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Betaalbare borrelwijnen
Geeft u de komende tijd een borrel,
viert u uw verjaardag, of organiseert u een
sinterklaas- en of kerstborrel? Dan zijn deze
wijnen uitermate geschikt. Het zijn stuk voor
stuk allemansvrienden die een breed wijnpubliek aantrekt. De wijnen zijn toegankelijk
van smaak, fruitgedreven en zacht op de
afdronk. En niet te vergeten, toegankelijk
voor de portemonnee!

Geachte wijnliefhebber
Tijd voor een nieuw Envin wijn magazine! Deze bijzondere uitgave staat bomvol unieke wijnen, die u elders niet kunt
verkrijgen. De wijnen komen voornamelijk
van kleine, onafhankelijke wijnboeren en
zijn veelal duurzaam geproduceerd.
Wij hebben voor ieder wat wils. Zo hebben wij een mooie selectie gemaakt van
betaalbare en toegankelijke borrelwijnen.
Prachtige wijn spijscombinaties bieden
wij aan bij verschillende wild- en kerstgerechten. Kies uit zeer aantrekkelijke
wijnen voor de feestdagen en natuurlijk
heerlijk mousserende wijnen.
Wellicht denkt u al na over het kerstdiner,
het is al sneller kerst dan u denkt! Een
van die moeilijke keuzes om te maken
is die van de combinatie met menu en
wijn. Ons team adviseert u graag over de

wijn-spijs mogelijkheden als u er zelf niet
helemaal uitkomt. Stuur ons uw menu op,
en wij geven u vrijblijvend advies welke
wijnen hier het beste bij passen.

Bucolico Sauvignon
Verdejo 2019
DO Rueda

Le Malicieux
Blanc 2019
IGP Pays d’Herault

Rafale Merlot
2019
IGP Pays d’OC

Witte wijn

Witte wijn

Rode wijn

Stuivend en aromatisch in de
neus. De wijn is heerlijk fris
met appeltonen van de sauvignon blanc en tropisch fruit
van de verdejo. Een spannende en aangenaam frisse wijn.

Blend van Grenache Blanc,
Carignan Blanc en Sauvignon
Blanc. Heerlijk expressieve
wijn met tonen van rijpe appel, verse bloemen en citrus.

Intens kersenrode kleur. In de
neus het aangename aroma
van rood fruit afgewisseld
door kruidige tinten. In de
mond zacht met mooi versmolten tannines en dat in
aanwezigheid van een smaakpallet van dropjes en
vanille

Op de genoemde proefdagen kunt u in
alle rust alle wijnen uit het magazine
proeven.
Raadpleeg onze website voor up-to-date
informatie aangaande de proefdagen en
proeverijen in verband met Covid-19.
Wij wensen u veel leesplezier en heten u
van harte welkom op een van de proefdagen.
Met hartelijke groet,
Xander de Bas, Rob & Marja van Bodegom
en Ghislaine Monchen.
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Van 7,25

Van 5,50

Van 5,95

Voor 6,50

Voor 5,25

Voor 5,25

Vanaf 6 flessen
5,95

Vanaf 6 flessen
4,95

Vanaf 6 flessen
4,95
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Betaalbare
Borrelwijnen
Castelnuovo di Garda
2019
DOC Pinot Grigio delle
Venezie

Tortora Verdejo 2019
La Mancha

Witte wijn

Witte wijn

Zeer aantrekkelijk fris, maar
ook tropische Pinot Grigio
zoals u hem mag verwachten.
Vol van smaak, niet te zoet,
maar enorm dorstlessend. De
wijn geurt en smaakt
volop naar verse bloemen, citrusfruit, gele
pruim en abrikoos. Een
echte allemansvriend
die bij elke borrel hoge
ogen gooit.

Domaine Jaume
Grenache Syrah 2019
Vin de France
Rode wijn
Zeer fruitige en toegankelijke blend van Grenache en
Syrah. De allemansvriend
van Domaine Jaume die je op
laagdrempelige wijze kennis
laat maken met al het mooie
dat ze nog meer maken.
De wijn geurt uitbundig
naar vers rood fruit
zoals aardbeien en
frambozen, en heeft
een mooie kruidigheid
in de afdronk. Licht
gekoeld op zijn
lekkerst.

Een wijn met stuivende aroma’s van citrus, witte bloemen
en passievrucht. De smaak is
levendig en verfrissend, met
een volle afdronk. Deze biologische Verdejo uit het hart van
Spanje wordt gemaakt door
Les Domaines Auriol. Deze
producent maakt al
jarenlang in deze regio
een biologische Verdejo van goede kwaliteit.
Sinds 2018 heeft de
wijn ook een Vegan
keur label.

