
Alle in dit bericht vermelde wijnen worden rechtstreeks van de wijnboer door ons geïmporteerd
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MELD U AAN VIA ONZE WEBSITE.

TENUTA GHIACCIO FORTE 
2020/21

 Van Brunello-wijnmaker 
 Filippo Chia

PALLISER ESTATE SAUVIGNON 
BLANC 2021/22

	Topkwaliteit uit 
 Nieuw-Zeeland

13,65
NORMAAL NU

 voor 11,95  
17,40

NORMAAL NU
 voor 15,95

VANAF NU UW 
WIJNBERICHT 
OOK DIGITAAL 
ONTVANGEN? 12% 

korting

DIT WIJNBERICHT IS GELDIG VAN 1 T/M 28 FEBRUARI 2023

Zuid-Franse favorieten 
Sauvignon | Chardonnay | Syrah

NIEUW!

11% 
korting

11% 
korting

13% 
korting
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NIEUW!

 Van de hand van Laurent 
Delaunay

 In de stijl van Nieuw-Zeelandse 
Sauvignon

 Lekker zo en aan tafel

Knisperend frisse Sauvignon Blanc in Nieuwe Wereld-
stijl. Dat is in het kort de beschrijving van deze 
loepzuivere en expressieve witte wijn van Laurent 
Delaunay. Hij kocht in 2005 de kleine ‘boutique winery’ 
in het dorpje Marseillette van de getalenteerde 
Australische Nerida Abbott en bouwde sindsdien het 
gamma uit. De Sauvignon ‘Les Fruits Sauvages’ is een 
van zijn meest geslaagde wijnen en gemakkelijk te 
verwarren met een exotische Nieuw-Zeelandse 
Sauvignon van het Zuidereiland. Laurent kent het recept 
voor deze stijl en kwaliteit uitermate goed: hij oogst in de 
vroege ochtend, doet een inweking van de schil voor de 
vergisting in roestvrijstalen tanks en laat de wijn enkele 
maanden lang ‘sur lie’ rijpen. Het resultaat is een 
prachtige, sprekende Sauvignon van hoge kwaliteit.

SAPPIG & EXOTISCH WIT UIT DE LANGUEDOC

Abbotts & Delaunay Les Fruits 
Sauvages Sauvignon Blanc 2021
PAYS D'OC

11% 
korting

8,95
NORMAAL NU

 voor  7,95

LAURENT DELAUNAY
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 Syrah en Viognier samen, zoals 
in de beroemde Côte-Rôtie

 Rijp donker fruit, toast en volle, 
kruidige smaak

 Heerlijk bij lamsvlees, wild of 
gerijpte kazen

10,40
NORMAAL NU

 voor   8,95

De Révélation-wijnen van Badet Clément zijn al jaren 
onze favoriete luxe huiswijnen. De briljante geest achter 
deze prachtige serie is Laurent Delaunay. Hoewel hij zijn 
wijnen maakt in de Languedoc, verloochent hij ook zijn 
afkomst niet. Als heuse Bourgondiër hebben al Laurents 
wijnen een signatuur van frisse elegantie. Waarom 
Laurents wijnen zo ontzettend goed zijn voor hun prijs? 
Vanwege de strenge kwaliteitseisen die hij stelt aan de 
druiven. Zo zijn de syrahdruiven voor deze mooie rode 
wijn afkomstig van oude stokken, aangeplant op bodems 
van klei en schist. Naar oud gebruik in de Noord-Rhône 
voegt Laurent ongeveer 15% witte viognierdruiven toe en 
laat ze samen met de syrah vergisten. De assemblage 
rijpt vervolgens kort in betonnen kuipen. Een deel van de 
wijn komt in contact met eikenhout. De Révélation Syrah 
is heerlijk rijp en zwoel, met tonen van cassis en zwarte 
bessen, zoethout en zwarte peper. Tel daar de 
aangename sappigheid en subtiele houtinvloed bij op en 
je hebt een perfecte wijn om zo te drinken of aan tafel te 
schenken, bijvoorbeeld bij een geurige lamsstoof. Petje 
af voor Laurents luxe Languedoc! 

