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Enjoy life, enjoy wine



Beste wijnliefhebber
Wat was 2021 een bijzonder jaar voor ons. Een jaar vol 
onzekerheid wat er nou met Covid 19 zou gaan gebeuren. 
De horeca die nog maanden dicht bleef, de vraag of we 
wel mochten reizen naar onze wijnboeren of vice versa. 
Maar wat is het een goed jaar geweest! Wij hebben de tijd 
kunnen nemen om op zoek te gaan naar nieuwe en 
exclusieve wijnen waar wij je mee kunnen blijven verrassen.

In ons wintermagazine vind je voor een ieder wat wils. 
Van betaalbare borrelwijnen, nieuwe wijnen in het 
assortiment tot zeer exclusieve wijnen. Uiteraard hebben 
wij ook aan een aantal wijnen gedacht die je altijd zo 
waardeert rond de kerst zoals bijvoorbeeld onze Pouilly 
Fumé of Chablis. 

Zoals je zult merken is het merendeel van de wijnen uit 
het magazine nieuw of heb je ze niet eerder in ons 
magazine zien staan. We hopen je hiermee te verrassen. 
Vrijwel alle wijnen importeren wij zelf en kun je dus écht 
nergens anders kopen. Denk hierbij aan de ‘’Super 
Umbrians’’ van Castello Monte Vibiano, de Chateau 
Thibeaud Maillet Pomerol waar maar 8000 flessen van 

worden gemaakt of voor Nederland nog vrijwel onbek-
ende wijnen zoals de Amors Bianco en de Schioppettino.

Niet te vergeten natuurlijk de Grape Surprise, dé hit van 
vorig jaar. Het is het ultieme cadeau om weg te geven, 
maar ook ontzettend leuk om zelf te spelen met vrienden 
of familie in de feestmaand. Je speelt het spel helemaal zelf 
en je hebt ons dus niet nodig als sommelier. Speciaal voor 
het einde van het jaar hebben wij een Christmas Box 
ontwikkeld waar ook heerlijke recepten horen wat je 
kerstlunch- of diner helemaal compleet maakt. Zo vallen 
er geen stiltes aan tafel bij je schoonmoeder…

Zoals je ziet ook dit jaar weer genoeg keuze! Kom naar 
een van de proefdagen en probeer je favoriete wijnen uit. 
In december zijn we namelijk extra geopend. Wil je graag 
advies over bijvoorbeeld je kerstmenu? Neem je menu 
mee en wij maken er samen een mooi geheel van. Of stuur 
die per mail en wij versturen je een vrijblijvend voorstel

Met vriendelijke groet
Xander de Bas en Rob & Marja van Bodegom

Weinbau Reinberger 
Grüner Veltliner 2020
Oostenrijk - Wagram

Witte wijn

Deze wijn van de Grüner 
Veltliner druif van komt van 
de Gössinger Fumberg in 
Wagram. Rijk aan löss en 
kalk geeft deze Grüner  
Veltliner aromas van peren 
en ananas. Typisch is het  
kleine bittertje in  
de afdronk.

Campo Piano Garganega 
Chardonnay 2020

Italië – Veneto
 

Witte wijn

Blend van de lokale garganega 
met de internationale  
chardonnay. De druiven 
komen van zeer hooggelegen 
wijngaarden, op meer dan 
600 meter hoogte. Dit zorgt 
voor zeer aromatische 
druiven en een verassende 
frisheid in de wijn. 
De kurk van de fles 
is verzegeld met 
wax, er hangt een 
klein kaartje aan de 
fles en de fles wordt 
met de hand met 
papier omwikkeld. 
En dat voor 9,95?! 
Beter dan dit wordt 
het niet.

Domaine Jaume 
 Viognier 2020 

Frankrijk – Rhône 

Witte wijn

Fruitige en stuivende viog-
nier. De wijn barst van het 
rijpe fruit zoals abrikoos, 
mango en citrus. De wijn 
geurt uitbundig naar vers 
geplukte bloemen en een 
vleugje honing. De wijn is 
verfrissend droog en  
aangenaam zacht 
op de afdronk.

Van 8,50

Voor 7,95
Doosprijs

7,50 per fles

Van 10,95 

Voor 9,95
Doosprijs

9,25 per fles

Van 11,95 

Voor 10,95
Doosprijs

9,95 per fles

32EnVin EnVin 3

Tsja.. die fles wijn gaat in de laatste maanden van het jaar toch wat makkelijker 
open. Is het nou het gure herfst- of winterweer, de vrijmibo met vrienden of collega’s 
of alvast je sinterklaas- of kerstborrel? Ook voor een spontane gelegenheid wil je 
een flesje in huis hebben die niet gelijk de hoofdprijs kost. Daarom hebben wij een 

mooie selectie gemaakt van wijnen die wij nou echt  
‘’top onder een tientje’’ vinden.

 

Betaalbare
Borrelwijnen



L’Astucieux Merlot 
2020

Frankrijk – Pays d’Oc

Rode wijn

Deze toegankelijke rode wijn 
heeft een intens rode kleur en 
aroma van zwart fruit, rode 
kersen en bramen. De wijn is 
rond van smaak met een 
kruidige, maar soepele 
afdronk die lang aanhoudt. 
Alle druiven 
worden met de 
hand geplukt. 
L’Astucieux staat 
voor ‘’De Slim-
me’’. Voor deze 
prijs is deze wijn 
inderdaad een 
slimme keus om 
te bestellen!

