
Dé Wijnspecialist van het Westland 
adviseert de rode wijn op 18ºC en de witte wijn op 10ºC te serveren.

Uit het zonovergoten gebied ‘Costières de Nîmes’  
in Zuid Frankrijk, komen deze mooie wijnen vandaan.
De rode wijn gemaakt van de Grenache, Syrah en de Mouvèdre druiven, is vol van 
smaak met veel rijp rood fruit, een klein pepertje en wat specerijen in de afdronk! 
Een heerlijke wijn voor bij gerechten met roodvlees, charcuterie en diverse kaasjes.

De witte wijn is een mooie blend van Rousanne, Marsanne en de Viognier druif. Echt 
typische druiven van deze streek. De wijn heeft een mooie helder gele kleur. In de 
geur en smaak veel bloemen en wit fruit plus een beetje kruidigheid in de afdronk. 
(ook de mooie frisse tonen zijn aanwezig). Heerlijke aperitief wijn, maar ook lekker 
bij kipgerechten, varkensvlees met romige saus of bij witvis.

DOOSVOORDEEL 

per 
doos18.00

SUPERVOORDEEL

per 
fles7.9510.95

GALLICIAN PRESTIGE
COSTIèRE DE NîMES
ROUGE EN bLANC

OP=OP!



GALLICIAN
IPG D’oC 
De wijnboeren van de kleine coöperatie Cave Gallician in de Languedoc maken op de grens van de 
Camargue prachtige cépage wijnen. Mooie frisse wijnen, rijk in het fruit en bomvol smaak!

WIT
CHARDONNAY -  is een klassieke chardonnay met wat tropisch fruit, maar ook met mooie zuren 
zodat de wijn goed in balans is. 
SAUVIGNON BLANC -  een heerlijke frisse wijn, met citrus tonen, een hint van perzik, de afdronk 
is een beetje stuivend maar niet overdreven. 
Beiden wijnen passen leuk bij visgerechten, kip of als aperitief.
 

GRIS ROSÉ
Een heerlijke fris droge fruitige rosé met een lichte kruidigheid in de afdronk.
De wijnmaker controleert tijdens de schil- weking, elk kwartier de kleur en de smaak om een zo 
licht mogelijke kleur te verkrijgen en zoveel mogelijk smaak!
Een GEWELDIGE aperitief wijn!

ROOD
MERLOT - mooi sappig en fruitig. Een merlot met veel body! Je proeft het rode kersenfruit! De 
wijn heeft een mooie lange afdronk.  heerlijk bij roodvlees of wild.
CABERNET SAUVIGNON - een mooie stevige wijn met zachte tannines. Je proeft rijp donkerrood 
fruit en specerijen. De afdronk is lang en krachtig! Mooie wijn voor bij stoofpotjes.

FUENTE ORE
DO Alicante
TINTO
Gemaakt van de monastrel druif en de petit 
verdot. 2 rode druiven in een mondvullende 
wijn met diepe fruitgeuren van bessen en 
aardbei. Volle smaak met soepele tannines.
BLANCO
Uit de Arién en de Macabeo druiven wordt 
deze zacht droge makkelijk drinkbare wijn 
gemaakt. Dit zijn echt BLOEMETJES met 
zachte fruittonen in je GLAS! 
Heerlijke wijnen voor bij de Tapasgerechtjes!

LAS NîNAS (biologisch)

Valle de Colchagua
SYRAH/ MOUVERDRE
De krachtige syrah en de speelse mouvedre 
maken de wijn tot een heerlijke fruitbom!
Lekker voor de donkere avonden of als aperitief.
CHARDONNAY
Een lekker zacht droge plezierige wijn, wat 
tropischfruit en een botertje in de afdronk. 
Gemakkelijk inzetbaar bij vele gerechten maar 
ook heerlijk als aperitief!

LE PIANURE
IGT
MERLOT
Een mooie rode wijn met veel rood jong fruit 
zoals kersen en bessen! Lekker sappig!
Heerlijk bij BBQ gerechten, de grote stukken 
rundvlees bv. pichana en ribroast, pizza’s 
en pasta’s.
CHARDONNAY
Een licht gele wijn met een boeket  van geel 
fruit, banaan en abrikoos. De wijn is zacht 
droog, toegankelijk en crispy, met een lichte 
romige structuur. Perfecte aperitief wijn!

Denk aan de serveer- 
temperatuur voor de 

witte wijn 10ºC en voor rood 
tussen de 16ºC en 18ºC.

7.95

per 
fles7.45

8.95

per 
fles8.45

9.95

per 
fles9.45

Spanje

Chili

Italië

SUPERVOORDEEL

per 
fles7.958.95



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
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.

GRATIS thuisbezorgd in regio Westland!!
Vanaf 6 flessen.

Ton van Rijn
06 - 45 04 61 87

Verburchlaan 1
2671 CP  Naaldwijk
info@westlandsewijnhandel.nl

 
* Mag ook gemengd.
Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden. De aanbiedingen zijn geldig t/m 31 maart 2020.

donderdag 
10.00 - 17.30 uur

vrijdag                
10.00 - 19.00 uur

zaterdag               
9.30 - 17.00 uur

10.- VOORDEEL

PROEFDOOS
Uw eigen wijnproeverij thuis!

Inclusief uitgebreide  
wijnbeschrijving  
+ proeflijst.

• COstIèREs DE NîmEs ROuGE 
• COstIèREs DE NîmEs bLaNC
• GaLLICIaN mERLOt  
• LE PIaNuRE ChaRDONNay
• FuENtE ORE tINtO
• Las NîNas syRah/ mOuVEDRE

PROEFDOOS

49.00
8.70 VOORDEEL

NIEUWE OPENINGSTIJDEN