ONWEERSTAANBARE, LUXE SYRAH-BLEND

Révélation Syrah-Viognier 2020
PAYS D'OC

13% 
korting

LEKKER BIJ  KABELJAUW

	Rijp, sappig fruit en een lichte 
eikentoets 

	Prettig doordrinkbaar, dus 
heerlijk als aperitief 

	Ook lekker bij lichte gerechten 
met vis of groenten

8,80
NORMAAL NU

 voor   7,80

11% 
korting

Chardonnay is er in vele vormen; van expressieve, 
dikke en romige wijnen tot ingetogen en beendroge 
chablis-achtige varianten. Le Jade Chardonnay zit er 
mooi tussenin. Deze wijn is afkomstig van wijngaar-
den ten noorden van Sète, dicht bij de Zuid-Franse 
kust. De nabijheid van de zee zorgt voor een tempe-
ring van het warme mediterrane klimaat. Hierdoor 
blijven de druiven tijdens de rijping fris en fruitig van 
smaak. Een deel van de oogst verblijft kort in eiken-
houten vaten en wordt geassembleerd met het andere 
deel, gelagerd in roestvrijstalen tanks. Hierdoor heeft 
deze Chardonnay een perfecte balans tussen fruitige 
en zeer verleidelijke, licht getoaste aroma's.

HEERLIJKE ZUID-FRANSE CHARDONNAY VOOR ALLEDAG 

Le Jade Chardonnay 2022
CÔTES DE THAU
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VERBLUFFENDE WITTE VENETO 

Monte del Frà Cà del Magro 2020 
CUSTOZA SUPERIORE

 Al dertien keer op rij de hoogste 
beoordeling in de Gambero Rosso 

 Verfijnd, rijp, evenwichtig en 
goed te bewaren 

 Geweldig bij romige vis- of 
gevogeltegerechten

Monte del Frà concurreert met de bekendere en 
gerenommeerde producenten uit de naastgelegen Soave 
en zet daarmee Custoza internationaal op de kaart als 
een van de belangrijke wittewijngebieden in Noord-Italië. 
Marica Bonomo en haar team maken vooral faam met de 
mooie cuvée Cà del Magro. Deze droge witte Custoza 
Superiore behaalde al twaalfmaal de felbegeerde 
drieglaasjeswaardering in de wijngids Gambero Rosso. 
Een ongelooflijke prestatie gezien de scherpe prijs. De 
wijn is gemaakt van garganega, trebbiano toscano, 
cortese en manzoni bianco en rijpt uitsluitend in betonnen 
cuves. Zoals vele mooie witte wijnen is ook deze op zijn 
best na rijping in de fles. Volgens ons is de Cà del Magro 
momenteel een van de meest koopwaardige witte 
topwijnen op de markt. Hij heeft alle kenmerken van 
goede Veneto: verfijning, rijpheid, een evenwichtige 
smaakstructuur en bewaarpotentieel. 13,40

NORMAAL NU
 voor   11,80

11% 
korting

MARICA EN DINO BONOMO

GAMBERO ROSSO 2023: 
3 GLAASJES (HOOGSTE 
WAARDERING) | EXCELLENT 
WINE 

 * 13 jaar op rij de hoogste waardering

JANCISROBINSON.COM | TAMLYN 
CURRIN - MAART 2022: VERY GOOD 
VALUE | 17/20 PUNTEN

Long with hidden power lingering beneath 
beguiling accessibility. Underpriced.
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GILBERT & GAILLARD 
- INTERNATIONAL 
CHALLENGE 2020: 
GOUDEN MEDAILLE 
(oogst 2019)

15,60
NORMAAL NU

 voor  12,95

 Van handgeplukte corvina, 
rondinella en molinara

 Mooi zacht dankzij een korte 
vatrijping

 Lekker zo en in combinatie met 
diverse gerechten

16% 
korting

De favoriete wijn van Stefano Accordini, de oprichter van 
het gelijknamige familiewijngoed in Valpolicella, was niet 
Amarone, niet Ripasso, maar… Valpolicella Superiore! 
Hij vond deze wijn zelfs zo lekker, dat hij ‘m dagelijks bij 
de lunch dronk. De familie heeft de Superiore dan ook 
opgedragen aan Stefano, en het etiket speciaal ter ere 
van hem ontworpen. De Accordini Valpolicella Superiore 
is een heerlijk fruitige, elegante rode wijn, gemaakt van 
de klassieke streekeigen druiven corvina, rondinella en 
molinara. De druiven worden met de hand geplukt en 
alleen het beste deel van de oogst wordt gebruikt. Na de 
fermentatie rijpt de wijn zes maanden in houten vaten en 

nog eens zes maanden in de fles. Dit levert 
een zachte en uitermate gebalanceerde wijn 
op: heerlijk doordrinkbaar vanwege het 
sappige fruit en het bescheiden alcohol-
gehalte, maar ook voldoende gestructureerd 
om met diverse gerechten te combineren.

