
 

Bubbelzzzzz 
1) Tenuta San Giorgio Prosecco rosé DOC Treviso extra brut millesimato 2020 Normaal: € 11,95 

Introductie: € 9,95 

Eindelijk is het mogelijk om een ‘Prosecco rosé’ te mogen leveren. Jarenlang is dit tegen gehouden door de Italiaanse overheid 

maar vanaf januari dit jaar eindelijk beschikbaar. Er gelden wel extra strenge regels voor deze bleekroze bubbelwijn want het 

leeuwendeel moet gemaakt zijn van de glera druif (prosecco) en als toevoeging uitsluitend de rode druif pinot nero. Daarnaast 

moet de bubbelwijn een jaargang vermelden. Maar het resultaat is er dan ook naar want het is een rijke en lichtzwoele 

mousserende wijn en naast rijpe appels piepen er ook wat sappige aardbeien door. De ideale voorjaarswijn 

Witte wijnen 
2) Vina Mancera Verdejo Rueda DO Normaal Prijs € 8,25 Nu: € 6,50 

Dit is een erg lekkere Verdejo! Bleek lichtgeel van kleur en zeer levendig, Fris en met groene tonen als gras maar ook 
het zachte witte fruit als peer en perzik. De smaak is iets mollig met een prettige "bite" op je tong, Een wijn waarvan 
je meer wilt dan één glas…. 

3) Grand Valbert Chardonnay-Colombard Normaal 7,95 Nu: 6,50 

Een goudgele wijn met de voor chardonnay kenmerkende tropische geur maar ook de colombard speelt het partijtje 
mee met voorjaarsbloemen en rijp fruit. De smaak is een aaneenschakeling van rijpe milde indrukken van fruit met 
zachte zuren en wat honing en eindigt met een exotische finale 

Weingut Urbanihof 

Ondanks de lange familietraditie is het Weingut Urbanihof jong, modern en springlevend. Sonja en Franz 
Paschinger, de huidige eigenaren, zijn de 11e generatie op rij in de 400 jaar historie van Urbanihof. Uit oprechte 
overtuiging proberen ze al vele jaren om de wijngaarden op een natuurlijke manier te beheren. Sinds de oogst van 
2016 is dit beloond en zijn zij volledig BIO gecertificeerd. 

Franz heeft een eigen systeem ontwikkeld om het organisch materiaal uit de wijngaarden en paardenmest te 
composteren naar natuurlijke grondstoffen. Dit systeem heeft inmiddels al meerdere navolgers in de regio. Er zijn 3 
witte en 1 rode wijn opgenomen in deze lijst. 

4) Grüner veltliner ‘Classic’ Weingut Urbanihof Normaal Prijs € 12,50 Nu: € 10,50 
De naam ‘Classic’ draagt deze wijn niet voor niets, want het heeft de typische kenmerken van een grüner veltliner uit 
Wagram met de geur van geel fruit met een licht tropische toets en Alpenkruiden. De smaak is rijk met wat frisse 
milde zuren die het rijpe fruit mooi in toom houden. 

5) Roter veltliner Weingut Urbanihof Prijs € 14,95 Nu: € 12,95 
Roter veltliner is dé druivenspecialiteit van het gebied Wagram. Het is een oud druivenras waaruit weer nieuwe 
varianten zijn ontstaan. Ondanks dezelfde achternaam is deze soort geen directe familie van de grüner veltliner. Deze 
druif heeft een lichtrode schil maar desondanks geeft het witte wijnen. De wijnboeren van Wagram zijn maar wat 
trots op deze unieke druif. Deze vriendelijke wijn heeft naast het rijpe fruit ook een licht exotische toets met wat 
specerijen. 

6) Grüner Veltliner ‘1598’ Weingut Urbanihof Prijs € 24,95 Nu: € 19,95 
Dit is het paradepaardje van Urbanihof. Het is gemaakt van zorgvuldig geselecteerde druiven die afkomstig zijn van 
wijngaarden met extreem oude druivenstokken. Hiervan is de opbrengst klein maar daardoor uiterst geconcentreerd . 
Daarnaast heeft de jonge wijn enkele maanden op de eigen lie in grote houten vaten gerijpt. Het resultaat is een rijke 
wijn met uithoudingsvermogen die prima combineert met complexe gerechten en die soms de plaats aan tafel 
inneemt van een rode wijn. 

 
Rosé wijnen 

7) Robert Vic 'Délicate ' IGP. Pays d'Oc rosé Prijs € 9,95 Nu: € 7,50  

Extreem bleke zalmroze kleur, in de geur sappig kleinrood fruit en grapefruit. In de smaak ondersteund met rijp 
fruit, wat mineralen en iets knisperend 

8) Triennes 2020 Normaal Prijs € 14,95 Nu: € 11,95 
Rosé Méditerranée, provencaalse stijle, uit de Var streek, gemaakt van een voormalige wijnmaker van La Romanée-
Conti 

9) Enate Rosado Cabernet Sauvignon Normaal 13,95 Nu: €11,95 
Niet nieuw, wel in de aanbieding! En blijft onze favoriet! Een rosé van de hoogste kwaliteit! De wijn is lekker soepel 
en levendig met een fraaie volle goed gebalanceerde afdronk. In de neus is er een krachtig maar ook fruitig bouquet 
met duidelijke tonen van blauwe bosbessen, aardbei en rode paprika. 

 



Rode wijnen 
10) Varvaglione Vigne e Vini Moi IGP. Primitivo Puglia Normaal 9,50 Nu: € 7,95 

Toegankelijke en rijke rode wijn met een zondoorstoofd karakter. Heeft gerijpt rood fruit en specerijen in de geur en 
in de smaak wordt dit ondersteund met drop, pruimenjam en een lichtkruidige toets 

11) Zweigelt ‘Classic’ Weingut Urbanihof Prijs € 14,95 NU: € 12,95 

De blauer zweigelt is een eigen Oostenrijkse kruising tussen de rode druivensoorten Sankt Laurent en Blaufränkisch 
en het geeft een rijke rode en sappige wijn. Lichtkruidig maar ook fris met milde zuren en ronde tannine. De jonge 
wijn wordt 14 maanden gerijpt in grote houten foeders voordat het op fles gebracht wordt. 

12) Cetamura Chianti Nieuw: 11,95 
Van het bekende huis Badia a Coltibuono, een “instapmodel” 100% Sangiovese  

13)  Domaine La Mariniere Chinon La Mariniere: Nieuw: € 14,95   
Voor de echte rode wijnliefhebber 100% Cabernet Frank, biologisch en biodynamisch gemaakt op oude wijnstokken! 

14) Tamaral DO. Ribera del Duero Crianza Prijs: € 21,95 
Krachtige en rijke geur met donker fruit als bramen, zwarte bessen maar ook specerijen en laurier en iets van de 
hourijping. De smaak is krachtig en elegant en valt het ronde karakter op. Perfecte prijs-/kwaliteit verhouding. Valt 
elk jaar wel in de prijzen! 
 


