisheid

 indrukwekkende 
 witte wijn

31,85E

NORMAAL NU
 voor e 26,95

Weer krijgt Carl van der Merwe een fantastische beoorde-
ling voor een van zijn witte wijnen. Deze keer ontvangt hij 
de prestigieuze Decanter platinum medaille met maar liefst 
97 punten. De palmares wordt steeds indrukwekkender, 
want zijn Chenin Blanc Reserve won al eerder de prijs 
voor beste Chenin (oogst 2016) op de International Wine 
Challenge en vele andere prijzen (zie onze website). 
Het is dan ook een indrukwekkende witte wijn die zich 
kan meten met andere topwijnen in ons assortiment. 
Chenin is dé sterke troef van Zuid-Afrika en van Carl, 
lid van de gerespecteerde vereniging van Kaapse wijn-
makers: het Cape Winemakers Guild. Deze houtgerijpte 
Chenin is een van Zuid-Afrika's pareltjes. De Stellenbosch-
kloof-wijngaarden leveren een laag rendement (30 hl/ha) 
met een natuurlijk fris zuurgehalte. Na de persing gist en 
rijpt het sap van de chenin blancdruiven gedurende elf 
maanden in kleine fusten, zonder verdere beroering. Wat 
een bijzonder mooie wijn! Past bij een breed scala aan 
vis- en witvleesgerechten, of drink deze wijn gewoon zo.

Exclusieve top-Chenin uit Stellenbosch

DeMorgenzon Chenin Blanc 
Reserve 2017
Stellenbosch

18% 
korting

TOT

PROEFPAKKET B IJZONDERE WIJNEN
 e  132,00 NU 

VOOR

NORMALE PRIJS  

E  162,90
3 GAIA ESTATE ASSYRTIKO WIT EN 

3 DEMORGENZON CHENIN RESERVE WIT 19% 
korting

VANAF 12 FLESSEN 25,95  

Decanter - World Wine Awards 
2018 - Platinum medaille - 

97/100 punten

Aromas of tropical fruit, vanilla, 
lemon, smoke and oak. The palate 

is fresh with great richness from 
the integrated oak. The result is 

seamless and sexy, the finish and 
aftertaste coming like a rolling, 

resounding thunder clap. This trail-
blazing wine has more structure, 
texture, length and balance than 

commercially made Chenin, 
making it very food friendly. Built 
to last but really delicious now.

Lekker bij visgerechten
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	verfijnd van geur, krachtig 
en droog van smaak

vele goede beoordelingen

past perfect bij schaal- en 
schelpdieren zoals mosselen

best van smaak tot 3 jaar 
na de oogst

8,50E

NORMAAL NU
 voor e 7,40

Picpoul de Pinet is in de vele Zuid-Franse visrestaurants 
dé begeleider van zeevruchten en visgerechten en wordt 
daarom ook wel de Chablis van Zuid-Frankrijk genoemd. 
Voor wie niet de prijs wil betalen van deze bekende 
Bourgogne, is de bekroonde en frisdroge Picpoul de 
Pinet van Domaine Font-Mars een echte aanbeveling. 
Net als in Chablis liggen de wijngaarden op formaties 
van kalksteen, wat bijdraagt tot de productie van 
elegante, droge witte wijnen. De invloed van de zee 
en het Bassin de Thau zorgt weliswaar voor een lagere 
temperatuur, maar het gebied is natuurlijk een stuk 
warmer dan Chablis. Mede hierdoor smaakt deze 
Picpoul ronder en sappiger. Eigenaar Jean-Baptiste 
de Clock stamt af van een in 1679 geëmigreerde 
Nederlandse familie en cultiveert ongeveer vijftig 
hectaren wijngaard tussen Mèze en Pinet, middenin 
het productiegebied. Hij maakt een archetype Picpoul 
van rijpe druiven, met die voortreffelijke combinatie van 
sappigheid en een fi jne, evenwichtige droge smaak. 

De Chablis van Zuid-Frankrijk
Domaine de Font-Mars 2017
Picpoul de Pinet

VAN JULI TOT APRIL: MOSSELSEIZOEN! 

Decanter - maart 2017
Beste Picpoul de Pinet 

in de Top 10 - 97/100 punten

This is a true fine-dining style: 
taut, fresh, clean, elegant, 

full of lemony pungency, with 
a finishing impression of 

understated richness.
oogst 2016
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8,40E

