PROEF- EN BESTELLIJST LENTE WIJN-SPIJS DINER VOETANGEL -

ZekVinos - 23 MEI 2013

Naam

: …………………………………………………………………………………………………………………

Adres

: …………………………………………………………………………………………………………………

Postcode : ………………………………Woonplaats: …………………………………………………………………
Telefoon : …………………………….……… Email: ……...……………..…………….………………………………
• Bestellen kan in iedere gewenste hoeveelheid! De meeste doosjes gaan per 6 flessen.
• De bestelde wijnen worden zo spoedig mogelijk bij je bezorgd.
□ ja, stuur mij deze proefnoties na
□ ja, zet mij op de mailinglijst van ZekVinos

Jouw Score
Nee

Mwah

OK

Lekker TOP

Tonijn tartaar - 2 mooie diner rosé's, voor "zo" of bij een zomers gerecht
….. fles Château du Rouët "Estérelle" rosé 2012
L

….. fles Château du Rouët "Belle Poule" rosé 2012
R

rosé

€

6,95

€

9,95

€

7,95

€

9,95

€

13,95

€

12,50

€

12,95

€

18,95

€

10,00

€

12,50

Frankrijk
De ‘signature’ rosé van Château de Rouët, een kleine puriteinse wijnmaker uit de Côtes de
Provence, de bakermat van de beste en lekkerste rosé’s ter wereld! Gemaakt van 4 verschillende Provence
druivensoorten (met name Carignan en Grenache), wat de rosé een mooie gebalanceerde geur- en
smaakervaring geeft. Hele mooie strakke rosé, prachtig zomerfruit en makkelijk te drinken.
…………………………………………

rosé

Van dezelfde wijnmaker als de andere rosé, maar bevat in tegenstelling tot de Estérelle ook Syrah Frankrijk
(40%), wat de rosé wat meer body en kruidigheid geeft. De kleur is wat meer zalmroze, de smaak Provence
wat ronder en de afdronk heeft een heerlijke lengte. Een fantastische rosé die je prima kan
doordrinken bij iedere zomerse gerecht! --GENOMINEERD VOOR "ROSÉ VAN HET JAAR"!-…………………………………………

Asperges - 2 klassieke asperge-wijnen uit de Elzas en Oostenrijk
….. fles Ruhlmann-Dirringer Pinot Blanc Réserve 2011
L

Typische voorjaarsklassieker! Heerlijke soepele witte voorjaarswijn van een sympathiek echtpaarbedrijf uit de Elzas. Mineraal, fris, zacht en makkelijk te drinken. Lekker koel drinken in de lentezon, “zo” of bij een salade of -juist nu- bij mooie asperges

….. fles Thomas Leithner Grüner Veltliner "Loess" 2011
R

wit
Frankrijk
Elzas
…………………………………………

wit

De laatste jaren zijn kwaliteitswijnen in Oostenrijk sterk in opkomst met veel nadruk op biologische Oostenrijk
Kamptal
wijnbouw. De Grüner Veltliner wint daarbij aan populariteit, vooral vanwege de makkelijke
drinkbaarheid enerzijds, maar vooral ook vanwege de karaktervolle en kruidige aard van de wijn!
Deze “Loess” van Leithner uit het Kamptal is aanzienlijk beter dan de gemiddelde Veltliner’s en
bevat een gastronomische finesse die goed aansluit bij asperges, maar ook bij wit vlees en vis.
…………………………………………

Scholfilet - 2 wat vollere witte wijnen, allebei anders, maar wel heel mooi bij vis!
….. fles Mamete Prevostini Opera Bianco 2011
L