DE FAVORIETE WIJN VAN ACCORDINI’S OPRICHTER

Stefano Accordini 
Stefano 2020/21
VALPOLICELLA SUPERIORE

	Van toonaangevende 
Salentoproducent Due Palme

	Rijp zwoel fruit, concentratie en 
luxe houtrijping

	Een absolute aanrader bij rijke 
gerechten

10,70
NORMAAL NU

 voor  8,95

16% 
korting

Angelo Maci is niet alleen een uitstekende wijnmaker, 
maar ook een man met visie. Hij startte in 1989 een 
kleine coöperatie, om zijn geboortestreek Salento in het 
zuidelijke Apulië de erkenning te geven die het verdient. 
Inmiddels is Cantine Due Palme uitgegroeid tot een van 
de toonaangevende wijnbedrijven van Zuid-Italië. Deze 
rode Albrizzi is een voor de streek ongebruikelijke, maar 
zeer geslaagde blend van de internationale cabernet 
sauvignon en de inheemse primitivo. De druiven worden 
met de hand geplukt en voor de vergisting nogmaals op 
kwaliteit geselecteerd. De wijn rijpt vervolgens zes 
maanden in kleine fusten van Frans en Amerikaans 
eiken. De volle, ronde en licht kruidige smaak 
harmonieert prachtig met de verleidelijke houtinvloed. 
Houdt u van rijke, volle rode wijn met een zachte smaak, 
dan is dit een absolute aanrader.

FANTASTISCHE BLEND VAN CABERNET 
EN PRIMITIVO 

Cantine Due Palme 
Albrizzi 2020
SALENTO

WIJNMAKER ANGELO MACI 

WIJNMAKER STEFANO ACCORDINI 
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CRU CLASSÉ UIT DE PORTUGESE DOURO

Quinta da Romaneira 
Dona Clara 2018 
DOURO

 Van prestigieus huis Quinta da 
Romaneira

 Modern, soepel, verleidelijk en 
houtgerijpt

 Nu heerlijk en nog tien jaar te 
bewaren

Bordeaux- en Douro-expert Christian Seely is ervan 
overtuigd dat de Douro wijnen kan voortbrengen die 
een plek verdienen tussen de grote wijnen der aarde 
wat kwaliteit en bewaarpotentieel betreft. De Douro 
hoort wat hem betreft zonder meer thuis in het rijtje 
Bordeaux, Bourgogne, Rhône en Piemonte. En hij kan 
het weten, want naast dat Seely Quinta da Romaneira 
aanstuurt, staat hij aan het roer van onder meer 
Château Pichon Baron in Bordeaux en die andere 
Douro-referentie, Quinta do Noval. Op Quinta da 
Romaneira beschikken Seely en wijnmaker Carlos 
Agrellos over het allerbeste terroir. Hun 86 hectaren aan 
steile terraswijngaarden strekken zich maar liefst drie 
kilometer uit langs de majestueuze Douro-rivier. De 
wijngaarden zijn stuk voor stuk gekwalificeerd als klasse 
A, de hoogst mogelijke classificatie in de Douro. Hier 
oogst het duo de touriga nacional, touriga franca, tinta 
roriz en tinto cão, die gezamenlijk de assemblage 
vormen voor de Dona Clara. Na de pluk vergisten de 
druiven in roestvrijstalen, temperatuurgecontroleerde 
tanks. Eenmaal vergist rijpt de wijn tien maanden in 
houten vaten, waarvan een klein deel nieuw Frans 

eiken. Het resulteert in een prachtige, moderne 
rode Douro met puur fruit en fraai eiken. Hij is 
soepel en mondvullend, met tonen van donker 
fruit, specerijen, cacao en eiken. Een intense, 
verleidelijke wijn, die nu heerlijk en ook nog 
gemakkelijk tien jaar te bewaren is.

