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Zomerse smaken uit Touraine
De wijnen uit Touraine zijn ideale zomerwijnen. Ze vallen op door hun frisheid en elegantie en de rode gamay 
komt op een zomerse dag licht gekoeld het best tot zijn recht. Jacky Marteau geldt in deze streek als een 
van dé referentieboeren. Jaar in jaar uit maakt hij wijnen van onberispelijke kwaliteit, tegen bovendien zéér 
aantrekkelijke prijzen.

2006 Sauvignon Touraine
Domaine Jacky Marteau
Een prachtig stuivend parfum met kruisbes, citrus 

en licht grassige tonen. De wijn heeft een knisperende 

aanzet en heerlijk sappige zuren, met een goed fris fruit 

in de fi nale. Een perfect glas dat door journalist Harold 

Hamersma werd bestempeld als kleine Sancerre!

Schenkadvies: Als aperitief, maar ook voortreffelijk 

bij asperges, vissalades en schelpdiertjes.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 12: 
€5,85 per fl es (normaal €6,90)

2006 Gamay Touraine
Domaine Jacky Marteau
De neus biedt een aantrekkelijke geur van 

rode vruchtjes als frambozen, aardbeien en 

kersen. De smaak biedt een soepel en fris 

fruit met een aangenaam bessig karakter, 

mooie zuren en vriendelijke tanninen. 

De afdronk heeft een mooie fraîcheur.

Schenkadvies: Lekker om licht gekoeld 

te drinken als aperitief bij wat tapaatjes 

of  bij een visje van de gril.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 12: 
€5,85 per fl es (normaal €6,90)
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EX TRA KORTING
(ook in combinatie met de Chardonnay

op de achterpagina)

Koop samen met vrienden voor de hoogste kor ting
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 vanaf  120  f lessen 10%
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Het begon allemaal toen vier talentvolle 
wijnmakers, uit vier totaal verschillende wijnge-
bieden, besloten hun krachten te bundelen. Ieder 
van hen wilde een wijn maken die karakteristiek 
was voor hun eigen regio en gemaakt van een 
lokale druivensoort. Ze kozen echter voor een 
gezamenlijke marketing om hun fi losofi e kracht 
bij te zetten. Al snel sloten enkele andere jonge 
wijnmakers uit andere streken zich bij hen aan. 
Zeta - hun handelsnaam - laat de gevarieerdheid 
van Spanje zien en heeft daarmee het laatste 
woord in dit boeiende wijnland.

2006 Zeta Tempranillo
Castilla Y León

In het centrale gedeelte van Spanje, 

in de regio van La Mancha, heeft de 

tempranillodruif het goed naar zijn zin 

op de zondoorstoofde vlakte. De druiven 

werden met de hand geplukt en zorgvuldig 

geselecteerd. De wijn kreeg een korte 

opvoeding van zes maanden op 

Amerikaans eiken.

Proefnotitie: De wijn heeft een 

aantrekkelijk parfum van donker fruit, 

kruiden en iets vanille van het hout. 

In de mond vinden we een mooi rijp fruit, 

met een fl uwelige textuur en 

zachte tanninen. 

Schenkadvies: Mooi bij gegrild vlees, 

lam en schapenkazen

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6: 
€5,90 per fl es (normaal €6,90)

2005 Zeta Garnacha
Navarra

Charo Moriones, de enige dame uit 

het gezelschap van wijnmakers, is een 

specialist op het gebied van de grena-

chedruif, die in de streek Navarra onder 

ideale omstandigheden groeit. Voor deze 

wijn gebruikte ze een wijngaard met oude 

wijnstokken, uit het centrale deel van het 

herkomstgebied. Het Amerikaanse 

tijdschrift “WineSpectator” gaf de wijn 

maar liefst 88 punten uit 100!

Proefnotitie: Deze prachtige wijn valt 

op door een heerlijk kruidig rood fruit van 

rijpe aardbeien en frambozen. De wijn is 

lekker sappig en rond en heeft een 

aantrekkelijke pittige fi nale. 

