
STAFFELPRIJS

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

witte wijnen
CHARDONNAY- RIESLING
Avontuurlijk, zacht droog, mooie frisse tonen van 
appel en bloemen, licht kruidig in de afdronk maar 
houd zijn frisheid vast. Lekker bij mosselen, sushi, 
thaise gerechten, diverse pasta gerechten.

SAUVIGNON BLANC- SEMILLON
Is zwoel, zacht en fris! De Sauvignon geeft het cit-
rus- toontje, de Semillon maakt de wijn zacht met 
het vleugje exotisch fruit. Een heerlijke lunchwijn!

de perfecte ZOMERROSÉ
CABERNET SAUVIGNON- GAMZA
Zomerkoninkjes in je glas! Je proeft ze, je ruikt ze! 
Bij de aardbeitjes, ook nog een klein pepertje in de 
afdronk. Heerlijke als aperitief, lunch of BBQ

elegante rode wijnen 
CABERNET SAUVIGNON- GAMZA 
Zwarte kersen en bramen geven de wijn een zacht 
volle fruitige smaak met een hintje van cederhout.  
De wijn heeft een aangename lange afdronk en is 
geweldig mooi in balans!

CABERNET SAUVIGNON- CABERNET FRANC 
Rijp  donker fruit,lichte rokerige kruidigheid. 
Bramen, zwarte bessen en pruimen geven de wijn 
een fruitige afdronk. 

CABERNET SAUVIGNON- MERLOT
Kersen, frambozen en wat kruidigheid in de neus. 
Fruitig in zijn afdronk waar je dan ook het zwarte 
fruit proeft.

Deze 3 wijnen zijn heerlijk bij vlees van de BBQ zoals 
spareribs of een groot stuk rood vlees (langzaam 
gegaard), bij eendenborst, hert. Maar ook lekker bij 
een heerlijk stuk blauwe kaas!

De rode wijnen zijn licht gekoeld uitstekend te 
drinken.

CRAFTMANSCREEK’S  Selection
Nieuwe wijnen van de oude wereld.  
Ambachtelijk puur, spannend en verrassend!
6 Fantastische wijnen uit het noordelijk gebied 
de Donauvlakte  in de regio Danu Plain.

6 flessen  €7.45 per fles
12 flessen  €6.95 per fles 

Mag ook gemengd.  

per 
fles7.95

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

Bel 06 - 45 04 61 87

De Zomerwijn van 2020



NIEUW!
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doos35.00
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doos50.00
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Diner-Dozen
De restaurants zijn nog niet open en ‘aanschuiven’ kan ook nog niet.
GA THUIS AAN DE SLAG MET ONZE SPECIAAL VOOR U SAMENGESTELDE DINER- DOOS!
4 Verschillende Diner-Dozen. Met daarin 3 of 6 verschillende wijnen voor bij het Diner, BBQ, of bij de Tapas.

met recepten uit Cisca’s keuken

Doos 1 voor bij de ASPERGES

Doos 3 BBQ verrassing Doos 4 zin in TAPAS?

Doos 2 waan je in ITALIË
3 Witte wijnen voor bij verschillende 
aspergegerechten.  
Bijgesloten: 1 recept + 2 suggesties.

•  DOMTALHOF  EIMERMANN-  
 EIMERMÄNCHEN
 •  DOMAINE SPECHT- RIESLING
 •  LA CANA- PECORINO 

6 Wijnen voor bij de BBQ. Bijgesloten 
3 verrassende recepten. Zoals bij ons 
aanschuifdiner 2 wijnen voor bij elk 
gerecht. En proef dan het verschil!

•  HERBE SAINTE- MERLOT
•	 GALLICIAN-	MERLOT
•	 ARAGONESAS-	CRUCILLÓN TINTO
•	 TINEDO JA!
•	 VINTUS	PASTORALES MOELLEUX
	•	 DOMTALHOF		EIMERMANN-	 
 EIMERMÄNCHEN

Bijgesloten 3 recepten voor leuke 
tapasgerechtjes. 6 wijnen 4 uit  
Spanje, 2 uit Chili. Lekker relaxed op 
je terras of in de tuin genieten van de 
Hollandse zon met een Spaans tintje! 

• PINOSO- FUENTE ORO TINTO
•	 PINOSO-	VERGEL BLANCO
•	 LAS	NÎNAS	CHARDONNAY
•	 TINEDO	JA!
•	 LAS	NÎNAS	SYRAH/ MOUVERDRE
•	 NAN	CLARES	VERDELJO/ VIURA

3 Rode Italiaanse wijnen die alle 3 
geschikt zijn voor bij het bijgesloten 
recept. Dit is gelijkend een ‘aan-
schuifdiner’ maar dan thuis!

• GAMBA- VALPOLICELLA  
 CLASSICO
• DELIBORI- BARDOLINO
• LA CANA- INFERNACCIO 



Schrijf u in voor een wijnworkshop of wijncursus: 
www.westlandsewijnhandel.nl bij Uniek Aanbod

aanschuif-DINER 
Aanschuifdiners kunnen helaas nog niet. 
Hierover op de website meer informatie.

WIJNWORKSHOP 
In September willen wij weer voorzichtig  
opstarten met onze wijnworkshops. 
Donderdagavond van 20.00 - 22.30 uur
10 en 24 september
8 en 22 oktober
12 en 26 november
max. 8 personen. 
5 wijnen, 5 hapjes, stukje theorie, €40,00 p.p.

WIJNCURSUS NAJAAR 
Dinsdagavond van 20.00 - 22.30 uur
6 - 13 - 27 oktober en
3 - 10 november laatste avond wijn/spijs avond. 
max. 8 personen.
Incl. lesboek, wijnen en diner, €260,00 p.p.

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

Plaats je bestelling en  
betaal via een betaal- 
verzoek. De wijn staat bij 
ons op de stoep klaar.  
Makkelijk en veilig!

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 30 juni 2020.

donderdag 
10.00 - 17.30 uur

vrijdag                
10.00 - 19.00 uur

zaterdag               
9.30 - 17.00 uur