Van 6,95

Van 8,95

Voor 5,95

Voor 7,50

Vanaf 6 flessen
4,95

Vanaf 6 flessen

Van 6,45

5,95

Voor 6,25

Grains de Cocotte
Rouge 2019
IGP Charentais
Rode wijn
Zeer vriendelijke blend van
60% Cabernet sauvignon met
40% Merlot. De aanzet is zeer
fruitig, met tonen van zwarte
bessen, frambozen en kersen.
De wijn heeft aangename tannines, een lichte kruidigheid, maar vooral
een zeer vriendelijke en
zachte afdronk.

Van 8,95

Voor 8,50

Vanaf 6 flessen

Vanaf 6 flessen

5,95

7,75
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Wijn & Spijs
Wijn – Spijs
Vind u het lastig om inspiratie op te doen voor
een gastronomische lunch of diner bij u thuis?
Laat u inspireren door onze selectie aan bijzondere wijnen die breed inzetbaar zijn bij diverse
klassieke gerechten.

Domaine de Fontenille 2019
AOP Pouilly-Fumé
Witte wijn
Prachtige, loepzuivere Pouilly-Fumé. 100% Sauvignon Blanc druif afkomstig uit de
wijngaarden rondom Pouilly-sur-Loire. Deze wijn is zeer aromatisch en frisdroog, met
tonen van kruisbessen, citrus en een mooie mineraliteit. Ook de hint van vuurstenen,
typerend voor Pouilly-Fumé, is aanwezig. Deze topwijn kan prima gedronken worden
bij sushi, salades met geitenkaas of schaaldieren.
Van 14,95

Voor 14,50

Vanaf 6 flessen
13,95

Cuarenta Vendimias Sauvignon Blanc 2019
DO Rueda
Witte wijn
Knisperende, geconcentreerde Sauvignon Blanc uit Rueda. De wijn geurt heerlijk naar
citrus, perzik, witte bloemen en mint. Voor deze limited edition gebruikt Cuatro Rayas
zijn oudste druivenstokken, die bijna 30 jaar oud zijn. De wijn is een ode aan wijnmaker Ángel Calleja, die met deze wijn zijn 40e oogstjaar viert bij het bedrijf. Elena M.
Oyagüe is zijn opvolger en geeft met deze wijn eer aan de periode van 40 jaar waarin
Ángel het bedrijf heeft groot gebracht.
De wijn past uitstekend bij oesters, schaaldieren, forel en kabeljauw

Van 9,95

Voor 9,50

Vanaf 6 flessen
8,95
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Wijn & Spijs
Domaine de Pasquiers 2019
Vin de Pays de Vaucluse
Rode wijn

Chateau Les Arroucats Cuvee Virginie 2017/2018
AOP St Croix du Mont
Dessertwijn

Een intense, granaatrode kleur. In de neus aroma’s van rood en zwart fruit; kirsch en
wilde zwarte bessen, evenals een pittige kruidigheid. De smaak is vol en kruidig. Een
wijn gemaakt van 3 verschillende druivenrassen. De 3 druivenrassen worden apart opgevoed. Merlot zorgt voor fruitigheid, terwijl de Marselan de wijn bijna een fluweelachtige geeft. Syrah geeft structuur en het bekende pepertje aan de wijn. Deze wijn past
o.a. bij barbecue, biefstuk, harde kazen en stoofschotels.

Krachtige en bloemige dessertwijn gemaakt van 87% Semillon, 10% Sauvignon
Blanc en 3% Muscadelle. De wijn geurt uitbundig naar perzik snoepjes, tutti frutti en
abrikoos. De wijn heeft een aanzienlijke zoetheid, maar met een mooie frisse
ondertoon die je goed terug proeft in de afdronk. Wist u dat deze wijn op dezelfde
manier wordt gemaakt als Sauternes? Heerlijk te combineren met fruitige desserts,
denk hierbij bijvoorbeeld aan een geroosterde mango met chocoladeijs.

Van 9,95

Van 12,50

Voor 9,50

Voor 11,50

Vanaf 6 flessen
8,95

Vanaf 6 flessen
10,50

Viberti Giovanni La Gemella 2018/2019
Barbera d’Alba DOC
Rode wijn

Amavel Costa Tawny Reserve
DO Port
Port

Zeer vriendelijke rode wijn van de Barbera. De wijn is zeer fruitig met tonen van cassis,
bramen en zwarte bessen. Om de fruitige aroma’s van de wijn te accentueren heeft de
wijn enkel in roestvrijstalen tanks gerijpt.
Met de naam La Gemella verwijst eigenaar Claudio naar zijn moeder Maria, die tweeling is. Maria is dé kracht achter het bedrijf. Ze is zelfs geboren in de herberg Buon
Padre, waar nu heerlijk wordt gekookt door Maria. Al meer dan 50 jaar kookt ze
hier geweldige, authentiek Piëmontese gerechten.