….. fles Philippe Nusswitz Orénia Réserve blanc 2010
R

wit

Italië
Belegen witte wijn uit een onbekend wijngebied ten Noorden van het Como-meer. Gemaakt van
80% Chardonnay en 20% Sauvignon Blanc. 6 maanden gerijpt op houten vaten. De wijn is strogeel Valtellina
van kleur en heeft een geur en smaak van rijpe appel en abrikoos! Geen alledaagse wijn, maar
absoluut een verrassing voor degene die mooie witte Italiaanse wijnen kunnen waarderen.
…………………………………………

wit

Philippe Nusswitz heeft jarenlang als sommelier gewerkt in de grote sterrenrestaurants in Frankrijk. Frankrijk
In 2002 ging het roer om en kocht hij zelf een oude wijnboerderij in de Cévennen (ten Noorden van Cévennen
Montpellier). Hij maakt er mooie karaktervolle wijnen, zoals deze witte Orénia Réserve. Gemaakt
van geselecteerde druiven, Viognier (50%), Marsanne en Rousanne. In de neus tonen van
amandel, abrikoos en munt en in de mond aromatisch, vol en zwoel!
…………………………………………

Lentelam - Eindelijk rood! Een bekende (Fleurie) en een wat onbekendere (Sommarovina)
….. fles Domaine de la Grand'Cour Fleurie "Chapelle des Bois" 2011
L

….. fles Mamete Prevostini Sommarovina Sassella Valtellina Superiore 2009
R

rood

Frankrijk
Wijn die je gewoon eens moet proberen. Verrassende en bijna a-typisch volle rode Beaujolais.
Beaujolais
Domaine de la Grand’Cour werkt volledig biologisch en sinds kort ook als één van de weinige
Beaujolais-boeren gecertificeerd. Deze Fleurie zit barstensvol rood fruit en is heerlijk boers, kruidig,
vol en krachtig! Helemaal top! Zeker bij een mooi stuk lamsvlees!
…………………………………………

rood

Een bijzondere “riserva” uit Valtellina (Noorden van het Como-meer) van Mamete Prevostini, een Italië
Valtellina
topper uit deze streek. Deze wijn is afkomstig van de wat hoger gelegen Sassella wijngaarden. 1
jaar vatrijping en daarna nog 10 maanden flesrijping in de berggrotten. Mooie volle rode wijn,
krachtig en toch zacht van smaak. Enorme complexe neus van kruiden en rood fruit met wat lichte
tonen van vanille. Past bij ieder mooi gerecht die een karaktervolle rode wijn erbij nodig heeft.
…………………………………………

Dessert - 2 karakteristieke desserwijnen uit Italië, wit én rood!
….. fles Piero Gatti Moscato 2011
L

Men zegt dat Gatti de beste zoete wijnen van de Piëmonte/Italië maakt. Een Moscato is een frisse
licht mousserende wijn met een klein mild zoetje. Deze wijn, gemaakt van de Muscat-druif, heeft
een lichtgele kleur, een fruitige geur en een frisse smaak waarin je tonen van appel en perzik
herkent. Past goed bij een romig zoet dessert met wit fruit. Het alcoholpercentage is slechts 5,5%
en daarom ook prima als aperitief te drinken of om een diner mee af te sluiten!

….. fles Piero Gatti Brachetto 2011
R

Van dezelfde wijnmaker als de andere wijn, maar nu rood .. gemaakt van de relatief onbekende
Brachetto-druif. De wijn heeft een rozerode kleur, een fruitige rozengeur en een frisse smaak
waarin je tonen van aardbei en framboos herkent. Past mooi bij een zoet dessert met rood fruit.

wit
Italië
Piëmonte

…………………………………………

rood
Italië
Piëmonte
…………………………………………

LET OP! Kijk op de achterkant voor aantrekkelijk geprijste Speciale Proeverij Mixdoos Aanbiedingen!
ZekVinos – Paul Zekveld – Winkeldijk 43 – 1391 HM Abcoude – 06-54702721 – paul@zekvinos.nl – www.zekvinos.nl
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Speciale Proeverij Mixdoos Aanbiedingen! Allemaal met 10% korting
….. 10 fl Mixdoos Proeverij

€ 105,00

Álle 10 de proefwijnen van deze proeverij om nog eens rustig na te genieten! Kleine investering voor een serieus wijnpakket!