Vina Tarapaca Carme-
nere Reserva 2019
Chili – Maipo Valley

Rode wijn

Intense rode kleur en aroma 
van zoet fruit, pruimen en iets 
karamel-achtigs dat doet 
denken aan gebrande koffie. 
In de smaak stevig en vol. Een 
héérlijke doordrinkbare wijn.

Casa St Pierre  
Chardonnay 2020

Frankrijk – Pays d’Oc

Witte wijn

Casa Saint Pierre Chardonnay 
is een heerlijke witte wijn van 
de Chardonnay druif met 1 
jaar rijping op eiken vaten. 
Volle droge witte wijn met veel 
aroma’s van wit fruit, mango, 
hazelnoot. Een mooi voor-
beeld van een goede Pays 
D’ OC. Deze wijn is kwalitatief 
één van de beste in zijn 
prijsklasse.

Alvazola Rosso 2019
Italië – Abruzzen

Rode wijn

Een robijnrode kleur vol 
rijkdom en elegantie. De wjn 
is aromatisch en delicaat met 
tonen van rijpe kersen, wilde 
bloemen, balsamico en 
frambozen. Waar de Monte-
pulciano op rvs rijpt, heeft de 
Merlot 6 maanden houtrijping 
gehad. De wijn is vol van 
smaak maar door de houtrij-
ping van de merlot erg zwoel 
en toegankelijk op de afdronk.

Vigne Laurac Duras 
Cabernet 2020

Frankrijk – Gaillac

Rode wijn

Deze wijn is een cuvée van 2 
verschillende druiven namelijk 
de Duras druif en de Caber-
net Sauvignon. De Duras druif 
komt uit het Zuidwesten van 
Frankrijk en geeft donkerro-
de, iets peperige wijn, met 
een oranje gloed, een dichte 
structuur en fijne tannines.  
De Duras groeit vooral in 
Gaillac en mogelijk her en der 
in een vergeten wijngaard.. 
De Duras is ook onder 
‘kenners’ een onbekende 
druif. Niet alleen omdat er 
niet veel van is aangeplant. 
Ook omdat hij nooit 
als cépage wordt 
gemaakt, maar wordt 
gemengd met andere 
druiven. In dit geval 
met de Cabernet 
Sauvignon.
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Van 10,95

Voor 9,95
Doosprijs

9,25 per fles

Van 10,95

Voor 10,50
Doosprijs

9,75 per fles

Van 7,95

Voor 7,25
Doosprijs

6,75 per fles
Van 10,95

Voor 9,95
Doosprijs

9,25 per fles

Van 6,50

Voor 5,95
Doosprijs

5,50 per fles

Betaalbare
Borrelwijnen
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’Super Umbrians’’: 
Wijnen uit Umbrië van  

wereldklasse

EnVin EnVin

Maria Camilla 2019
Italië – Umbrië

Witte wijn

Ten opzichte van de Feudo dei 
Vibi heeft deze wijn ook 
Grechetto in de blend, dé 
lokale witte druif uit Umbrië. 
Daarnaast worden voor deze 
wijn enkel de allerbeste 
percelen gebruikt en de 
oudste druivenstokken. Ook is 
de sur lie rijping twee maan-
den langer. Met Maria Camilla 
wordt verwezen naar  de 
‘’moeder’’ van de wijngaard, 
het eerste perceel wat is 
aangeplant.  De wijn toont een 
prachtige expressie 
met rijp wit en geel 
fruit zoals lychee, 
mango, passievrucht 
en amalficitroen. De 
wijn toont een waan-
zinnige mineraliteit en 
heeft een afdronk 
waar je U tegen zegt. 

Van 29,95 

Voor 28,95
Doosprijs

27,50  per fles

San Giovanni 2018
Italië – Umbrië

Rode wijn

Prachtige, klassieke rode wijn 
gemaakt van Sangiovese, 
Merlot en Cabernet Franc. 
Waar de Sangiovese op 
roestvrijstaal heeft gerijpt, 
hebben de Merlot en Cabernet 
Franc 15 maanden in eiken 
vaten gerijpt. De wijn is vol 
van smaak en heeft intense 
aroma’s van rode bessen, 
zwarte kers en peper.  De San 
Giovanni wijngaard is uiterma-
te geschikt voor premium 
kwaliteit wijnen door de 
bodem van 
kalksteen en krijt 
en de fantastische 
blootstelling aan 
het zonlicht door 
de op het zuiden 
georiënteerde 
helling.

Van 29,95 

Voor 28,95
Doosprijs

27,50  per fles

Feudo dei Vibi Il Bianco 
2019

Italië – Umbrië

Witte wijn

Gastronomische blend van 
Trebbiano Spoletino, Viognier 
en Sauvignon Blanc. De wijn is 
aromatisch in de geur met 
tonen van witte perzik, 
passievrucht en bloesem.  
De wijn toont door de Trebbi-
ano een prachtige mineraliteit, 
door de Viognier een mooie 
ronde smaak, waar de Sauvignon 
Blanc zorgt voor een zuivere 
en frisse afdronk. De druiven 
hebben 4 maanden 
sur lie gerijpt.