NORMAAL NU
 voor e 7,30

 fruit, soepelheid en ietsje 
eikenhoutsmaak

valt hierdoor op in het 
aanbod van zware 
Argentijnse wijnen

heerlijk bij tal van 
vleesgerechten, maar ook 
gewoon zo

mooi op dronk en het best 
van smaak binnen 3 jaar na 
de oogst

Alberto Antonini, de Italiaanse wijnadviseur van 
Chakana, zoekt een soepele, elegante, drinkbare 
stijl en houdt niet van bombastische wijnen met veel 
eikenhout. Bovendien is hij een fervent aanhanger 
van biologische aanplant, die inmiddels grotendeels 
bij Chakana is doorgevoerd. De wijngaarden liggen 
aan de voet van de Andes, op minstens 1.000 
meter hoogte. Hier is de temperatuur meer gematigd 
dan op het vlakke land, met bovendien een groot 
verschil in dag- en nachttemperatuur. Druiven rijpen 
langzamer en langer, waardoor ook de tannines 
in de schil rijper worden. Het gevolg is volle, zacht 
smakende rode wijnen. Chakana’s wijnmaker 
Gabriel Bloise maakt deze heerlijke rode Malbec 
met een fraai evenwicht tussen fruit, frisheid en 
rondheid. Het kleine beetje eikenhout maakt de wijn 
helemaal af en extra verleidelijk. Deze Malbec is 
ideaal als dagelijkse wijn en maakt zijn reputatie als 
vleesbegeleider waar. 

Malbec met fruit en soepelheid
Chakana Malbec 2017  
Mendoza - Argentinië

geen eikencontact, dus veel 
fruit en kruidigheid

al jaren dé voorbeeldwijn van 
goede Languedoc

voornamelijk van biologische 
syrah en grenache

prachtig bij kruidige stoof-
schotels of gegrild rundvlees

Le Mas van Pierre Clavel is een op-en-top 
karakteristieke Languedoc met de nadruk op fruit, 
kruidigheid en smaakconcentratie. Pierre oogst de 
biologisch geteelde druiven met de hand en vergist 
deze in betonnen kuipen. Door elk contact met houten 
fusten te vermijden, blijven de kruidigheid en rijpe 
fruittonen van grenache en syrah behouden. Voor 
structuur en extra complexiteit voegt hij wat wijn van 
de druiven van oude carignan- en mourvèdrestokken 
toe. De karakteristieke Zuid-Franse kruidigheid – 
‘garrigues’, met geuren van rozemarijn, tijm en 
kreupelhout – maakt deze wijn uniek in de wereld. 
Als overtuigd biologische wijnboer laat Pierre bijna 
vanzelfsprekend de natuur zoveel mogelijk zijn gang 
gaan: hij fi ltert of klaart de wijn niet. Zo proeft u de 
maximale expressie van zijn wijngaarden.

Waanzinnig goed voor een ‘instapwijn’ (Perswijn)
Domaine Clavel Le Mas 2016/17
Coteaux du Languedoc

11,70E

NORMAAL NU
 voor e  10,40

Perswijn - juni/juli 2018
() zeer goed  oogst 2016

heerlijk zuidelijk, peperig, 
zwoel en verleidelijk, met 

kruiden en confituur; zacht, 
sappig en puur 
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	klassieke Languedoc van 
hoog niveau

 donker fruit, kruiden en 
garrigues

 geen eikenhoutdominantie

 fraai bij gegrilde eend, lam 
 of rood vlees

Château Puech-Haut is het succesverhaal van 
Gérard Bru. Hij breidde het ouderlijk domein, 
zo’n vijftien kilometer ten noordoosten van 
Montpellier, uit tot een van de toonaangevende 
Languedocproducenten. Decanter magazine 
noemt Puech-Haut in één adem met de beste Zuid-
Franse domeinen zoals Mas de Daumas Gassac, 
Grange des Pères en Peyre Rose. Adviserend 
wijnmaker is Philippe Cambie, bekend vanwege 
zijn belangrijke invloed op de stijl van de 
topbedrijven in Châteauneuf-du-Pape. De rode 
Prestige is een mooie terroirgetypeerde wijn van 
de druiven van vijfenveertig tot zelfs tachtig jaar 
oude wijnstokken. Deze druiven – hoofdzakelijk 
grenache en syrah – worden handmatig geplukt. 
Ze gisten in betonnen cuves en de wijn rijpt 
twaalf maanden in dezelfde kuipen. Eenvijfde 
deel van de Syrah verblijft echter in eikenhouten 
vaten van één en twee jaar oud. Dit geeft deze 
bijzondere en klassieke Languedocwijn een 
verfi jnde en discrete houtinvloed. Klassiek omdat 
juist de smaak van donker fruit, kruiden, ietsje 
peperigheid en ‘garrigues’ domineert en niet de 

Zuid-Franse topwijn met klassieke smaak

Château Puech-Haut Prestige 2016
Saint-Drézéry, Languedoc

16,95E

NORMAAL NU
 voor e  14,95

zoetige karameltonen van nieuw eikenhout. 
De wijn smaakt krachtig, met rijpe tannine, 
heeft complexiteit en eindigt met een 
prachtige fi nale. Culinair op zijn best bij 
gegrilde eendenborst, rood vlees, lam of 
een kaasplank met stokbrood. Het best van 
smaak, zoals bij veel topwijnen, op de 
klassieke kamertemperatuur (16 à 18˚C).

