
Een goede wijn maakt het Kerstdiner compleet!

Dé Wijnspecialist van het Westland!

CRAFTMANSCREEK UIT BULGARIJE
In de variaties
 
CABERNET SAUVIGNON/ CABERNET FRANC
Lekker makkelijke wijn boordevol bramen, zwarte 
bessen en pruimen! Deze wijn heeft een aangename 
fruitige afdronk. Heel lekker bij rood vlees, wild en 
pittige kazen.

CABERNET SAUVIGNON/ GAMZA
Elegante wijn, vol, zacht fruitig van smaak met 

impressies van zwarte kersen, bramen en ceder. 
Heerlijk als aperitief maar kan goed bij diverse 
soorten vlees, zacht wild.

CHARDONNAY/ RIESLING
Een vrolijke, zacht fruitige elegante wijn! Fris en 
zacht droog met sappige indrukken van appels en 
bloemen. De afdronk is lang, zacht en verfrissend! 
Lekker als aperitief, bij vis en salades.
 
Zo’n wijn wil je alle Kerstdagen wel drinken!

NÚ

per 
fles7.95

Onze Allemansvriend!
KERSTDEAL  

5 + 1 GRATIS!



CHATEAU GRAND LAUNAY 
AOC CÔTES DU BOURG 
Er wordt vertelt, Bordeaux is uit! Tot je weer 
zo’n jonge wijnmaker tegenkomt die het 
begrijpt! Gewoon goede wijn maken en niet te 
duur. Graag biologisch, in rood en wit!

ROUGE - gemaakt van 70% Merlot en 30% 
Malbec. De wijn heeft een lichte houtrijping 
gekregen. Deze wijn is bijzonder geschikt voor 
bij vele soorten roodvlees of bij charcuterie.
BLANC - gemaakt van de Sauvignon gris druif. 
Een verrassende wijn die het heel goed doet 
als aperitief of bij diverse vissoorten.
Beiden wijnen zijn BIOLOGISCH gemaakt!

Duitsland  
Rheinhessen

Frankrijk 
Minervois

Italië
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DOMAINE DU VIEUX CHAI
VIEUX CEPS - heerlijke sappige wijn boordevol bramen en cassis. Een wijn met een 
lange afdronk met soepele tannines.
JOLI CEPS - een wijn gemaakt van jonge Syrah druiven met de Carignan van de oude 
wijnstokken. Mooi sappig fruit gecombineerd met een pittig terroir! 
Beiden wijnen zijn lekker bij rood vlees, wild, charcuterie of pittige kaasjes.

KERSTDEAL
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DOMTALHOF EIMERMANN 
Met 2 geweldig mooie rode wijnen! 
SPÄTBURGUNDER -  waar het fruit uit 
spat! Een fles vol zachte zwarte kersen met 
een klein beetje bramen! Een geweldige 
begeleider bij hert, wild zwijn of eend. 
DORNFELDER - bekend door zijn zachte 
afdronk!  Deze wijn is rijper in zijn fruit, wat 
krachtiger, aromatischer. Lekker bij  rood-
vlees, wild, of bij de vegetarische maaltijd.

ITALO CESON
Een wijnhuis dat al vanaf 1957 bestaat 
wat in de provincie Friuli ligt. Kenmer-
kend aan deze wijn is het druiventakje 
aan de hals van de fles. Oma bevestigd 
dit al vanaf de oprichting van het wijn-
huis aan de fles. Dit doet zij als symbool, 
voor de aandacht en kwaliteitsbewust-
zijn van de wijn!

REFOSCO - je ruikt het fruit en de specerijen, 
je proeft zwart fruit en een beetje leer de wijn 
is droog maar vooral fris en kruidig! Mooie 
begeleider bij wildgerechten en bij pittig 
gekruid vlees.
PINOT GRIGIO - het fruit van de peer, meloen 
en banaan ruik je. Je proeft naast het fruit, het 
kleine bittertje wat altijd aanwezig is in de  
Italiaanse wijn. Niettemin is de wijn mooi 
zacht en licht droog met iets van perzik en lich-
te kruiden in de afdronk. Kortom een prachtige 
Pinot Grigio! Heerlijke aperitief wijn! Maar ook 
lekker bij diverse vissoorten en salades.