Schenkadvies: Heerlijk bij rood vlees, 

wild, maar ook bij harde kazen.

Op dronk: tussen nu en 2009 

Speciale prijs bij doos van 6: 
€5,90 per fl es (normaal €6,90)

2006 Zeta Viura Chardonnay
Catalunya

De wijngaard van deze Zeta uit 

Catalonië profi teert optimaal van de 

koele Middellandse Zee-wind. De wijn 

behoudt hierdoor naast zijn rijpheid ook 

een heerlijk fris karakter. De inheemse viura 

is de dominante druif in de assemblage, 

maar wordt op subtiele wijze aangevuld 

met ongeveer 20% van de wereldwijd 

aangeplante chardonnay.

Proefnotitie: De neus heeft een uitbundig 

fruitparfum, met tonen van perzik, peer, 

lychee en vers gehooid gras. De smaak is in 

de aanzet fris en zuiver, heeft verder een licht 

vette structuur, tonen van rijp wit fruit en 

een zuivere fi nale.

Schenkadvies: Mooi bij wat vettere vis-

soorten, schaaldieren, vis- en vleessalades.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6: 
€5,90 per fl es (normaal €6,90)

2006 Zeta Tempranillo Rosado
Castilla Y León

Deze uitzonderlijk lekkere rosé komt 

van dezelfde maker als de verrukkelijke 

verdejo. De koele nachten op het hoog-

plateau leiden tot druiven met uitstekende 

zuren, wat de frisheid in de wijnen ten 

goede komt en wat er ook voor zorgt 

dat hij u niet zal gaan vervelen!

Proefnotitie: De neus heeft een heerlijk 

parfum van rijpe rode vruchtjes als 

frambozen en aardbeien. De aanzet is 

heerlijk fris, met veel fruit, een uitstekende 

structuur en een verkwikkende afdronk. 

Zorg ervoor dat u een tweede fl es 

koel heeft staan!

Schenkadvies: Lekker bij een zomerse 

lunch of tijdens een barbecue.

Op dronk: tussen nu en zomer 2008

Speciale prijs bij doos van 6: 
€5,90 per fl es (normaal €6,90)

2006 Zeta Verdejo
Rueda

De grote troef van Spanje op het gebied 

van witte wijn is op dit moment de verdejo 

uit Rueda, gelegen op de hoogvlakte ten 

noorden van Madrid. Van oudsher kwamen 

de witte wijnen voornamelijk uit het groene 

noordwesten en het relatief koele noordoos-

ten. Verder bleef Spanje op dat gebied nog 

achter. Rueda is echter hét nieuwe gebied 

voor Spaanse witte wijnen, die bovendien 

nog zeer betaalbaar zijn!

Proefnotitie: De wijn heeft een heerlijk fris 

parfum, met exotische fruittonen van ananas, 

grapefruit en mango. De smaak is vol energie, 

met rijpe fruittonen en verfrissende zuren in 

de afdronk.

Schenkadvies: Lekker als aperitief, maar ook 

bij een frisse salade of een gegrild visje.

Op dronk: tussen nu en najaar 2008

Speciale prijs bij doos van 6: 
€5,90 per fl es (normaal €6,90)

2006 Zeta Monastrell
Alicante

De meeste mensen denken bij Alicante 

aan de volle stranden, maar er wordt hier 

ook al ruim 500 jaar wijn gemaakt. Ongeveer 

tien jaar geleden begon de wedergeboorte 

van dit wijngebied, met de monastrell in de 

hoofdrol; een druif die het uitermate goed 

doet in dit warme klimaat.

Proefnotitie: Deze 100% Monastrell 

wordt gekenmerkt door een vol rijp fruit 

dat doet denken aan kersen en zwarte 

bessen. In de mond ervaren we rijpe 

tanninen, een mooie kruidigheid en 

een uitstekende balans. 