Van 14,95

Voor 14,50
Doosprijs

13,95 per fles

Feudo dei Vibi Il Rosso 
2018

Italië – Umbrië

Rode wijn

Blend van Sangiovese, Merlot 
en Cabernet Franc. Een 
typische rode wijn die je uit 
deze omgeving mag verwach-
ten, maar dan met een 
‘’Franse’’ slag. Rode bessen, 
kersen en pruimen zijn 
prominent aanwezig, met een 
mooie lichte karameltoon op 
de achtergrond. De wijn is 
intens van smaak, kruidig, 
mondvullend en daardoor 
veelzijdig inzet-
baar met de 
gastronomische 
Italiaanse keuken.

Van 14,95 

Voor 14,50
Doosprijs

13,95 per fles

Super Umbrian? Bestaat dat? Zeer waarschijnlijk heb je er nog nooit van gehoord. Maar dat is 
juist de essentie van het verhaal. De wijngaarden van Castello Monte Vibiano liggen relatief dicht 
tegen de Toscaanse grens aan. In Toscane bestaat er ‘’cult’’ wijnen ook wel bekend als ‘’Super 
Tuscans’’. Dit zijn wijnen waar vaak Franse druivensoorten naast de Italiaanse druiven worden 
gebruikt om een andere stijl wijn te maken dan gebruikelijk in het gebied. Omdat de wijnwetge-

ving in Italië streng is vervalt de hoge classificatie en blijft er slechts een IGP status over. Een 
typische wijn uit het gebied. Dat noemen wij nou typisch, de meest fantastische wijnen die op 
papier niets voorstellen. Envin, eigenlijk verdienen de wijnen van Castello Monte Vibiano ook 

een cultstatus. Daarom presenteren wij graag onze Super Umbrians! 

Castello Monte Vibiano, gelegen in Umbrië is eigendom van de familie Fasola.
De oudste muren van het kasteel werden gebouwd twee eeuwen voor Christus,  

terwijl de rest van het gebouw in de 16e eeuw werd  
gerenoveerd. Het kasteel  biedt een spectaculair uitzicht op de heuvels en  

vlakten van het zuiden van Umbrië.

Eind 2008 heeft Castello Monte Vibiano zijn doelstelling bereikt: Geen CO2 uitstoot meer. 
Castello Monte Vibiano is het eerste bedrijf binnen de landbouwsector die voldoet aan de  

internationale norm ISO 14064. Aan de hand van zonnepanelen op het gebouw, worden de 
tractoren voor in de wijnvelden opgeladen, personeel krijgt electrische brommertjes,...

Naast wijn maakt Castello Monte Vibiano ook Bellini. Deze cocktail is vermoedelijk in de jaren 
30 voor het eerst gemaakt in Harry’s Bar in Venetië. Bartender Giuseppe Cipriani mixte Prosec-
co met perzikpulp uit de Alto Adige. Er ontstond een prachtige oranje kleur. Deze noemde hij 

Bellini, omdat het hem deed denken aan de schilderijen van Giovani Bellini. Hij verwerkte name-
lijk veel oranje tonen in zijn schilderijen. Bij Monte Vibiano hebben ze in plaats van Prosecco 
Moscato d’Asti gebruikt, waar de cocktail mooie lage alcohol heeft. Ideaal dus voor bij de 

lunch, maar zelfs ook bij een weekendontbijt! Toch liever alcoholvrij? Dan voldoet de Belli-no 
helemaal aan jou wensen. Voor deze cocktail is alleen de most van de Moscato d’Asti gebruikt. 

Dat wil zeggen alleen het druivensap voordat ze vergist is.

Bellini

19,95 per fles

Belli-no 

16,95 per fles
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Cadeautjes
voor kerst

Viberti Giovanni Rinato 
2019 

Italië – Barolo

Witte wijn

Zeer exclusieve, houtgerijpte 
chardonnay uit de Langhe.  
De wijn is lichtromig en heeft 
tonen van tropisch fruit,  peer, 
banaan, geroosterde noten en 
vanille.  Deze wijn werd 30 
jaar terug ook gemaakt, en 
wordt sinds 2018 weer ge-
maakt. De wijn is herboren! 
Vandaar de naam Rinato. Er 
worden slechts 2 a 3 vaten van 
225 liter van deze wijn ge-
maakt, dit bekent nog geen 
1000 flessen!

Deze wijn noemen wij ook wel 
de ‘’witte’’ Barolo. Alhoewel 
Claudio normaal alleen met 
lokale druivensoorten werkt, 
hebben ze toch gekozen om 
ook met de chardonnay te 
werken. De reden hierachter is 
de kookstijl van moeder 
Maria. Zij staat al meer dan 50 
jaar in de koken van het 
gerenommeerde restaurant 
Buon Padre. Vaak kookt ze 
met intense smaken, zoals met 
truffel, Piemontese kazen en 
wilde paddenstoelen. De 
typische witte wijnen uit de 
Langhe, zoals de Roero Arneis 
en Gavi zijn veel te licht voor 
zulke gerechten.

Daarom werd er gekeken wat 
de beste plek was om char-
donnay aan te planten. Bleek 
dat nou net de wijngaard te 
zijn waar ook de stokken voor 
de Barolo Riserva’s stonden 
aangeplant. Toch heeft de 
familie besloten een deel van 
de stokken te rooien om een 
fantastische chardonnay te 
maken.