27,95
NORMAAL NU

 voor 22,95

21,95 VANAF 12 FLESSEN

   tot 
21% 
korting

WINE ENTHUSIAST | ROGER VOSS - 
MEI 2021: 93/100 PUNTEN

WINE SPECTATOR – MAART 2021: 
91/100 PUNTEN | This red shows 
elegance and focus

NIEUW!
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WIJNPAKKET exclusief
NORMALE PRIJS 115,35
Wijnpakketprijs 

99,00  
6 

flessen

1 Brun Chardonnay Classic wit

1 Palisser Estate Sauvignon Blanc wit

1 Ghiaccio Forte Morellino di Scansano rood

1 Brun Beaujolais l'Ancien rood

1 Von der Mark Engertstein rood

1 Quinta da Romaneira Dona Clara rood

14% 
korting

 Door Master of Wine 
 Jürgen von der Mark

 Puur, levendig en verfijnd

 Heerlijk bij gevogelte, kalfsvlees 
of groentequiche

Hoge kwaliteit Pinot Noir is al lang niet meer uitsluitend 
afkomstig uit de bakermat Bourgogne. Dat bewijzen ook 
de Duitse Pinot Noirs van de talentvolle wijnmaker en 
Master of Wine Jürgen von der Mark in Baden. Inmiddels 
bezit hij acht hectaren grond, waarvan het ruime meren-
deel met pinot noir is beplant. Voor deze Engertstein 
selecteert Jürgen druiven van een wijngaard met 
kalksteenbodem op de Tuniberg, een heuvel iets ten zuiden 
van het imposante Kaiserstuhl-gebergte. Engertstein is een 
verwijzing naar de oude naam van deze regio. Het 
wijngaardbeheer gebeurt volgens biologische principes en 
Jürgen oogst de druiven met de hand. Na de vergisting 
rijpt de wijn ongeveer vijftien maanden in kleine houten 
vaten, waarvan 10% nieuw. Het verleidelijke, geroosterde 
aroma van het eiken is hierdoor prachtig verweven met de 
verfijnde, rood fruit-aroma’s van de pinot noirdruif. Dit is 
topklasse rode wijn die kan wedijveren met luxe 
Bourgognes, maar voor een fractie van de prijs. Hij toont 
zich nu voortreffelijk, maar ontwikkelt de komende twee à 
drie jaar verder op fles. Proef 'm snel en oordeel zelf!

23,95
NORMAAL NU

 voor 20,95

19,95 VANAF 12 FLESSEN

   tot 
16% 
korting

DUITSE PINOT NOIR MET BOURGONDISCHE ALLURE 

Weingut Jürgen von der Mark 
Baden Engertstein Pinot Noir 2020
BADEN

THE WINE ADVOCATE |STEPHAN 
REINHARDT - AUGUSTUS 2020: 
91/100 PUNTEN

Very elegant, dry and refreshing Pinot in 
the Burgundian style (oogst 2018)

MASTER OF WINE JÜRGEN VON DER MARK
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 Uit het kleine kwaliteitsgebied 
Martinborough

 Topkwaliteit uit Nieuw-Zeeland

 Mooi als aperitief of bij      
gegrilde vis

Nieuw-Zeeland heeft zichzelf op de internationale wijnkaart 
gezet met Sauvignon Blanc uit Marlborough. Maar ook in 
andere Nieuw-Zeelandse wijnregio’s wordt fantastische 
Sauvignon gemaakt. Bijvoorbeeld in Martinborough, dat 
tegenover Marlborough ligt, maar dan op het uiterst 
zuidelijke puntje van het noordereiland. Het klimaat is er 
vergelijkbaar met Marlborough: weinig regen, veel zon en 
groot verschil tussen dag- en nachttemperaturen. Palliser 
Estate is er een van de belangrijke producenten. In een tijd 
dat er nog voornamelijk schapen graasden, was dit domein 
een van de eerste om druivenstokken aan te planten. 
Inmiddels bezit Palliser zo’n 72 hectaren, verspreid over 
zeven wijngaarden. Ze zijn gelegen op het Martinborough 
Terrace, wat gezien wordt als een van de mooiste terroirs 
van de streek. De wijnmaker is de zuideilander Guy 
McMaster. Hij heeft tevens de leiding over de conversie naar 
biologische teelt. De druiven voor de Estate Sauvignon Blanc 
zijn afkomstig uit drie verschillende wijngaarden. Om zoveel 
mogelijk pure fruitexpressie te behouden, vergist en rijpt de 

wijn in roestvrijstalen tanks. Wel blijft de wijn 
zes maanden bij de lie, voor wat extra 
structuur en complexiteit. Dit maakt ‘m niet 
alleen heerlijk om zo te drinken, maar ook een 
bijzonder mooie maaltijdbegeleider.