Schenkadvies: Heerlijk bij gegrild 

vlees, mediterrane schotels, maar 

ook bij pastagerechten.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6: 
€5,90 per fl es (normaal €6,90)

ZETA, ‘het laatste woord’ uit Spanje

‘ Ze t a’
U kunt deze zes wijnen ook als 

proefpakket bestellen. U ontvangt 
dan van iedere wijn twee fl essen.

Speciale prijs: €75,00
(normaal €82,80)

(slechts één pakket per bestelling mogelijk)

p
r

o
e

f
p

a
k

k
e

t



‘Wit met Karakter’
U kunt deze zes wijnen ook als 

proefpakket bestellen. U ontvangt 
dan van iedere wijn twee fl essen.

Speciale prijs: €86,00
(normaal €95,40)

(slechts één pakket per bestelling mogelijk)

2005 Vin de Pays de Vaucluse, 
Chardonnay
Verget du Sud

Jean-Marie Guffens is een artiest en zijn 

wijnen worden dan ook vaak als kunst 

omschreven. Zijn domein in Mâcon is 

vermaard evenals zijn handelshuis Verget. 

Ook Guffens’ cépagewijnen uit het zuiden 

van Frankrijk zijn, mede door de fantastische 

verhouding tussen prijs en kwaliteit, inmid-

dels zéér gewild en prijken op de wijnkaart 

van vele toprestaurants.

Proefnotitie: De neus is rijk en complex, met 

tonen van peer, meloen, lychee, acacia en 

iets honing. De smaak bezit een rijp fruit, een 

brede structuur, frisse zuren en veel lengte.

Schenkadvies: Uitstekend bij een rijk 

visgerecht, wit vlees en rijke salades.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 12: 
€7,10 per fl es (normaal €8,25)

2006 Saumur blanc ‘Elégance’
Domaine du Vieux Pressoir

Het bijzondere karakter van deze wijn zit 

hem vooral in de chenindruif, die het op 

de kalkrijke grond van Saumur uitstekend 

doet. Bruno Albert van Vieux Pressoir 

is een gepassioneerde wijnboer die ons 

jaar in jaar uit versteld doet staan over 

de hoge kwaliteit van zijn wijnen. De prijs-

kwaliteit-verhouding van deze ‘Elégance’ 

is ijzersterk.

Proefnotitie: Frisse, mineralige neus met een 

opvallend explosief fruit. De smaak is elegant, 

bezit zachte zuren, een vief karakter en een 

verfrissende afdronk. 

Schenkadvies: Heerlijk als lunchwijn, bij vis-

salades, asperges en prima als aperitief.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 6: 
€5,90 per fl es (normaal €6,95)

2006 Grüner Veltliner Lössterrassen
Weingut Stadt Krems

Het Weingut Stadt Krems is met een 

geschiedenis van 550 jaar waarschijnlijk 

het oudste van Oostenrijk. Het is eigendom 

van de gemeente Krems. Met het aanstellen 

van de getalenteerde Fritz Miesbauer werd 

het plan om van Stadt Krems hét topdomein 

van de regio te maken, kracht bijgezet. 

Het domein schoot de laatste jaren als 

een komeet omhoog!

Proefnotitie: Verrukkelijk is het frisse 

bloemige en minerale karakter in de geur. 

De smaak is verfi jnd, met een mooie kruidig-

heid, een complex fruit en harmonieuze 

zuren in de afdronk.

Schenkadvies: Zalig als aperitief, maar 

ook bij een zomerse salade met asperges.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6: 
€5,75 per fl es (normaal €6,75)

2005 Vin de Pays d’Oc, 
Chardonnay
Collovray & Terrier

De heren Terrier en Collovray zijn in eerste 

instantie vooral bekend om hun heerlijke 

witte Bourgognes. We kunnen stellen dat 

hun renommee, met het succes van hun 

domein in Limoux, alleen maar verder is 

toegenomen. Het relatief frisse klimaat in 

de hoge heuvels laat, in combinatie met de 

kalkrijke grond, de chardonnaydruif zich hier 

goed thuisvoelen.