Van 24,95 

Voor 22,50
Doosprijs

20,95 per fles

Chateau Thibeaud 
Maillet Pomerol 2016 
Frankrijk – Pomerol

Rode wijn

Uitzonderlijke Pomerol van 
wereldklasse. De wijngaard is 
slechts 1.8 ha groot en ligt 
slechts 300 meter van Chateau 
Petrus vandaan en heeft dus 
de beste terroir die een 
Bordeaux zich kan wensen. 
De wijn is zeer delicaat met 
tonen van rijp rood fruit, leer, 
vanille en sigaar box. Alhoewel 
de wijn heel elegant is met een 
subtiele afdronk, is de smaak 
enorm intens en heeft de wijn 
een eindeloze diepte. Dit komt 
met name door de druiven-
stokken die bijna 50 jaar oud 
zijn.  De wijn heeft 18 maan-
den houtrijping gehad.

In vergelijking met de bekende 
Chateaux rondom Petrus is 
deze wijn echt een koopje! In 
verband met de exclusiviteit(er 
worden maar 8000 flessen per 
jaar van gemaakt)van deze 
wijn is deze enkel beschikbaar 
in houten kisten van 6. 

Altijd al een mooi kistje voor je 
(klein)kinderen willen kopen 
voor als ze 18 worden? Dan is 
dit écht je kans want de wijn 
heeft eindeloos bewaarpoten-
tieel. Je kunt zelfs ook 
verschillende jaargangen(2016 
t/m 2018) laten verpakken in 
een houten kistje, voor 2020 
kun je zelfs alles nog op 
verzoek doen. Een magnum, 
een jeroboam, een 12 liter fles 
met je familiewapen gegra-
veerd op de fles, je kunt het zo 
gek niet bedenken! Uitsluitend 
te bestellen in een houten kist 
van 6 flessen. Van 

57,50 

Voor 49,95
Uitsluitend te 
bestellen in 
een houten 

Chateau les Baraillots 
Margaux 2016 

Frankrijk – Margaux

Rode wijn

Mooie paars rode kleur. Een 
neus van rood fruit met vanille 
en hout. In de mond: rond, 
zacht en evenwichtig met een 
mooie finale van zoethout en 
munt

De blend bestaat uit 50% 
Cabernet Sauvignon, 40% 
Merlot en 10% Cabernet Franc 
en Petit Verdot. De gemiddel-
de leeftijd van de wijnstok is 
40 jaar met een paar rijen van 
90 jaar oude Petit Verdot. De 
oogst gebeurt handmatig en 
de wijn rijpt achttien maanden 
in vaten (een derde nieuw).

Château Les Barraillots 
Margaux. In het Medoc-dialect 
verwijst “barrail” of “barralhe” 
naar een landbank die de 
grens van persoonlijke eigen-
dommen markeert. De kleine 
heuvels rondom Chateau Les 
Barraillots scheiden het pand 
van de omliggende cru wijn-
gaarden van Rauzan Gassies, 
Marquis de Terme en zelfs 
Chateau Margaux. Les Barrail-
lots is een zeldzame Cru 
Artisan die zijn wijngaard in 
het dorp Margaux zelf heeft. 
De wijngaarden werd verkre-
gen  door Ferdinand Brunet. 
Gedurende hij als kuiper 
werkte bij Chateau Margaux 
heeft beetje bij beetje een 
aantal percelen kunnen kopen 
van Palmer en Durfort in 1928 
en 1933. De wijngaard, 
bestaande uit doorlatend 
grind, is een van de hoogste 
delen van de gemeente. 

Van 24,95 

Voor 23,50
Doosprijs

22,50  per fles

Campo Piano Amarone 
della Valpolicella 2017 

Italië – Valpolicella

Rode wijn

Amarone zoals je die mag 
verwachten. In een zware fles, 
verzegeld met wax om de hals, 
kaartje aan de hals en met 
papier omwikkeld. Wat een 
handarbeid is er voor deze 
wijn nodig!  Waar normaal 
gesproken de Amarone altijd 
van Corvina, Rondinella en 
Molinare wordt gemaakt, 
wordt deze wijn gemaakt van 
Corvina, Corvinone, Rondinel-
la en Oseleta. Het doel van de 
wijnmaker is om een Amarone 
te maken die goed verteerbaar 
is en niet te zoet. Deze heeft 
zelfs een prachtige zuurgraad 
en maar heel weinig restsui-
ker. Nadat de druiven na de 
oogst tot eind december zijn 
ingedroogd gaat de wijn na de 
vergisting voor 30 maanden in 
houten vaten, wachtende tot 
het transformeert in een ware 
godendrank.  Ook beschikbaar 
in andere maten tot wel 12 
liter. Vraag ons naar de 
mogelijkheden

