
6 flessen  €8.95 per fles
12 flessen  €8.45 per fles 

Mag ook gemengd.  

STAFFELPRIJS

per 
fles9.95

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

MERLOT - Deze Merlot kenmerkt 
zich door zijn soepele smaak een 
mooie zuiveren en kruidige stijl met 
veel rood kersen fruit. Lekker als 
aperitief, bij roodvlees, charcuterie.

CHARDONNAY - Deze Chardonnay 
heeft een frisheid van een appel 
maar is zachter, ronder en heeft wat 
witfruit met een vleugje citroen in 
de afdronk. Is een lekkere aperitief 
wijn maar is ook geweldig bij vis 
en kip.

SAUVIGNON - In de geur citrusto-
nen, wat kruisbes en een lichte 
kruidigheid op de achtergrond. De 
smaak is fruitig met tonen van de 
kruisbes. De wijn is zacht droog met 
een fris citrus zuurtje in de afdronk. 
Een heerlijke aperitief wijn! Maar 
ook lekker bij verse geitenkaas en 
diverse vissoorten.

dat zijn de wijnen van  DOMAINE L’HERBE SAINTE !
De wijngaarden van Domaine de l’Herbe Sainte liggen tussen de natuurlijke garri-
gue velden, dit proef je terug in de wijn! Heerlijk droog, vol van smaak en kruidig!  
“Herbe Sainte” betekent letterlijk ‘Heilig Kruid’ . Het is een verzamelnaam voor 
planten en kruiden met een geneeskrachtige eigenschap. Enkele voorbeelden van 
deze Herbes Saintes ‘heilige kruiden’ zijn lavendel, rozemarijn, citronella en arnica. 
Deze planten en kruiden zijn een onderdeel van de zogenaamde natuurlijke ‘garri-
gue’ beplanting die veel voorkomt in Zuid-Frankrijk.

GRATIS thuisbezorgd in regio Westland!!
Tot aan de deur, vanaf 6 flessen. 

Bel 06 - 45 04 61 87

Puur en eerlijk



6 flessen €8.95 per fles
Mag ook gemengd.  

6 flessen €9.95 per fles
Mag ook gemengd.  

COLLE CAVALIERI

Een heerlijke soepele MONTEPULCIANO  
met volop rood fruit! Heerlijk bij pasta 
gerechten of een lekkere pizza. Maar ook 
lekker als aperitief met een smakelijk 
gedroogd Italiaans worstje of kaasje.

TREBBIANO de perfecte aperitief wijn! 
Met een bouquet van de gele appel, maar 
is fris in zijn smaak met nuances van geel 
fruit en lichte tropische fruit tonen. Een 
heerlijke ‘dorstlesser’ met een fijne zachte 
afdronk. Ook een fijne begeleider voor bij 
visgerechten.

GRANATEY 
DOC

De GRILLO is een heerlijke frisse wijn om als 
aperitief te drinken, met zijn frisse tonen van 
citrus en perzik en met zijn zacht droge afdronk 
waarin ook de limoen, kiwi en peer in te proeven 
zijn, is hij ook zeer geschikt voor bij de maaltijd 
met vis bereid.  

Herkenbaar voor de NERO ‘D AVOLA  zijn de 
aroma’s van pruimen en zwarte kersen. Het is 
een mooie evenwichtige redelijk volle wijn, die 
heel lekker is bij vlees van de BBQ of een lekkere 
stevige pasta, zelfs als aperitief heel lekker!

FATTORIA  
MANTELLASSI 

LUCUMONE gemaakt van de VERMENTINO druif, 
met een bouquet van fruitige uitnodigende licht 
tropische geuren! Mooi fris droog. Een heerlijke 
apritief wijn maar ook smakelijk bij de mosselen 
of andere schelpdieren. Maak ook eens een 
spaghetti vongole!

IL CANNETO gemaakt van de SANGIOVESE druif  
een prachtige granaatrode wijn met een kruidig 
bouquet van zoethout en salmiak mooie frisse 
zuren wat taninnes in de afdronk, maar heel 
toegankelijk! Genieten van een glaasje met een 
stukje salami met venkel of bij de BBQ met een 
goed gegrild stuk vlees.

