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Inspiratie voor wijn en spijs
tijdens de kerst



 APERITIEF
2018 Entre-Deux-Mers
Château Turcaud
Wat is er fijner dan samen met familie en vrienden een avond 
lang te tafelen en te genieten van kreeft, oesters, langousti-
nes en garnalen? Deze klassieke, frisse entre-deux-mers, 
gemaakt van de druiven sauvignon, sémillon en muscadelle, 
combineert fantastisch bij een luxe plateau fruits de mer. Een 
ware traktatie en de perfecte start van de feestdagen. 
Ook lekker bij: een cocktail van Hollandse garnalen, de 
ultieme kerstklassieker.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 8,80 € 9,50
Bij doos van 6: € 8,40 per fles

 VOORGERECHT 
2018 Zoé blanc Viognier - Pays d’Oc 
Maison Parcé frères
De vertaling van Zoé is ‘leven’. Het leven, zo vindt de familie 
Parcé, moet je waarderen en vieren. Zeker met kerst. De 
samensmelting van complexiteit en mooie zuren maakt de 
Zoé blanc geschikt om te serveren bij paté of een wildterrine 
van konijn en fazant. Een zachte afdronk, delicate fruitaroma’s 
en een lichte kruidigheid. Dit is puur genieten!
Ook lekker bij: gerookte zalm op toast met een 
dille-mayonaise.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 9,25 € 9,95
Bij doos van 6: € 8,90 per fles

 HOOFDGERECHT 
2016 Bordeaux Supérieur
Château Lescalle
Voor ons bestaat er geen kerst zonder een mooie Bordeaux. 
Zeker als die uit het topjaar 2016 komt, aroma’s van zoetig 
fruit en chocolade bezit en de smaak een mooie toast van 
het hout heeft. Juist dit laatste zorgt ervoor dat deze merlot- 
gedomineerde wijn perfect combineert met beef wellington. 
Ook lekker bij: een klassiek Franse bœuf bourguignon. Gek 
op wild? Ga voor een hazenpeper met zoetzure rode kool. 
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: € 9,95 € 10,70
Bij doos van 6: € 9,50 per fles

 DESSERT 
Fine Tawny 8 years - Port
Quinta do Tedo
Port van Quinta do Tedo is iets bijzonders. Deze Fine Tawny 
wordt gemaakt van op grote vaten gerijpte port bestaande uit 
een assemblage van meerdere jaargangen, van minimaal zes 
jaar oud. Zwoele, zoete aroma’s van gekonfijt fruit, schaaf-
sel van sinaasappelschil en chocola vullen een dessert van 
stoofperen met blauwe klaas in bladerdeeg prachtig aan. 
Ook lekker bij: chocolademousse met verse slagroom, een 
verrassende combinatie!
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: € 12,90 € 13,70
Bij doos van 6: € 12,50 per fles

Cadeautjes onder de boom, dagenlange voorbereidingen voor een groots kerstdiner, Wham!’s Last 
Christmas op de radio… Wij houden van deze periode van het jaar! Kom in de stemming met 
onderstaande classics en laat u inspireren!

Extra voordelig te bestellen 
als dinerpakket klassiek 
Bestaande uit 6 flessen

€ 58,50 € 64,50 

Omdat het feest is
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 APERITIEF
2018 Pinot Grigio bio - Terre Siciliane
Molino a Vento
Veel mensen eten, ook met kerst, graag vegetarisch of 
veganistisch. Deze keuken is inmiddels ontzettend veelzijdig 
en bij die heerlijke gerechten selecteerden wij passende 
biologische wijnen. Zoals deze pinot grigio voor bij het 
aperitief. Een lekker frisse en elegante wijn met aroma’s van 
geel en wit fruit, mediterrane citrus en iets bloemigs. Sappig, 
licht-kruidig met een verkwikkende, minerale afdronk. 
Heerlijk in combinatie met wat vegetarische antipasti, als 
gevulde wijnbladeren met rijst, basilicum en peterselie, 
gemarineerde oesterzwammen en olijven.
Ook lekker bij: salade caprese.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 7,30 € 7,80
Bij doos van 6: € 6,95 per fles