In luxe houtenkist beschikbaar 
voor 200 euro voor 6 flessen

Van 34,95  

Voor 32,50
Doosprijs

29,95 per fles

Giol Porrera Priorat 
2018 

Spanje -  Priorat

Rode wijn

Prachtig rode wijn die 12 
maanden op eikenhouten 
vaten heeft gerijpt. Hierin vind 
je tonen van donker rood fruit 
en vanille, stevige en uitgeba-
lanceerde tannines en een 
zuurgraad die hem fris en 
smakelijk maakt. De druiven 
van de 12 jaar oude stokken 
zijn handgeplukt en met de 
grootste zorg geselecteerd. 
Waar je normaal gesproken 
over de ‘’tannines zou struike-
len’’ is deze Priorat juist heel 
toegankelijk, maar wel met het 
duidelijke karakter wat je van 
Priorat verwacht. De produ-
cent is zo klein, dat ze zelfs 
minder dan 5000 per jaar 
maken. Reken maar uit je 
winst. Harold Hamersma heeft 
deze wijn gescoord met maar 
liefst een 9- en zei er het 
volgende over:
Splinternieuw wijnhuis. 
Verkocht zijn fruit tot voor 
kort aan de coöperatie maar 
besloot voor zichzelf aan de 
slag te gaan. Kleinschalig, pre-
cies, limited edition.: 3500 
flessen. Twaalf jaar oude 
stokken, hand geplukt, 
spontane vergisting, lagering 
op eiken en. Zodoende geen 
mainstream Priorat. Tikje wild, 
ongedurig, ongepoetst en een 
lichte zuurvolatiliteit. Laat bra-
men, bessen en zure kersen 
balanceren op vliegertouw en 
ze vervolgens door een 
vanillehoepel spingen. Zit 
spanning op. Hooggeëerd 
publiek kijkt reikhalzend uit 
naar nieuw oogsten. 
Beloftevol.

Van 34,95 

Voor 32,50
Doosprijs

29,95 per fles

De decembermaand is toch wel dé maand om uit te pakken met een exclusieve 
wijn. Een om samen aan tafel van te genieten, een om als cadeau weg te geven  
of wellicht leuk om voor je kinderen in te kopen voor als ze 18 jaar oud worden.   

Wij hebben een exclusieve selectie gemaakt van absolute topwijnen die wij exclusief 
in Nederland verkopen en waarmee je hoe dan ook de show steelt. 



Domaine de Mandeliere Chablis 2019
Frankrijk – Chablis
Witte wijn 

Zuiver en fonkelende lichtgele kleur. Heerlijke geur van wit fruit en mineralen, de chardon-
nay in optima forma. De kalkrijke bodem en de druiven tonen hier duidelijk hun typische 
karakter. Zuivere en toegankelijke stijl uit een goed jaar met voldoende spanning en com-
plexiteit. Opvoeding op stalen tanks garandeert de dominantie van fruit en mineraliteit.

Amors Bianco 2019 
Italië – Veneto
Witte wijn 
Deze prachtige wijn heeft een mooi boeket van witte bloemen, jasmijn, licht hout, passie-
vrucht en tonen van citrus. De combinatie van minerale tonen, een fijne frisheid en intense 
aroma’s zorgen ervoor dat dit een hele mooie subtiele en toch complexe wijn is. De wijn is 
een unieke blend van de resistente druivensoorten Fleurtai, Soreli en Sauvignon Kretos. De 
Fleurtai en Soreli zijn beide ontwikkeld in Udine en zijn maar zeer kleinschalig aangeplant. 
Ze zijn nauw verwant aan de Friulano maar zijn gekruisd met de Sauvignonasse, een druif 
die veel op de Sauvignon Blanc lijkt. De Sauvignon Kretos is daarentegen weer een kruising 
van Sauvignon Blanc en Bianca. Bijzonder is dat de druivenstokken van deze drie drui-

vensoorten naast diverse ziektes ook niet gevoelig zijn voor vrieskou. Zo kunnen de een 
temperatuur van -23 graden celcius weerstaan!

Domaine de Fontenille 2020
Frankrijk – Pouilly Fume
Witte wijn 

Prachtige, loepzuivere Pouilly-Fumé, Sauvignon Blanc afkomstig uit de wijngaarden rondom 
Pouilly-sur-Loire. Deze wijn is zeer aromatisch en frisdroog, met tonen van kruisbessen, 
citrus en een mooie mineraliteit. Ook de hint van vuurstenen, typerend voor Pouilly-Fumé is 
aanwezig.

Chateau Brettoniere Grand Vin Blanc 2018 
Frankrijk – Cotes de Blaye
Witte wijn 

Het is een blend van 90% Sauvignon Blanc en 10% Sémillion gerijpt in franse eiken vaten. 
Grote gastronomische witte wijn uit de Blaye. In de neus vind je heerlijk exotisch fruit, door 
het houtrijping is deze echt mondvullend en bijna romig. Met een goede structuur, complex 
aroma’s en een zeer lange afdronk is dit echt een prachtige wijn.
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Van 16,95 

Voor 15,95. 
Doosprijs

15,25 per fles

Van 14,95 

Voor 13,50
Doosprijs

12,75 per fles

Van 15,95 

Voor 14,95. 
Doosprijs

14,25 per fles 

14,95 

Voor 13,95
Doosprijs

13,25 per fles

Wijn & spijs 
voor het kerstdiner

De heerlijke avondjes zijn gekomen! Sinterklaas, kerst en oud en nieuw. 
Wat een feest is december toch. Heerlijk culinair genieten met je beste vrienden, 

familie en je geliefde. Na je een mooi, uitdagend of pittig jaar mag je jezelf best wel 
eens belonen met goed eten en mooie wijn. De juiste combinaties zijn daarin erg 
 belangrijk. Het brengt elkaar naar een hoger niveau. Het blijft elk jaar weer lastig 

om een inspiratie op te doen en daarom geven we jou alvast een voorschot. 
Alle uitgebreide recepten kun je op de website vinden.

Coquilles in notenboter. Oesters met rode wijn vinaigrette.