Proefnotitie: De neus heeft een rijp fruit van 

zuidvruchten, met iets van bloemen en een 

licht botertje. De smaak is mooi vet, elegant 

en bezit uitstekende zuren.

Schenkadvies: Een fi jn aperitief, bij een 

witte vis uit de oven of bij gevogelte.

Op dronk: tussen nu en zomer 2008

Speciale prijs bij doos van 12: 
€5,75 per fl es (normaal €6,75)

2005 Rías Baixas, Albariño
Bodegas Terramaior

Rías Baixas is de naam van het herkomst-

gebied dat bijna een synoniem is geworden 

voor de albariñodruif, die hier in grote 

hoeveelheden staat aangeplant en die het 

in het natte en koelere klimaat van Galicië 

uitstekend doet. Bodegas Terramaior is 

hier inmiddels uitgegroeid tot een icoon, 

maar brengt tegelijkertijd een van de meest 

betaalbare wijnen uit de streek voort!

Proefnotitie: Een verfi jnd geurende wijn, 

met tonen van citrus, ananas en iets abrikoos. 

De zuren zijn heel verfrissend en zijn prachtig 

in harmonie met de wat vette structuur.

Schenkadvies: Ideaal in combinatie 

met fruits de mer, maar ook bij 

stevigere vissoorten.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 12: 
€8,40 per fl es (normaal €9,70)

2005 Pinot Réserve d’Alsace
Domaine Dirler

Alhoewel Dirler een charmant en 

relatief klein domein is, behoort het 

tegenwoordig tot het rijtje grote namen 

uit de Elzas. De wijnen zijn uiterst 

gastronomisch en helemaal nu de 

asperges er weer zijn, is deze Pinot een 

heerlijke wijn om in huis te hebben, 

zeker uit dit topjaar 2005!

Proefnotitie: De geur biedt een heerlijk 

rijp fruit van perzik, abrikoos en meloen. 

De smaak heeft een goede vette aanzet, 

gevolgd door een sappige structuur en 

een heerlijk fruitige afdronk.

Schenkadvies: Fantastisch bij 

asperges met wat boter, maar 

ook bij een vettere vis.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6: 
€8,10 per fl es (normaal €9,30)

Met de zomer voor de deur kan het geen 
kwaad om wat extra witte wijn in te slaan 
en ervoor te zorgen dat er wat fl essen 
koud staan. Een beetje variatie hierbij is 
wel zo leuk, want vooraf weet u natuurlijk 
niet precies met wie en waarbij u de wijn 
gaat drinken of naar welke wijn de sfeer 
u leidt. Wij reiken u daarom graag een 
gevarieerde keuze aan van zomerse 
wijnen met karakter.

Spannend wit… met karakter
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Op deze twee pagina’s vindt u een serie 
prachtige zuivere wijnen vol karakter en 
temperament; wijnen om ongecompliceerd 
van te genieten, maar tevens van een 
buitengewoon niveau. Met deze wijnen 
in uw glas komt de zomer dichterbij. 
Al deze wijnen hebben één belangrijke 
overeenkomst; ze werden stuk voor 
stuk gemaakt door vakmensen pur sang, 
en dat proef je terug in de wijnen!

2006 Coteaux du Languedoc rosé
Mas des Dames

Vanaf het eerste jaar dat Aad en Lidewij Kuijper 

op hun mas begonnen, is het hen - door geen 

enkele concessie te doen aan de kwaliteit -

gelukt om wijnen van hoog niveau te maken. 

Begonnen ze met hulp van buitenaf, tegen-

woordig werken zij bijna geheel zelfstandig. 

Het harde werken in de wijngaard en een be-

tere kennis van het terroir en het wijnmaken, 

hebben geresulteerd in wijnen die nog altijd 

aan complexiteit en verfi jning winnen.

Proefnotitie: Een complexe en kruidige rosé 

voor aan tafel, gemaakt van de druiven 

grenache, carignan en syrah. De wijn bezit 

een kruidig rood fruit, is lekker pittig en heeft 

uitstekende frisse zuren.