17,40
NORMAAL NU

 voor   15,95

PRACHTIGE NIEUW-ZEELANDSE SAUVIGNON BLANC

Palliser Estate Sauvignon Blanc 
2021/22
MARTINBOROUGH

DECANTER | PANEL TASTING -  SEPTEMBER 2022:  
HIGHLY RECOMMENDED | 91/100 PUNTEN | 
Floral and stunning perfume

WIJNMAKERS GUY MCMASTER EN HAIDEE JOHNSON
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16,20
NORMAAL NU

 voor  14,40

 Elegant en verleidelijk, met een 
perfecte balans

 Combineert heerlijk met 
charcuterie of gevogeltegerechten

 Licht gekoeld op z’n best

11% 
korting

Een echte voorvechter van behoud van typiciteit is 
ongetwijfeld Beaujolaisproducent Jean-Paul Brun. Als een 
van de pioniers in de streek besloot hij niet te 
chaptaliseren (suiker toevoegen aan de druivenmost voor 
meer alcohol in de wijn) en alleen natuurlijke gisten te 
gebruiken. Zijn wijnen zijn dan ook authentiek van 
smaak, wars van moderne gistgeuren. Een kwaliteit en 
stijl zoals vroeger werd gemaakt. Niet voor niets zorgde 
deze werkwijze er in de jaren vijftig en zestig van de 
vorige eeuw voor dat Beaujolais in Frankrijk dé favoriete 
brasseriewijn werd. De L'Ancien is het paradepaardje 
van Brun. Hij maakt deze fraaie wijn van druiven van 
zijn oudste wijnstokken. De grote elegantie en 
verleidelijkheid steken scherp af tegen naar banaan en 
perendrups geurende 'fabriekswijnen’. Brun’s 
ambachtelijke wijnen zetten serieuze sommeliers ertoe 
aan Beaujolais weer op hun wijnkaart te zetten. Deze 
elegante, fijn geurende rode wijn past uitstekend in de 
huidige trend naar lichte en puur natuurlijke smaken.

FANTASTISCHE, AUTHENTIEKE RODE BEAUJOLAIS

Jean-Paul Brun Terres Dorées 
L'Ancien 2021
BEAUJOLAIS

JAMESSUCKLING.COM - 
APRIL 2022: 91/100 PUNTEN

	Van purist Jean Paul Brun

	Smaakt als een verfijnde witte 
Bourgogne

	Prachtig als aperitief of bij 
verfijnde gerechten

16,20
NORMAAL NU

 voor  14,40

11% 
korting

Jean-Paul Brun is de eigenzinnige, veelbesproken 
wijnmaker en eigenaar van het familiedomein Terres 
Dorées, in het zuiden van de Beaujolais. Hij maakt 
authentieke en ongekunstelde wijn met een zuivere geur 
en smaak en bovendien een bescheiden alcoholgehalte. 
Bij hem vindt u dus geen limonadeachtige Beaujolais met 
de geur van snoep en banaan. Minder bekend is zijn 
witte Beaujolais van de chardonnaydruif. Brun maakt 
deze wijn zonder eikenhoutrijping en met behoud van 
een mooie frisheid. Omdat Jean-Paul Brun niet 
chaptaliseert, wat wel gebruikelijk is in de relatief koele 
Beaujolais, valt het lage alcoholpercentage van de wijn 
op een positieve manier op. Deze elegante witte 
Beaujolais combineert voortreffelijk met verfijnde 
gerechten en is door de puurheid ook een prachtige 
aperitiefwijn.