Kreeft belle- vue (levende bereiding). Salade geitenkaas met blauwe bessen, 
walnoten en rode biet.



Domaine Fond Croze Rasteau 2018 
Frankrijk – Rasteau
Rode wijn
Rasteau is een schitterend mooi intens rode wijn met heerlijke aroma’s van gestoofd zwart fruit met 
een hint van vanille. Verder kan je tonen van chocolade en passievrucht vinden. Bij elkaar is het 
een prachtig complex en gebalanceerde wijn. De wijn heeft 12 maanden houtrijping gehad in 500L 
eiken vaten. Na het einde van de Eerste Wereldoorlog settelde Charles Long zich in het knusse 
en pittoreske Saint Romain de Malegarde, een klein dorp met 300 inwoners. Hij begon met het 
verbouwen van wijn, olijven, meloen, perzik en abrikoos. Zijn zoon Raymond besloot al snel in het 
bedrijf van zijn vader te komen werken. Stukje bij stukje groeide hun areaal uit tot 25 hectare.  
Raymond was eveneens zeer actief in de plaatselijke politiek en is tussen 1983 en 2010 zelfs 
burgermeester geweest van Saint Romain de Malegarde. Raymond kreeg twee zoons: Daniel en 

Bruno. Waar Daniel in 1997 de bedrijfsvoering overneemt, specialiseert Bruno zich juist in de 
wijnbouw en vinificatie. Sinds 2 jaar is ook Daniels zoon Guillaume actief in het bedrijf, nadat 

hij twee jaar over de wereld heeft gereisd om diverse oogsten mee te maken.

Borell Diehl Grauburgunder Alte Reben 2020  
Duitsland – Pfalz 
Witte wijn 

In deze volle elegante witte wijn vind je aroma’s van onder andere honing en meloen wat 
zorgt voor een unieke beleving in het fruit. Daarbij heeft de wijn ook een lichte romigheid 
waardoor dit echt een ware beleving is om te drinken. Alte Reben duidt op de oude druiven-
stokken, die in dit geval ruim 35 jaar oud zijn. Hoe ouder de druivenstokken, de lager  
de quantiteit, maar des te beter de kwaliteit.

Viberti Giovanni Barbera d’Alba Superiore Bricco Airoli 2018
Italië – Alba
Rode wijn

Barbera gemaakt als een Barolo: 30 maanden houtrijping in eiken vaten en minimaal 12 
maanden flesrijping. De Bricco Airoli wordt uitsluitend gemaakt in de beste oogstjaren.  
Decanter Magazine heeft deze Barbera meerdere malen genoemd als een van de beste  
Barbera’s ter wereld. De wijn geurt aangenaam naar zwarte kersen, bessen en licht ge-
droogd fruit. De smaak is zeer intens met tonen van chocolade, zoethout en vijgen.  
De wijn is jong op dronk, maar kan met gemak 20 jaar ouderen.

Borell Diehl Küpperwolf Spätburgunder 2019 
Duitsland – Pfalz
Rode wijn 

Zeer uitgesproken spätburgunder van de beste percelen van Borell Diehl. De wijn is vernoemd 
naar Schloss Kupperwolf, waar de bereomde filosoof en religieus criticus Paul Thierry Holbach 
opgroeide. Zijn revolutionaire ideeen staan symbool voor de revolutionaire wijze hoe deze wijn 
wordt gemaakt. De wijn heeft namelijk 18 maanden op nieuw eikenhout gerijpt, wat de wijn 
enorme diepgang en lengte geeft.
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Van 16,50 

Voor 15,75. 
Doosprijs

14,95 per fles

Van 13,95 

Voor 12,95
Doosprijs

12,25  per fles

Van 24,75 

Voor 23,50. 
Doosprijs

21,95 per fles 

19,50 

Voor 17,95
Doosprijs

16,50 per fles

Wijn & spijs 
voor het kerstdiner

In venkel gestoofde konijnenbout. Hertenbiefstuk met pastinaakpuree 
en paddenstoelen.

Truffelrisotto met bospaddestoelen. Dry aged runderrib met zwarte 
knoflook saus.



La Magnolia Schioppettino 2020 
Italië – Friuli
Rode wijn

Zeldzame soort, typisch voor Friuli en dan met name de Colli Orientali. Het allerbest  
komt hij tot zijn recht rondom het stadje Prepotto. Daar heeft hij zelfs zijn eigen DOC. 
Intens robijnrood van kleur met donkere, diepe tinten. De neus biedt karakteristieke tonen 
van zoete kruiden, zoethout en wilde bessen. In de mond is het warm en mondvullend, 
zacht en rond.

Vina del Oja Gran Reserva 2013 
Spanje – Rioja
Rode wijn

De Rioja Gran Reserva wordt van tempranillo druiven gemaakt die handmatig zijn geoogst. 
Daarna volgde lagering in Amerikaans en Frans eiken vaten gedurende 30 maanden en tot 
slot nog flesrijping van 3 jaar. Na in totaal vijf en een half jaar wordt deze Gran Reserva op 
de markt gebracht. De wijn heeft een ontwikkelde rode kleur en een geur van kruidigheid en 
vanille. De smaak is intens en een beetje zwoel met aardse tonen en een fijne afdronk.