….. 6 fl

Mixdoos rosé Château du Rouët

€

47,50

€

55,00

€

75,00

€

52,50

€

79,95

€

95,00

Probeer ze allemaal, de 3 fantastische Provence rosé's van Château du Rouët!
3 flessen Château du Rouët "Estérelle" rosé 2012
2 flessen Château du Rouët "Belle Poule" rosé 2012
1 fles Château du Rouët "Fréjus" rosé 2011

….. 6 fl

Mixdoos Elzas
3 flessen Ruhlmann-Dirringer Pinot Blanc Réserve 2011
2 flessen Ruhlmann-Dirringer Pinot Gris Grand Cru "Frankstein" 2010
1 fles Domaine Ostertag Alsace Pinot Blanc Barriques 2011

….. 6 fl

€ 7,95
€ 11,95
€ 14,95

Mixdoos Grüner Veltliner
3 flessen Thomas Leithner Grüner Veltliner "Loess" 2011
2 flessen Birgit Eichinger Grüner Veltliner "Wechselberg" 2011
1 fles Joseph Gritsch Grüner Veltliner "Steinporz" Smaragd 2011

….. 6 fl

€ 6,95
€ 9,95
€ 12,95

€ 9,95
€ 14,95
€ 22,95

Mixdoos Philippe Nusswitz - Cévennen
Probeer alle wijnen van Nusswitz!
1 fles Philippe Nusswitz Pélous blanc 2011
1 fles Philippe Nusswitz Orénia blanc 2011
1 fles Philippe Nusswitz Orénia Réserve blanc 2010
1 fles Philippe Nusswitz Pélous rouge 2011
1 fles Philippe Nusswitz Orénia rouge 2011
1 fles Philippe Nusswitz Orénia Réserve rouge 2010

….. 6 fl

€ 6,95
€ 9,95
€ 12,50
€ 6,95
€ 8,95
€ 12,50

Mixdoos Domaine de la Grand'Cour - Fleurie
Probeer alle Fleurie's van Domaine de la Grand'Cour
3 flessen Domaine de la Grand'Cour Fleurie "Chapelle des Bois" 2011
2 flessen Domaine de la Grand'Cour Fleurie Vieilles Vignes "Champagne" 2011
1 fles Domaine de la Grand'Cour Fleurie "La Part des Grives" 2011

….. 6 fl

€ 12,95
€ 16,95
€ 15,00

Mixdoos Mamete Prevostini - Valtellina
Mooi overzicht van alle mooie wijnen (1 wit, 5 rood) uit Valtelllina van Mamete Prevostini
1 fles Mamete Prevostini Opera Bianco 2011
1 fles Mamete Prevostini Botonero Rosso di Valtellina 2011
1 fles Mamete Prevostini Grumello Valtellina Superiore 2009
1 fles Mamete Prevostini Sommarovina Sassella Valtellina Superiore 2009
1 fles Mamete Prevostini Riserva Valtellina Superiore 2009
1 fles Mamete Prevostini San Lorenzo Sassella Valtellina Superiore 2010

€
€
€
€
€
€

13,95
9,95
13,95
18,95
22,95
24,95

KOM OOK naar de Wijn Spijs BBQ op 21 juni a.s.!
Op vrijdag 21 juni a.s. organiseert ZekVinos samen met Oystra Cooking een
unieke culinaire BBQ met heerlijke zomerse wijnen.
Op deze (hopelijk!) zwoele zomerse avond zal Bart van Oijen van Oystra Cooking
(www.oystracooking.nl) een aantal zomerse gerechtjes klaarmaken op de BBQ
waarvan je ontspannen kunt genieten in de sfeervolle en landelijke boomgaard
van ZekVinos (www.zekvinos.nl) in Abcoude.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Deelname kost slechts € 35,- per persoon.
Meer info of aanmelden: bel 06-54702721
mail paul@zekvinos.nl
kijk www.zekvinos.nl
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