EXEMPLARISCHE WITTE BEAUJOLAIS  

Jean-Paul Brun Terres Dorées 
Chardonnay Classic 2021
BEAUJOLAIS BLANC JAMESSUCKLING.COM - 

APRIL 2022: 91/100 PUNTEN

Very attractive aromas of candied citrus 
and pineapple with a hint of melted butter 
are married to a creamy and rather 
generous palate. The lively acidity and fine 
tannins lift the finish very nicely. (oogst 2020)

Way more than you expect from basic 

Beaujolais (oogst 2020)
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	Van Brunello-wijnmaker 
Filippo Chia

	Rijp kersenfruit, hartige 
kruidigheid en een volle, 
sappige smaak

	Zalig bij de rustieke Toscaanse 
keuken

Ghiaccio Forte (letterlijk ijsfort) was eens een florerende (én 
wijn producerende) Etruskische stad. Vandaag de dag is 
het een van de betere wijnhuizen van de Toscaanse 
Maremmen. Het bijzondere wijngoed is in handen van 
Filippo Chia, tevens eigenaar van het gerenommeerde 
Montalcino-huis Castello Romitorio. Hij bezit er twintig 
hectaren wijngaarden, waarvan twaalf in Morellino di 
Scansano. Sinds 2020 worden de wijngaarden biologisch 
bewerkt. Filippo maakt zijn Morellino van 100% 
sangiovese. De druiven worden met de hand geoogst en 
nog eens grondig geselecteerd en ontsteeld bij 
binnenkomst in de kelder. De vergisting vindt plaats in 
roestvrijstalen tanks. Houtrijping krijgt deze pure 
sangiovese-expressie niet. Het resultaat is een krachtige, 
rijke maar ook soepele rode wijn; Toscaanse Sangiovese 
ten voeten uit. Heerlijk bij de rustieke Toscaanse keuken, 
denk aan pasta of polenta met ragout van wild zwijn. 13,65

NORMAAL NU
 voor   11,95

MAGNIFIEKE SANGIOVESE UIT DE MAREMMEN   

Tenuta Ghiaccio Forte 2020/21
MORELLINO DI SCANSANO

Dit Brunelloglas is zeer geschikt voor met name 
jeugdige, krachtige Sangiovesestijlen, zoals Brunello, 
Vino Nobile, Chianti Classico en Morellino di 
Scansano. De ruime kelk zorgt voor optimale 
expressie van de aardse en fruitige aroma’s en 
ondersteunt de complexiteit in de wijn. De glazen zijn 
behalve functioneel ook nog eens bijzonder mooi op 
uw gedekte tafel. Kortom, een must-have voor 
liefhebbers van Toscaanse wijnen!

ZO SMAAKT DE MORELL INO NÓG BETER

44,80
NORMAAL NU

 voor 39,00

Riedel Vinum Brunello 
di Montalcino (set van 2 glazen) 

12% 
korting

THE WINE ADVOCATE | 
MONICA LARNER - FEBRUARI 
2022: 92/100 PUNTEN 

 This is a terrific value (oogst 2020)

12% 
korting

Riedel Vinum Brunello di Montalcino wijnglas
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Proost op de liefde met een glas verrukkelijke Charles Heidsieck 
Champagne.  Speciaal voor Valentijnsdag doen we u een scherpe 
aanbieding van de exclusieve Rosé.

75,00
NORMAAL NU

 voor 62,00

46,00NORMAAL 

NU
 voor 39,00

16% 
korting 15% 

korting

Charles Heidsieck Rosé 
Réserve Brut
Unieke zalmroze kleur met oranje schijn. Subtiele, speelse geur met 
tonen van klein rood fruit (framboos), brioche en kaneel. Genereus 
en rijk van smaak, maar tegelijk elegant en verfrissend met een fijne 
mousse. De afdronk is lang en verfijnd. Ultieme aperitiefchampagne, 
of perfect bij gegrilde vis en desserts met rood fruit.

75 cl fles

37,5 cl fles 
(3 à 4 flûtes) 

Valentijnsdag dinsdag 
14 februari: Champagne!