Amavel Costa Reserve Tawny
Portugal 
Port

De druivenstokken voor deze wijn staan in de Alto Douro: Tinta Barroca, Touriga Nacional, 
Touriga Franca, Tinta Roriz en natuurlijk de gebruikelijke onbekende soorten.
De opvoeding gebeurt op houten vaten van verschillende inhoudsmaten voor ongeveer 7 
jaar. In het glas is de kleur lichter dan de normale Tawny, met meer tranen aan de rand 
van het glas. De geur is complex: koffie, cacao, gedroogd fruit en geroosterde noten. In de 
smaak komen deze bestanddelen terug, ondersteund door een gezonde zuurgraad. 
De afdronk is lang en complex.

Tenuta della Scala Negroamaro Appassimento 2017
Italië – Salento
Rode wijn 

Gemaakt van een strenge selectie van Negroamaro. De druiven zijn net zoals bij Amarone(licht) 
ingedroogd.  De wijn rijpt daarna ongeveer vier maanden in kleine eikenhouten fusten.  Je 
proeft bramenjam, gedroogde vijgen, chocolade, zoethout en de nodige body. Een prachtig 
zwoel glas wijn.
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Van 12,95 

Voor 11,95. 
Doosprijs

11,25  per fles

Van 16,95 

Voor 15,95
 Doosprijs

15,25 per fles

Van 16,95 

Voor 15,95
Doosprijs

15,25 per fles 

13,95 

Voor 12,95
Doosprijs

12,25  per fles

Wijn & spijs 
voor het kerstdiner

Lamskoteletjes met chimichurrisaus en 
gepofte aardappel met kruidenboter.

Slow cooked Spareribs .

Vegetarische stoof van wintergroenten. Royale kaasplank.



Cerrino 92 Spumante
Italië – Piemonte

Mousserend

Deze Spumante is zacht 
mousserend. Neus is fris en 
schoon met tonen van witte 
bloemen zoals linde, acacia, 
fruitaroma’s banaan en witte 
perzik De smaak is licht en 
bloemig met appels en 
amandelen. Een feestelijk 
aperitief, maar ook geschikt 
om aan tafel te serveren bij 
bruschetta, schaal- en schelp-
dieren. Super leuk om te 
geven aan iemand die volgend 
jaar 30 word!

Weetje: Spumante heeft net 
zoals de traditionele metho-
de(zoals bij Champagne) een 
tweede gisting gehad. Waar 
dit bij Spumante in een tank 
gebeurd, vind deze 
gisting bij de traditio-
nele methode in de 
fles plaats. Spumante 
is dus wat zachter in 
de mond en iets 
minder bruisend, 
maar daarom juist 
heel toegankelijk.

Borell Diehl 
Chardonnay Sekt 2019 

Duitsland – Pfalz

Mousserend

Blanc de Blanc uit de Pfalz. 
Een rijke, strak en droge 
mousserende wijn van puur 
Chardonnay. Elegant, met 
finesse en met een mineraal 
randje. Heldergeel van kleur. 
Witte bloesem, gele appels, 
amandelen en een beetje 
brioche in de geur. Dat het 
een bubbel van Chardonnay 
betreft is direct duidelijk. Ook 
in de smaak veel fruit en met 
een fijne mousse. 2e gisting 
van 1 jaar op de fles.

Anno Domini Diamante 
Spumante Rosé 
Italië – Veneto 

Mousserend

De fles opzich is al een 
cadeautje! Een mooie zalm 
gekleurde bubbel met aroma’s 
van rood fruit en elegante 
bloemige tonen. Deze soepel 
spumante is een echte alle-
mansvriend, niet alleen in 
smaak maar ook omdat deze 
op biologische wijze is ge-
maakt en vegan is.
Anno Domini 47 betekent 47 
na Christus. Dit was het jaar 
dat een van de belangrijkste 
Romeinse handelswegen, de 
Claudius Augustus(vernoemd 
naar de gelijknamige keizer 
toen) afgerond. Het domein is 
gelegen aan deze weg.

Champagne Labbe & 
Fils Premier Cru

Frankrijk -  Champagne

Mousserend

Oke, oke… Een Champagne 
mag natuurlijk niet ontbreken 
in het magazine. Maar dan wel 
een van een producent die 
alles in eigen beheer heeft, 
geen druiven inkoopt van 
anderen en die je niet bij elke 
slijter ziet staan. Deze is zelfs 
zo exclusief dat wij deze als 
enige in Nederland verkopen. 

Deze Champagne is met name 
gemaakt van Pinot noir(65%), 
met in mindere mate Pinot 
Meunier(20%) en 15% char-
donnay. Door de hoge per-
centage Pinot Noir is de 
Champagne zeer expressief 
met tonen van appel, grape-
fruit en licht gedroogd fruit. 
De mousse is stevig maar 
elegant op de afdronk.

