
ONDERSCHEIDEND IN KWALITEITS WIJNEN

15 jaar WESTLANDSE WIJNHANDEL
40 jaar Zelfstandig Ondernemer

ROCCA
SANGIOVESE 
Een heerlijke zacht zwoele rode wijn met op de 
tong kersen, bosbessen een beetje pruimen en 
klein tikkeltje kruidig. Een heerlijke wijn om bij de 
Italiaanse maaltijd te drinken maar als aperitief is 
hij ook erg lekker!

Het is alweer 15 jaar geleden dat wij de deuren  
van onze wijnwinkel hebben geopend.

40 Jaar geleden op 24 november 1982, zijn wij gestart met de kaaswinkel, eerst onder 
de naam Sela Bon (kaas- noten en delicatessen). Na 7 jaar werd het Kaas Kenner Ton 
van Rijn gespecialiseerd in alle soorten kazen. 25 Jaar later zijn Ton en Cisca zich gaan 
specialiseren in wijn. Kochten het pand aan de Verburchlaan in Naaldwijk van de 
familie van der Ende. 15 Jaar later zijn wij de WIJNSPECIALIST van het WESTLAND!  
 
Wij verkopen wijnen met een verhaal! Wijnen van de kleine wijnboeren die op  
ambachtelijke wijze hun wijnen maken. Geen toevoegingen, geen extra sulfiet of 
smaak en kleurstoffen. Maar gewoon een eerlijke ‘natuurlijke’ wijn! 

DE HELE MAAND NOVEMBER VIEREN WIJ  
DIT FEEST MET MOOIE AANBIEDINGEN!

Puglia - Italië

JUBILEUMPRIJS

per 
fles6.957.95



OMDAT HET FEEST IS ZIJN ER OOK FEESTELIJKE BUBBELS !
Bubbels met een zeer laag alcohol percentage van maar slechts 6.5% 
Bubbels voor bij het dessert of gewoon voor het lekkere!

GOVONE
MOSCATO D’ASTI
DOCG FRIZANTE
Fijne aroma’s van honig en rijpe peer en 
een fris zoetje in de afdronk. Dat is onze 
Moscato! 
Heel lekker voor bij vele desserts. 
Nog een lekkere bubbel voor bij het dessert.
GOVONE
BRACHETTO
DO SPUMANTE
De wijn is licht zoet en mousserend. 
 Je proeft de aardbei, de bes en de  
granaatappel.
Deze wijn combineert heel goed bij  
een dessert met chocola, rood fruit of  
bosbessenijs.

Piëmont - Italië

Ook uit Piëmont deze mooi houtgerijpte 
BARBERA d’ALBA
DOC
Deze Barbera heeft 6 mnd. houtrijping gehad op 
kleine vaten en daarna nog eens 6 mnd. op grote 
eikenhouten vaten van 225 liter, dan ook nog eens 
een flesrijping van 1 jaar. Dus je begrijpt wel dat 
dit ..MOOI en BIJZONDER is!
Je ruikt het bosfruit, tonen van tabak, vanille en 
cederhout. Dit samen maakt een soepele wijn 
met veel donker fruit en tonen van vanille en 
chocolade! Een echte TOPPER!

Marken - Italië

Douro - Portugal

ROSSO PINCENA
DOC 
Gemaakt van half Montepulciano en half 
Sangiovese druif. De wijn is fris fruitig met 
aroma’s van kers, rode pruimen en een hint 
van frambozen. Lekker soepel maar toch 
stevig met een sappige afdronk. Lekker bij 
gegrild vlees, diverse Italiaanse kaasjes..

DALVA PORT 
TAWNY
Is samengesteld uit een aantal oogst-
jaren die lange tijd op houten vaten is 
gerijpt. De port is zacht, kruidig met 
tonen van cacao en gedroogd fruit.
DALVA PORT 
RUBY
Een jonge port met lekker stevig jong 
rood fruit, zoals framboos, aardbei en 
rijpe kers. Mooi in zijn zoet met wat 
frisheid. Lekker als aperitief maar kan 
goed als afsluiter van het diner met 
gerijpte harde kazen. 

Onze Dalva port is UNIEK,  
al 25 jaar maakt Ana Beiroco 
deze elegante port!

JUBILEUMPRIJS

per 
fles9.9515.95

JUBILEUMPRIJS

per 
fles11.9516.95

JUBILEUMPRIJS

per 
fles9.9511.95

JUBILEUMPRIJS

per 
fles13.9514.95



10.- VOORDEELUw eigen FEESTJE thuis! 
wijnen zijn ook geschikt voor het diner  
*aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht, kaasplankje, 
dessert.
Inclusief wijnbeschrijving + proeflijst

JUBILEUM
• PIANURE PROSECCO
• GALLICIAN CHARDONNAY
• ROSSO PINCENA
• HARMONIE MALBEC
• DALVA PORT TAWNY
• GOVONE BRACHETTO 

PROEFDOOS

65.00
13.20 VOORDEEL

Jubileum 
proefdoos

al 15 jaar de WESTLANDSE WIJNSPECIALIST
al 40 jaar VINOLOOG

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 30 november 2022.

donderdag 
10.00 - 17.30 uur

vrijdag                
10.00 - 19.00 uur

zaterdag               
9.30 - 17.00 uur

Languedoc - Frankrijk
HERBE SAINTE 

HARMONIE
PINOT NOIR
Net even wat dikker en zwaarder dan 
zijn variant uit de Bourgogne.
Ook deze wijn heeft op hout gelegen. 
Heerlijk licht en fruitig je proeft wat 
kersen en frambozen met een kleine 
hint van specerijen. 
Mooie wijn om bij licht wild te 
 serveren. Bv hert, wildzwijn rosé 
gebakken, fazant, eend.
HARMONIE
MALBEC
Een mooie Malbec die gerijpt is op hout.
Zacht zoete geur van rijp zwart fruit 
en rond van smaak, je proeft bramen, 
pruimen en een klein zoetje op de 
tong met een vleugje vanille.
Heerlijke wijn voor bij de winterse 
gerechten!

JUBILEUMPRIJS

per 
fles9.9512.95