Op de uitloper van het Massief Central op 
kalkplateau’s liggen de wijngaarden van
DOMAINE CAILHOL 
GAUTRAN

CANTUS VITUS - een mooie soepele 
wijn met een krachtige volle smaak, 
fruitigheid en wat specerijen. De wijn is 
gemaakt van de druiven Grenache, Syrah 
en de Carignan. Een heerlijke 
begeleider bij het kerstdiner waar 
gegrild roodvlees of stoofpotjes van rund 
of varkensvlees geserveerd wordt.
SINEQUANO - gemaakt van de Carignan 
druif. Je proeft heerlijke sappige kersen 
en een volle smaak van rijp fruit met 
hints van specerijen en vanille. Heerlijk 
bij rood vlees, bv. hert, haas, eend en 
rundvlees. Maar ook lekker bij oude kaas.
ESPERANDIEU - een mooie elegante 
wijn gemaakt van de Grenache blanc, 
Marsanne, Vermentino en de Muscat 
à petit grains druiven. Een heerlijke 
frisse, mineraalachtige witte wijn uit de 
Minervois! Geweldig als aperitief maar 
ook lekker bij diverse visgerechten.

KERSTDEAL
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Schrijf u in voor een diner, workshop of cursus: 
www.westlandsewijnhandel.nl bij Uniek Aanbod

aanschuif-DINER 
Zaterdagavond van 19.30 uur tot 23.00 uur.
15 feb.  - Valentijn 
14 maart  - Wat het Voorjaar biedt
11 april  - Italiaans
5 Gangendiner incl. wijnarrangement + koffie  
of thee €70,00 p.p

WIJNWORKSHOP 
Donderdagavond van 20.00 - 22.30 uur
16 jan. - 20 feb. - 19 maart - 23 april 
5 wijnen, 5 hapjes, stukje theorie, €40,00 p.p.
Ook voor groepen en bedrijven vanaf 10 personen.

WIJNCURSUS VOORJAAR 
Dinsdagavond van 20.00 - 22.30 uur
10 - 17 - 24 en 31 maart, 7 april wijn/spijs avond 
Incl. lesboek, wijnen en diner, €260,00 p.p.

Ton van Rijn
06 - 45 04 61 87

Verburchlaan 1
2671 CP  Naaldwijk
info@westlandsewijnhandel.nl

 

Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden. De aanbiedingen zijn geldig t/m 31 december 2019.

donderdag 
10.00 - 17.30 uur

vrijdag                
10.00 - 21.00 uur

zaterdag               
9.30 - 17.30 uur

PROEFDOOS voor de Kerst.
Leuk als Kerstgeschenk!
Inclusief wijnbeschrijving  
+ bij welke gerechten te gebruiken.
 
• EIMERMANN - Dornfelder
• ITALO CESON - Pinot Grigio
• GAILHOL GAUTRAN - SinQuano 
• CRAFTMANS CREEK Cabernet Sauvignon/  
   Cabernet Franc 
• CRAFTMANS CREEK Cabernet Sauvignon/ Gamza 
• CRAFTMANS CREEK Chardonnay/ Riesling

Op maandag 30 en dinsdag 31 december  
‘BRUIST’ het bij WESTLANDSE WIJNHANDEL

Advies in keuze van CHAMPAGNE’S - MOUSSERENDE WIJNEN  
CREMANT’S – CAVA - PROSECCO

  Onze Champagnes en Mousserende wijnen zijn  
PUUR en HOOG in KWALITEIT!

EXTRA OPEN IN DECEMBER
Sinterklaasopening dinsdag 3 en woensdag 4 december

Kerstopening dinsdag 17, woensdag 18, zondag 22 dec, maandag 
23 en dinsdag 24 december.

Oudejaarsopening maandag 30 en dinsdag 31 december.

10.- VOORDEEL

PROEFDOOS

54.70
10.- VOORDEEL