 VOORGERECHT
2018 Blanc Selecció - Penedès
Bodegas Can Feixes
Pompoen en blauwe kaas is een graag geziene combinatie. 
Het zoete van de pompoen verbindt namelijk prachtig het 
pittige en romige van de kaas. Serveer bijvoorbeeld een 
quinoasalade met pompoen en gorgonzola. Dit gerecht 
vraagt wel om een wijn met een beetje body, zoals deze 
prachtige Blanc Selecció uit Catalonië. Een bont gezelschap 
van parellada, malvasia, viura en chardonnay zorgt voor een 
mooie balans aan smaak, structuur en spanning. Sappig fruit 
en een verfijnd bittertje, heerlijk! 
Ook lekker bij: een hele bloemkool in bladerdeeg uit de oven. 
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 10,20 € 10,95
Bij doos van 6: € 9,80 per fles

 HOOFDGERECHT
2018 Campana rouge - Corbières
Château Beauregard Mirouze
De zogenaamde vergeten groenten zijn inmiddels niet meer 
zo vergeten en worden steeds vaker ingezet. De aardse 
smaken doen ons verlangen naar vervlogen tijden, de 
hang naar nostalgie die past bij kerst. Een ovenschotel van 
geroosterde  pastinaak en aardpeer, eventueel als een gratin 
met kaas en room, is het ultieme comfort food. We serveren 
hier een wat stevigere rode wijn bij. Een assemblage van 
grenache en syrah, zacht kruidig donker en rood fruit, de 
smaak prachtig in balans en fijne zuren in de afdronk. 
Ook lekker bij: lasagne met mediterrane groenten.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 9,30 € 9,95
Bij doos van 6: € 8,95 per fles

 DESSERT
2016 Monbazillac 
Château Vari
Er gaat niets boven een zelfgebakken vruchtentaartje als 
dessert, nog warm uit de oven. Onze favoriet is met peer. 
De heerlijke, zachte en zoete peer karamelliseert en maakt 
het toetje onweerstaanbaar lekker. Hier schenk je uiteraard 
een goede dessertwijn bij, zoals deze van Château Vari. 
Monbazillac is edelzoet, goed geconcentreerd en mooi fris. 
Je proeft tonen van honing, bloesem, kweepeer, mandarijn 
en zoete witte perzik. Genieten!
Ook lekker bij: crème brûlée. 
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: € 13,90 € 14,90
Bij doos van 6: € 13,30 per fles

Biologische wijn & vegetarische gerechten
Voor een groene kerst

Extra voordelig te bestellen 
als dinerpakket biologisch 
Bestaande uit 6 flessen

€ 58,50 € 64,50 
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 APERITIEF
2018 Verdicchio dei Castelli di Jesi (solo)
Conti di Buscareto 
De Italiaanse keuken kenmerkt zich door ogenschijnlijk 
simpele gerechten, die door de kwaliteit en versheid van de 
ingrediënten ongekend smaakvol zijn. Zo ook de bruschetta, 
die op geen enkele Italiaanse menukaart ontbreekt. Je kunt 
hiermee eindeloos variëren, maar wij gaan voor de klassieker 
met tomaat en burrata. We drinken hierbij een heerlijk 
frisse verdicchio, die met tonen van groene appel, citrus en 
amandel goed samengaat met dit gerechtje met lekker wat 
knoflook. 
Ook lekker bij: vitello tonato.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 7,40 € 7,95
Bij doos van 6: € 7,15 per fles 