Schenkadvies: Heerlijk bij een mediterraan 

gekruide visschotel, paella of bijvoorbeeld 

lamsvlees.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6: 
€6,70 per fl es (normaal €7,75)

2006 Huerta del Rey
Bodegas de Crianza 

Wat valt er nog te zeggen over een 

van de meest populaire rosé’s van 

Nederland, behalve dan dat we ons 

zelf ook bij de liefhebbers scharen. 

Deze rosado gaat ons nooit vervelen. 

Hoe kan dat ook anders met een wijn 

die ieder jaar iets beter wordt. Inmiddels 

kopen wij bij de bodega nagenoeg 

de gehele oogst; als dat maar 

genoeg is!

Proefnotitie: De neus is stuivend en 

verrukkelijk. De smaak heeft datzelfde 

explosieve, is sappig en vol rijp rood fruit 

met in de fi nale mooi frisse zuren.

Schenkadvies: Zalig als aperitief, maar 

ook bij de barbecue en rijke salades.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 12:
 €5,60 per fl es (normaal €6,50)

2005 Saumur rouge, ‘Les Silices’
Domaine du Vieux Pressoir

Wat ons betreft is er veel te weinig 

aandacht voor rode wijnen uit de Loire. 

Zeker met de warme zomers van de laatste 

jaren hebben de boeren hier enkele oogsten 

van topkwaliteit gehad, waarbij de cabernet-

franc perfect rijp werd. Vanwege hun frisse 

karakter zijn deze wijnen, liefst licht gekoeld, 

bovendien ideaal voor in de lente en 

de zomer.

Proefnotitie: Het parfum biedt een fris en 

donker fruit, met pittige tonen van peper en 

kruiden. De smaak is heel zuiver, met een puur 

fruit van kersen en bramen en met mooie 

frisse tanninen in de afdronk.

Schenkadvies: Iets gekoeld bij de barbecue, 

gegrilde tonijn of gevogelte.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6: 
€5,95 per fl es (normaal €6,95)

2005 Collioure, Côté Mer
Domaine de La Rectorie

Een van de meest gerespecteerde 

wijndomeinen van Frankrijk is zonder 

meer Domaine de La Rectorie. De wijnen 

hier zijn verbluffend en altijd zéér origineel. 

Om het publiek bewust te maken van hun 

bijzondere terroir aan de kust van Banyuls, 

komt men dit jaar met twee nieuwe wijnen: 

de Côté Mer en de Côté Montagne. 

De eerstgenoemde is nu reeds verkrijgbaar.

Proefnotitie: In de neus geeft de wijn een 

heerlijk rijp rood en zwart fruit, specerijen 

en iets tabak. De smaak is elegant en fris, 

met verfi jnde zuren, mooie zoete fruittonen 

en prachtig rijpe tanninen.

Schenkadvies:  Heerlijk bij lamsvlees of bij 

vis met een Provençaalse saus.

Op dronk: tussen nu en 2010

Speciale prijs bij doos van 6: 
€12,75 per fl es (normaal €14,50)

2005 Côtes du Rhône, 
P’tit Martin
Domaine de l’Oratoire Saint-Martin

De broers Alary hebben hun familiedomein 

tot grote hoogte doen stijgen. Ze bezitten 

enkele van de beste wijngaarden van Cairanne, 

gelegen op de côteaux. In hun ijver om 

topwijnen te maken, wordt een gedeelte van 

de wijn gedeclasseerd tot Côtes du Rhône. 

Sommige liefhebbers weten inmiddels dat 

deze P’tit Martin onweerstaanbaar is.

Proefnotitie: Een parfum van donker fruit, 

met fl orale tonen en iets laurier. De smaak valt 

op door een goed sap, een mooie concentratie 

van zoetige fruittonen en een aangenaam 

frisse afdronk.

Schenkadvies: Heerlijk om licht gekoeld 

te drinken bij een licht vleesgerecht of 

gevogelte.