6 flessen €8.95 per fles
Mag ook gemengd.  

per 
fles9.95

13.95

per 
fles10.95

Uit de Abruzze

van het eiland
Sicilië

uit Toscana

per 
fles9.95



Een kleine selectie van de fantastische wijnen van  
DOMAINE de PIERRE BELLE

DE WITTE WIJNEN VAN PIERRE,
De SAUVIGNON is een wijn met aroma’s van zachte citrus 
en kruidigheid, vol van smaak met een complete afdronk! Is 
geweldig als aperitief maar mag niet ontbreken bij de vis of 
schaaldieren. Kan ook mooi combineren bij kipgerechten.

Een mooie volle CHARDONNAY helder geel van kleur, met 
tonen van peer, perzik, ananas het bekende ‘botertje of wat 
grassig’  hij heeft het allemaal! Combineer deze chardonnay 
ook eens bij een varkenshaasje een schnitzel of GENIET van de 
wijn als aperitief!

Wat een prachtige wijn deze VIOGNIER! Een intense geur van 
tropischfruit en het vleugje parfum komt je tegemoet. Hij is 
rond van smaak met fruit tonen en met kruidigheid van tijm 
en lichte laurier. Zo lekker bij gegrilde vis of asperges.

DE RODE WIJNEN VAN PIERRE,
Het kleine ‘pareltje’ van Pierre, PETIT VERDOT lekker pittig van 
smaak met veel fruit! Sappige tonen van bramen en bessen 
geven de wijn ‘body’  , gebruik de wijn bij een lekker stuk rood-
vlees, of als aperitief bij een mooie schotel charcuterie!

De MARSELAN is een bijzondere druif, dit is een kruising 
tussen de Cabernet Sauvignon en de Granache Noir. Het is een 
wijn met in geur en smaak veel cassis en ander rijp zwart fruit. 
Een mooie complexe wijn met een prettige lange afdronk. ook 
deze wijn is voortreffelijk bij gergrild vlees van de BBQ. Maar 
ook lekker als aperitief!

Een ‘krachtige’ neus met tonen van gedroogd fruit zoals vijgen 
en pruimen,  ‘kruidige’ ondertoon. Dit is de CABERNET SAU-
VIGNON van Pierre! In de smaak mooie zachte taninnes wat 
specerijen, rood fruit en drop.  Natuurlijk lekker bij vlees van de 
BBQ maar bij een lekker stukje kaas is hij ook heerlijk!

6 flessen €10.95 per fles
Mag ook gemengd.

STAFFELPRIJS

per 
fles11.95

Denk aan de serveer- 
temperatuur voor de 

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



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.
16 mei  - Italiaans 
6 juni  - Italiaans
11 juli  - Lekkers van de BBQ
5 Gangendiner incl. wijnarrangement + koffie  
of thee €70,00 p.p

WIJNWORKSHOP 
Donderdagavond van 20.00 - 22.30 uur
14 mei - 11 juni - 2 juli 
5 wijnen, 5 hapjes, stukje theorie, €40,00 p.p.
Ook voor groepen en bedrijven vanaf 10 personen.

WIJNCURSUS NAJAAR 
Dinsdagavond van 20.00 - 22.30 uur
6 - 13 - 27 okt. en 3 - 10 nov. wijn/spijs avond. 
Incl. lesboek, wijnen en diner, €260,00 p.p.

GRATIS thuisbezorgd in regio Westland!!
Tot aan de deur, 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 16 mei 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.

• L’HERBE SAINTE MERLOT
• L’HERBE SAINTE CHARDONNAY
• COLLE CAVALIERE MONTEPULCIANO
• COLLE CAVALIERE TREBBIANO
• PIERRE BELLE SAUVIGNON
• PIERRE BELLE CABERNET SAUVIGNON

PROEFDOOS

55.00
8.70 VOORDEEL

NIEUWE OPENINGSTIJDEN