 VOORGERECHT
2018 Ribolla Gialla delle - Venezie
Tenuta Viscone 
Carpaccio kent tegenwoordig vele varianten; denk aan 
zalm, bieten, kalfsvlees of lam. Maar de originele wordt 
gemaakt van heel dun gesneden rauwe ossenhaas. Garneer 
naar eigen smaak maar houd het simpel, bijvoorbeeld met 
citroenmayonaise met worcestershiresauce, versgemalen 
zout en peper en wat vers geschaafde parmezaanse kaas. 
Ribolla gialla, misschien niet de bekendste Italiaanse druif, 
is fris maar tegelijk ook vol, met florale tonen, geel fruit en 
mineralen. Past perfect bij de carpaccio!
Ook lekker bij: geroosterde portobello ’s met pecorino.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 8,75 € 9,40
Bij doos van 6: € 8,40 per fles

 HOOFDGERECHT
2018 Nerello Mascalese - Terre Siciliane
Molino a Vento
Een echte Italiaanse klassieker is ook de onweerstaanbaar 
lekkere saltimbocca (spring in de mond). De combinatie van 
het zachte kalfsvlees, de zoutige ham, de salie en het zoete 
van de marsala is werkelijk subliem. Dit vraagt wel om een 
wat krachtigere wijn en wij selecteerden hierbij de nerello 
mascalese uit Sicilië. Het wat onbekendere broertje van de 
nero d’avola, maar met zijn volle smaak, sappig rood en zwart 
fruit, hints van laurier en zoethout, de ideale match bij de 
saltimbocca. 
Ook lekker bij: gegrilde tonijn met Siciliaanse caponata.
Op dronk: tussen nu en 2022 
Nu per fles: € 6,90 € 7,40
Bij doos van 6: € 6,65 per fles

 DESSERT
2019 Moscato d’Asti
Vignaioli di S. Stefano (Ceretto)
Italië wordt vaak in een adem genoemd met la dolce vita, en 
zelfs letterlijk genomen is daar niets aan gelogen want de 
Italianen zijn echt verzot op zoet. Ze wachten hier niet eens 
mee tot het nagerecht, want ook bij het ontbijt – en eigenlijk 
op elk moment van de dag – ontbreekt de heerlijke zoetigheid 
niet. Italiës beroemde panna cotta (gekookte room) is heel 
simpel te maken met weinig ingrediënten, ideaal om voor 
te bereiden voor het kerstdiner. Verrukkelijk in combinatie 
met rood fruit. Serveer er onze Moscato d’Asti bij die net 
zo elegant smaakt als de fles oogt. Honing, zoet wit fruit 
en bloemen: een heerlijk verkwikkend frisse afsluiter, met 
slechts 5,5% alcohol! 
Ook lekker bij: zelfgemaakte limocello tiramisu.
Op dronk: tussen nu en 2022 
Nu per fles: € 15,25 € 16,50
Bij doos van 6: € 14,60 per fles

Met deze moderne klassiekers wordt jouw kerstdiner  
een echte festa di famiglia!

Smaakvol Italiaans

Extra voordelig te bestellen 
als dinerpakket Italië 
Bestaande uit 6 flessen

€ 52,90 € 64,50 
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Nu bij doos van 6:

€ 7,50 per fles

€ 8,60

Dé bubbel 
voor deze kerst

Dit is dé bubbel om tijdens de decembermaand 
eens extra van te genieten! Hij is gemaakt door 
de familie Rovira, die in Spanje bekendstaat als 

een van de beste cavaproducenten. De bubbels in deze 
fles ontstaan net als bij champagne tijdens de tweede 
gisting op fles, die na een rijping van vijftien maanden 
zorgen voor een zeer fijne mousse en elegant parfum.

2017 Raventós Roig Brut - Cava 
J. Raventós Roig
Een aanrader! Het parfum is elegant, biedt een lichte toast, 
ietwat brioche en geel fruit. De mousse is heerlijk zacht en 
de wijn biedt smaken van toast, geel en wit fruit. De smaak 
is heel zuiver, droog, verfrissend en eindigt in een lange 
afdronk. 
Heerlijk als u oesters, coquilles of andere lichte voorge-
rechten op het menu heeft staan deze kerst. Maar eigenlijk 
is deze Cava onmisbaar bij elke feestelijke gelegenheid!
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 7,95 € 8,60
Bij doos van 6: € 7,50 per fles 