Op dronk: tussen nu en zomer 2009

Speciale prijs bij doos van 6: 
€6,65 per fl es (normaal €7,70)

2005 Cabernet-Sauvignon rosé 
Verget du Sud

Ook Jean-Marie Guffens maakt op zijn 

Château de Tourettes in het departement 

Vaucluse een rosé. Net zoals Guffens zelf 

heeft deze rosé veel karakter. Enerzijds 

maker van topwijnen, weet Jean-Marie ander-

zijds hoe een wijn moet smaken om het 

grote publiek te bekoren. Neemt u van ons 

aan: dit is een prachtige rosé voor aan tafel!

Proefnotitie: De neus wordt gekenmerkt door 

een stuivend parfum met een bessig en kruidig 

karakter. Ook in de smaak vinden we een in-

tens fruit en een aangename kruidigheid, met 

een goede kern en lekker sap.

Schenkadvies: Uitstekend bij Provençaals 

gekruide gerechten, de barbecue en vlees 

van de grill.

Op dronk: tussen nu en 2008

Speciale prijs bij doos van 12:
 €5,90 per fl es (normaal €6,75)

De zomer op tafel

‘De zomer op tafel’
U kunt deze zes wijnen ook als 

proefpakket bestellen. U ontvangt 
dan van iedere wijn twee fl essen.

Speciale prijs: €91,00
(normaal €100,30)

(slechts één pakket per bestelling mogelijk)
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van tevoren aan ons door te geven.

colofon
Een verrukkelijke op 
hout gerijpte Chardonnay

U kent ongetwijfeld de voortreffelijke Chardonnay van l’Orangerie de 
Pennautier, nu al ruim tien jaar een van onze vaste huiswijnen en nog altijd 
mateloos populair. Wat u nog niet wist, is dat de familie Lorgeril, eigenaar 
van Château de Pennautier en de bijbehorende Orangerie, van een speciaal 
geselecteerde wijngaard een kleine hoeveelheid Chardonnay van topniveau 
maakt, die zich laat vergelijken met een witte Bourgogne!

De wijngaard die de basis vormt voor 

deze bijzondere cuvée, ligt op 250 meter 

hoogte, aan de voet van de Montage Noir, 

waar een beduidend koeler microklimaat 

heerst dat wijnen voortbrengt met meer 

elegantie en fi nesse. De druiven werden in 

alle vroegte geplukt, om zoveel mogelijk 

frisheid in de druiven te behouden. Bij bin-

nenkomst in de kelder werden de druiven 

meteen zacht geperst. Alleen het eerst vrij-

gekomen sap werd vervolgens opgevangen 

om op lage temperatuur op roestvrijstalen 

tanks te vergisten. Na de gisting werd de 

wijn overgeheveld in kleine eikenhouten 

vaten, waar hij zijn melkzure gisting onder-

ging. De wijn rijpte tien maanden verder 

op het eiken en werd regelmatig ‘gebaton-

neerd’ (doorroeren van de gistcellen).

EX TRA KORTING
(ook in combinatie met de Touraine-wijnen 

op de voorpagina)

Koop samen met vrienden voor de hoogste kor ting

 vanaf  60  f lessen 5%
 vanaf  120  f lessen 10%

EX TRA KORTING
(ook in combinatie met de Touraine-wijnen 

Koop samen met vrienden voor de hoogste kor ting

 vanaf  60  f lessen 5%
 vanaf  120  f lessen 10%

2005 Chardonnay
Domaine Lorgeril

De neus biedt een heerlijk fris aroma 

met tonen van ananas, passievrucht, 

abrikoos en iets vanille. De smaak is rijk, 

met mooie fruittonen en evenwichtige 

zuren. De wijn heeft door zijn houtop-

voeding aan structuur en complexiteit 

gewonnen, maar domineert de wijn 

verder niet. Prachtig glas!

Schenkadvies: Mooi bij gevogelte 

met een rijke saus, vettere 

vis gerechten of een rijke salade.

Op dronk: tussen nu en 2009

Speciale prijs bij doos van 6:
€6,95 per fl es (normaal €8,25)