Lekker bij gegrilde eend

Jeb Dunnuck (ex-chefproever 
Zuid-Frankrijk Wine Advocate) 

94/100 punten

"It's a huge, opulent, sexpot of a 
wine that offers crazy  good notes 
of black licorice, roasted herbs, 
peppered meats, and ripe, black 
and hints of blue fruits. While this 
is no doubt a big, rich wine, it has 
remarkable elegance and purity, 

and is the finest vintage I’ve tasted 
to date. Drink it over the coming 4-5 

years. This cuvée was first made 
in 2009 by owner Gerard Bru, 

consultant Philippe Cambie, and 
Eric Solomon, and it has knocked it 
out of the park in every vintage to 

date." - Jeb Dunnuck
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 heerlijke assemblage van grenache 
en syrah 

 op fruit en soepelheid gemaakt, 
zonder eikenhout 

 afkomstig van Languedoc-topper 
Château Puech-Haut 

 snel na botteling optimaal van 
smaak

Les Complices is de op fruit en soepelheid 
gemaakte rode wijn van het prestigieuze 
Château Puech-Haut in de Languedoc. De 
wijnmaker selecteert hiervoor de typische Zuid-
Franse druiven grenache en syrah van jonge 
stokken en vult aan met een klein deel van de 
meer geconcentreerde wijnen die bestemd 
zijn voor de topcuvées. Het resultaat is een 
verrukkelijke en zeer toegankelijke Languedoc-
assemblage die snel na de botteling al optimaal 
smaakt. Les Complices hoeft dan ook niet 
verder te rijpen en biedt direct drinkplezier. 
Drink deze mooie ‘instapwijn’ van Château 
Puech-Haut gewoon zo, bij een stuk gegrild 
vlees, stoofschotels of bij kazen en stokbrood. 
En, zoals bij veel rode wijnen, is deze het best 
van smaak als u ’m serveert op de ooit zo 
bedoelde kamertemperatuur van 
16 tot 18˚C. 

Kruidige Languedoc met fruit en soepelheid

Château Puech-Haut Les Complices 2016
Saint-Drézéry, Languedoc

10,50E

NORMAAL NU
 voor e  8,9595

14% 
korting

Eigenaar Gérard Bru en zijn vrouw
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Ceramstraat 104  I  3312 SJ Dordrecht  I  tel: 078-614 02 08  
  info@boonstoppelwijnen.nl  I  info@hetwijnportaal.nl

Kijk ook op de WijnWebWinkel van BOONSTOPPEL WIJNEN

WWW.HETWIJNPORTAAL.NL

Prijzen onder voorbehoud van druk- en zetfouten

e 46,50 NU 
VOOR

RÉVÉLAT ION
PROEFPAKKET 3x2 FLESSEN

NORMALE PRIJS  E 53,50

RÉVÉLATION PAYS D'OC CHARDONNAY 2016
Chardonnay met een sterk Bourgognekarakter
gerijpt in kleine, Franse eikenhouten vaten

Zuid-Franse Chardonnay van Bourguignon Laurent Delaunay

RÉVÉLATION PAYS D'OC SAUVIGNON BLANC 2017
geurige, smaakvolle sauvignon blanc
niet houtgerijpt, wel intens van smaak

Onze nieuwste aanwinst in de serie

RÉVÉLATION PAYS D'OC CABERNET-MERLOT 2016
in deze prijsklasse hét alternatief voor rode Bordeaux
herkenbare en bewezen kwaliteit

Bordeaux-lookalike uit de Languedoc

Topaanbieding 
Révélation  
razend populaire 
luxe huiswijnen

E      8,95 PER 

                          
FLES

E      8,95 PER 

                          
FLES

E      8,85 PER 

                          
FLES

E  8,20    VANAF 12 FLESSEN PER 
FLES

E  8,20   VANAF 12 FLESSEN PER 
FLES

E  8,11    VANAF 12 FLESSEN PER 
FLES

13% 
korting

SEPTEMBER
PROEFPAKKET 

NORMALE PRIJS  E 129,60
PROEFPAKKET PRIJS 

e 110,00
Meer weten over onze wijnen en 
producenten? Bezoek onze website 
voor meer achtergrondinformatie.

1 River Retreat Chardonnay wit

1 River Retreat Shiraz rood

2 Veiga da Princesa Albariño wit

1 Thörle Weissburgunder wit

1 Montagny Tête de Cuvée wit

2 Font-Mars Picpoul de Pinet wit

1 Chakana Mendoza Malbec rood

1 Domaine Clavel Le Mas rood

1 Puech-Haut Prestige rood

1 Puech-Haut Les Complices rood

129,60

15% 
korting
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