3 PRACHTIGE WIJNEN VOOR EEN MOOIE INSTAPPRIJS.

STAFFELPRIJS
6 flessen €6.50 per fles
12 flessen €6.25 per fles
Mag ook gemengd.

6.

95 perfles

FRANKRIJK- LANGUEDOC
GRÈS D’OR
du Gard
Rood - Wit - Rosé
Uit het zonovergoten Costières du Gard (de
Nîmes)in Zuid Frankrijk van Cave Gallician.

Dit zijn nu de wijnen voor bij de BBQ of een feestje!
Soepel - fruitig - fris droog en toegankelijk.

ONDERSCHEIDEND IN KWALITEITS WIJNEN

NIEUW uit

Spanje

BODEGAS FRUTOS VILLAR
TINTA TORE JOVEN ‘MURUVE’

DO TORRO
Mooie jonge wijn. Is fruitig, maar lekker zacht
van smaak met veel rijpe kersen en bramen
in de afdronk. Heerlijk als aperitief, maar kan
heel goed bij gegrildevlees/groente gerechten
van de BBQ.

VERDEJO ‘MURUVE’

9.95

DO RUEDA
Geuren van citrus en kruisbes, crispy en
toegankelijk, aroma’s van limoen, grapefruit
en een tikkeltje anijs. Heerlijke terras wijn voor
de zonnige dagen.

per
fles

€8,95 per fles bij aankoop van een doos van
6 flessen. Mag ook gemengd.

Frankrijk
Iets speciaals uit de Languedoc!

CAIHOL GAUTRAN
ESPERANDIEU
AOC

Mooi, elegant, heerlijk fris, mineraalachtig,
met tonen van wilde perzik, peer en kruiden.
Mooie wijn voor bij asperges met vis, schelp
en schaaldieren of als aperitief.

SINE QUANO
IGP

Een heerlijke sappige wijn met volop rood
fruit, specerijen en een vleugje vanille.
Super mooie wijn voor bij de vleesgerechten
die van de BBQ afkomen.

12.95

€10,95 per fles bij aankoop van een doos
van 6 flessen. Mag ook gemengd.

per
fles

Frankrijk
HERBE SAINTE
CHARDONNAY

10.95

Een mooie frisse chardonnay, maar toch
zacht en rond een beetje mineralig met een
vleugje citroen.

per
fles

SAUVIGNON

Fruitig, met wat tonen van de kruisbes, fris
droog met een klein citrus zuurtje in de
afdronk.

TOLLE CAVALIERI
IGP
PECORINO

Heerlijke crispy wijn, fris, droog met wat exotisch fruit en appel en lichte minerale tonen
in de afdronk. Lekkere wijn voor bij diverse vis en schelpdieren, kan ook als aperitief.

MONTEPULCIANO
IGP

Beiden wijnen zijn geweldige aperitief
wijnen maar kunnen zeer breed ingezet
worden bij de maaltijd.

9.95

8.95

Mag ook gemengd.

Zacht rode wijn, met zacht rood fruit en wat kruidigheid, heel toegankelijk.
Lekker als aperitief wijn maar kan uitstekend bij pizza!

per
fles

Oostenrijk

€9,95 per fles bij aankoop van een doos van 6 flessen. Mag ook gemengd.

NIEDERÖSTERREICH
CHARDONNAY

12.95

10.95

10.95

per
fles

8.95

per
fles

LE PIANURE
CABERNET FRANC
PROSECCO FRIZANTE spago IGT
DOC
Lekker soepel en fruitig! Een kruidig boeket
Een heerlijke zacht frisse sprankelende
prosecco met aroma’s van limoen, perzik
en appel. Feestelijke wijn voor bij lunch,
starter bij diner of een aperitief.

met tonen van klein rood fruit.
Heerlijke zomerse wijn die perfect past
bij pasta’s en pizza’s, mag zelfs gekoeld
worden naar 16 graden.

Fruitig en sappig is deze chardonnay, hij is
romig maar ook elegant heeft een mooie
lange afdronk. Deze wijn is echt verrassend
mooi! Je moet deze zeker proberen.
Lekker bij asperges met ham en ei.

RÖTERTRAMINER

Dit is echt een feestje! De druif is familie van
de Gewürztraminer maar dan minder kruidig. De wijn is aromatisch, elegant en fruitig
met tonen van abrikoos en tropisch fruit
en een hintje van mineralen. Heel lekker
als dessert wijn, maar ook super lekker bij
zachte patés en blauw aderkaas.

14.95

14.95

13.95 12.95
per
fles

per
fles

Lente proefdozen
Uw eigen wijnproeverij thuis!

10.VOORDEEL
Inclusief uitgebreide wijnbeschrijving
+ proeflijst.

VOORJAARS WIT

PROEFDOOS

VOORJAARS ROOD

PROEFDOOS

59.50

• HERBE SAINTE CHARDONNAY
• HERBE SAINTE SAUVIGNON
• ROCCA TREBBIANO
• LE PIANURE PINOT GRIGIO
6.20 VOORDEEL
• ALMA GODELLO
• HEINZ BAUER ROTER TRAMINER

55.00

• HERBE SAINTE CABERNET
SAUVIGNON
• HERBE SAINTE MERLOT
• GALLICIAN GRÈS D’OR ROUGE
• LE PIANURE CABERNET FRANC
• ALMA MENCIA
• MEHOFER BLAUER ZWEIGELT

5.70 VOORDEEL

VOORJAARS PROEFDOOS
VAN DE MAAND

PROEFDOOS

63.70

• MURUVE VERDEJO
• MURUVE TINTO TORE JOVEN
10.00 VOORDEEL
• CAIHOL GAUTRAN
ESPERANDIEU
• CAIHOL GAURTRAN SINE
QUANO
• LE PIANURE PROSECCO SPAGO
• HEINZ BAUER ROTER TRAMINER

WIJNWORKSHOP

Donderdagavond van 19.30 - 22.00 uur
2, 16 of 30 juni
5 wijnen, 5 hapjes, stukje theorie, €45,00 p.p.
Schrijf u in voor een wijnworkshop of wijncursus:
www.westlandsewijnhandel.nl bij Uniek Aanbod

Ton van Rijn
06 - 45 04 61 87
Verburchlaan 1
2671 CP Naaldwijk
info@westlandsewijnhandel.nl
donderdag
10.00 - 17.30 uur

vrijdag
10.00 - 19.00 uur

Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden.
De aanbiedingen zijn geldig t/m 18 juni 2022.

zaterdag
9.30 - 17.00 uur