	Compromisloze kwaliteit voor 
een zeer scherpe prijs

	Expressief in de geur, verleidelijk 
fris en sappig in de smaak

	Uitstekend als borrelwijn én vele 
gerechten

De witte wijnen van Stefan Winter behoren tot de top in 
Duitsland. Niet zo gek, want Winter (1980) deed aan het 
begin van zijn carrière al ervaring op bij twee beroemde 
Duitse topproducenten: Bassermann-Jordan in de Pfalz en 
Keller in Rheinhessen. In 2013 ontving hij de ultieme 
erkenning voor zijn talent in de vorm van toetreding tot het 
exclusieve Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP). 
Stefans specialismen zijn riesling en de Bourgondische 
druiven chardonnay, weiss- en grauburgunder. Hij teelt ze 
in wijngaarden op de kalkrijke grond rond het dorpje 
Dittelsheim-Heßloch. De druiven hebben hierdoor een fijne 
typiciteit (mineraliteit) en een uitgesproken smaak. Winter 
werkt biologisch, maar heeft vanwege de vele extra 
administratieve handelingen geen officiële certificering 
aangevraagd. Stefan vindt het biokeurmerk ook geen 
verkoopargument. De kwaliteit van zijn wijnen is voor hem 
het enige dat telt. Zijn ‘instap-Riesling' is dan ook 
voorbeeldig en - gezien de prijzen van vergelijkbare wijnen 
- een koopje!

FANTASTISCHE RIESLING VAN VDP-L ID STEFAN WINTER

Stefan Winter Riesling 
Trocken 2021
RHEINHESSEN

10% 
korting

9,20
NORMAAL NU

 voor  8,20

WINELIFE - ZOMER 2020: 
BIJZONDER AANBEVOLEN 
 | Kooptip: inslaan
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Ceramstraat 104 
3312 SJ Dordrecht 
tel: 078-614 02 08  
info@boonstoppelwijnen.nl 

Check voor alle wijnen en overige 
aanbiedingen onze website:

HETWIJNPORTAAL. NL

WINE ENTHUSIAST | ROGER VOSS - MEI 2021: 90/100 PUNTEN | 
Generously endowed, rich in black fruits (oogst 2018)

Meer weten over onze wijnen en 
producenten? Bezoek onze website 
voor meer achtergrondinformatie.

FEBRUARI
wijnpakket 

NORMALE PRIJS 158,45
Wijnpakketprijs 

136,00  

1 Le Jade Chardonnay wit

1 Abbotts & Delaunay Sauvignon Blanc wit 

1 Winter Riesling wit

1 Palliser Estate Sauvignon Blanc wit

1 Monte del Frà Cà del Magro wit

1 Brun Chardonnay Classic wit

1 Brun Beaujolais l'Ancien rood

1 Révélation Syrah-Viognier rood

1 Cantine Due Palme Albrizzi rood

1 Stefano Accordini Stefano rood

1 Ghiaccio Forte Morellino di Scansano rood

1 Quinta da Romaneira Sino rood

12 
flessen

14% 
korting

 Houtgerijpte blend van lokale Portugese 
druivenrassen

 Donker fruit, laurier en ceder

 Heerlijk bij gegrild vlees of gerijpte kaas

17,95NORMAAL 

NU
 voor 14,70

Cristian Seely en wijnmaker Carlos Agrellos maken op Quinta 
da Romaneira niet alleen een prachtige reeks Ports, maar een 
even zo geweldige serie rode wijnen. Daartoe beschikken de 
twee over het perfecte terroir: alle historische, steile 
terraswijngaarden langs de meanderende Dourorivier zijn 
geclassificeerd als klasse A, de hoogste kwalificatie in de 
Douro. De Sino da Romaneira is geheel naar het voorbeeld 
van de beroemde Cru Classé Bordeaux gemaakt als 
Romaneira’s tweede wijn. De assemblage bestaat uit touriga 
franca, tinta roriz, touriga nacional en tinto cão. De druiven 
vergisten in roestvrijstalen tanks bij een gecontroleerde 
temperatuur. Na de vergisting rijpt de wijn tien maanden in 
eikenhouten vaten. Dit zorgt ervoor dat de Sino fruitiger blijft 
en jonger toegankelijk is dan grote broer Quinta da 
Romaneira. Met z’n donkere, sappige fruit en tonen van 
specerijen is de Sino een elegante én gestructureerde Douro, 
die bijvoorbeeld perfect smaakt bij een stuk gegrild rood vlees. 
En z’n naam? Die ontleent de wijn aan de bel (sino) die aan 
de toegangspoort van het domein hangt.

DE VERLEIDELIJKE 'TWEEDE' WIJN 

VAN TOPDOMEIN ROMANEIRA  

Quinta da Romaneira 
Sino da Romaneira 2019
DOURO

18% 
korting
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