Champagne Labbé & Fils zit 
genesteld in het hart van de 
Montagne de Reims, in 
Chamery. De Champagne 
wordt er geproduceerd in een 
familiale sfeer. Het landgoed 
werd in het begin van de 20e 
eeuw een wijndomein 
onder beheer van 
Maurice Bonet. Vier 
generaties later is dit 
landgoed, dat gestaag 
is gegroeid, in handen 
van de achterklein-
kinderen Damien en 
Jérôme. Zij hebben 
momenteel de leiding 
hebben over het 
wijndomein. Sinds 
1975 zijn ze récoltant 
manipulant en doen 
ze alles in eigen 

beheer.
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Van 10,95 

Voor 9,95
Doosprijs

9,25 per fles

Van 15,95 

Voor 14,95
Doosprijs

14,25 per fles

Van 13,50  

Voor 12,50
Doosprijs

11,50 per fles

Van 38,95 

Voor 32,50
Doosprijs

29,95 per fles

Het jaar 
in stijl eindigen

Tijd voor bubbels! Traditiegetrouw drinkt iedereen rond de jaarwisseling een heer-
lijk glasje bubbels. Ken je dat een van je vrienden zegt: Oh lekker zeg een glaasje 

Champagne!. Natuurlijk is niet elke bubbel een Champagne, want het mag alleen uit 
het specifieke gebied Champagne komen. Echter zijn er wel genoeg alternatieve 
bubbels te vinden die op dezelfde manier worden gemaakt. Houd je soms niet 

teveel vast aan een gebied of (merk)naam en laat je eens echt verassen! 



Chateau les Arroucats 
Cuvee Virginie 2018

Frankrijk – St Croix du Mont

Dessertwijn   

Krachtige en bloemige des-
sertwijn gemaakt van 87% 
semillon, 10% sauvignon blanc 
en 3% muscadelle. De wijn 
geurt uitbundig naar perzik 
snoepjes, tutti frutti en 
abrikoos. De wijn heeft een 
aanzienlijke zoetheid, maar 
met een mooie frisse onder-
toon die je goed terug proeft 
in de afdronk.
De soms steile wijngaarden 
liggen bijna uitsluitend op het 
zuidwesten gericht, en 
genieten ook van een microk-
limaat dat zeer gunstig is voor 
de ontwikkeling van de 
onmisbare botrytis of edele 
rotting

Chateau Haut Mayne 
Sauternes 2016/2018 
Frankrijk – Sauternes 

Dessertwijn

Verrukkelijke vruchtenexpres-
sie (compôte van abrikozen en 
perziken en het exotische van 
de rijpe mandarijn) zonder 
prominente botrytis-aroma’s. 
De smaak is nobel zoet maar 
met een mooie zuurgraad op 
de achtergrond
Er wordt (handmatig) geoogst 
in 3 à 4 ‘oogstronden’ (afhan-
kelijk van de jaargang). De 
druiven worden volledig 
ontsteeld voor de vergisting. 
Inweking en vergisting op 
betonnen cuves, daarna 
rijping op eikenhouten vaten 
-gedurende 12-18 maanden- 
waarvan 20% jaarlijks wordt 
vernieuwd.
Achterkant.
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Van 12,50  

Voor 11,50
Doosprijs

10,75 per fles

Van 27,50 

Voor 24,95
Doosprijs

23,25 per fles

Zoet
was zelden zo goed

Dessertwijn zijn er in alle vormen en maten. En het kan op veel verschillende manieren 
worden gemaakt. Denk hierbij aan de druiven indrogen, door de vergisting te onderbreken of 
bijvoorbeeld door laat de oogsten. Voor dit magazine hebben wij twee dessertwijnen gekozen die 
enkel in speciale omstandigheden kan worden gemaakt. Deze druiven zijn aangetast door Botrytis. 
Dit is een ‘’schimmel’’ zie zich kan verspreiden in zeer vochtige gebieden.  Deze ‘’ziekte’’ zorgt 
ervoor dat de schillen van de druiven gaan barsten en het sap uit de druiven loopt. Echter blijft 
het suiker wel over en houd je een hoge concentratie suiker in je druiven als je ze eenmaal gaat 
plukken.  In sommige jaren is het juist erg droog en kan het dus voorkomen dat deze dessertwij-
nen niet kunnen worden gemaakt. 

Graag lichten wij twee voorbeelden uit. St Croix du Mont en Sauternes zijn twee dorpen ten zuiden 
van Bordeaux, die dezelfde productiewijze hanteren voor hun dessertwijn. Het grote verschil is dat 
de kwaliteitseisen in Sauternes nog veel strenger zijn! Probeer het edelgoud eens uit met een mooi 
fruitdessert of een mooie klaasplank. Goed om te weten: alhoewel de wijnen flink zoet zijn 

hebben ze ook een hoge zuurgraad, waardoor de wijn mooi in balans blijft.



Adres: Kromme Spieringweg 569E, 2141AL Vijfhuizen
Website:  www.cestlevin.nl 
Contact:  Xander de Bas
Telefoon:  (+31) 6 55 88 43 49
E-mail:  xander@cestlevin.nl

C’est le vin

Vormgeving

www.colorprofile.nl

Alle prijzen zijn inclusief btw

Openingstijden

Proefdagen:

Maandag t/m Donderdag van 09.00 – 17.00
Vanaf december op zaterdag van 12.00 – 17.00

In samenwerking met Domaine Jaume en  
Chateau les Armes de Brandeau organiseren  
wij de volgende wijn spijs diners waarbij de  
wijnmakers aanwezig zullen zijn:

24 november Wijn – Spijs Diner Cafe Cuisine  
St Maxime in Deventer

25 november Wijn – Spijs Diner Het Graanpak-
huis in Vijfhuizen

26 november Wijn – Spijs Diner Villa Kalkoven in 
Meppel

27 november Wijn – Spijs lunch & diner De  
Kleine Holevoet in Meppel

Kom op 28 november naar onze Eindejaarsproe-
verij in Vijfhuizen. Meld je aan via de website.