De opvoeding gebeurt op houten vaten van verschillende inhoudsmaten voor ongeveer
7 jaar. In het glas is de kleur lichter dan de normale Tawny, met meer tranen aan de
rand van het glas. De geur is complex: koffie, cacao, gedroogd fruit en geroosterde
noten. In de smaak komen deze bestanddelen terug, ondersteund door een gezonde
zuurgraad. De afdronk is lang en complex.
Dé ultieme combinatie met chocoladefondant.

Van 15,75

Van 16,95

Voor 14,50

Voor 15,95

Vanaf 6 flessen
14,95

Vanaf 6 flessen
13,25
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Wijnen om ‘’wild’’ van te worden

Bij dit delicate vlees is het extra belangrijk dat er een bijpassende wijn wordt
geschonken. Het brengt elkaar naar een nog hoger niveau. In het wildseizoen
worden er ook diverse groentes geoogst. Daarom bieden wij bij elk gerecht ook
een vegetarische optie.

Vanaf oktober begint het ‘’wildseizoen’’ weer. Voor de lekkerbekken onder ons
betekent dat heerlijk gevogelte zoals patrijs, parelhoen, kwartel en eend. Of een
mooi stuk wild van de Veluwe, zoals hert, ree of everzwijn.

Domaine Saint Georges d’Ibry Chardonnay 2019
IGP Côtes de Thongue
Witte wijn

David Moreno Rioja Crianza 2016/2017
DOC Rioja
Rode wijn

Frisse stijl Chardonnay met tonen van citrus, rijpe appel, ananas en vuursteen. Door
de fossiele ondergrond heeft de geur iets weg van een Chablis. Echter is de smaak
veel warmer, met tonen van tropisch fruit en een lichte botertoon. Wanneer u de wijn
tussen de aan te raden 10 en 12 graden drinkt zult u tonen van hazelnoot en honing
ontdekken. Deze Chardonnay past uitstekend bij delicaat gevogelte zoals patrijs en
kwartel met frisse sauzen. Je kunt ook denken aan bijvoorbeeld de klassieke bereiding
‘’Duck l’Orange’’.
Vega tip = Goed te combineren met gevulde portobello.

Intense maar vriendelijke Rioja met tonen van gestoofd fruit zoals pruimen en vijgen,
zwart fruit en een vleugje vanille. De wijn heeft 12 maanden gerijpt op Amerikaanse
eiken.
Past erg goed bij hertenbiefstuk of stoofschotels met wild.
Vega tip = Oesterzwambonbon met olijvenvinaigrette.

Van 9,75 voor 8,75. Vanaf 6 flessen 8,50

Van 10,75 voor 9,50. Vanaf 6 flessen 8,95

Domaine Saint Georges d’Ibry Chemin Partage 2019
IGP Côtes de Thongue
Witte wijn

Vina del Oja Rioja Reserva 2014
DOC Rioja
Rode wijn

De eerste witte wijn die Michel en zijn zoon samen hebben gemaakt, de eerste ”chemin
partage”. Elegante en ronde wijn met enerzijds de bloemige frisheid van de Viognier,
en anderzijds de lichte vanilletonen van de Chardonnay. De wijn heeft enkele maanden
in houten vaten gerijpt.
Niet te versmaden met een langzaam gegaarde parelhoen met thijm en citroen.

De Rioja Reserva wordt gemaakt van tempranillo druiven die handmatig zijn geplukt.
De vinificatie heeft plaats gevonden bij 26 graden. Daarna volgde lagering in Amerikaans en Frans eiken vaten gedurende 18 maanden en tot slot nog flesrijping van 2
jaar. De wijn heeft een ontwikkelde rode kleur en een geur van kruidigheid en vanille.
De smaak is intens en een beetje zwoel met aardse tonen en een fijne afdronk.
Uitstekende combinatie bij reerug in portsaus.

Vega tip = Gepofte courgette met oude kaas.

Vega tip = Spaanse groenteschotel met gerijpte manchego kaas.

Van 12,75 voor 11,75. Vanaf 6 flessen 10,75

Van 12,95 voor 12,50. Vanaf 6 flessen 11,95

Chateau Brisson 2018
AOP Cotes de Castillon
Rode wijn

Tenuta della Scala Appassimento 2018
IGT Salento
Rode wijn
Het team van Cantina Castelnuovo del Garda maakt een strenge selectie van
negroamaro druiven en laten de wijn gisten met behoud van de rijpe druivenaroma’s.
Vervolgens rijpt de wijn ongeveer vier maanden in kleine eikenhouten fusten. Deze
wijn is afkomstig van de wijngaarden van Tenimenti della Scala gelegen in Apulië
of de Italiaanse hiel.Je proeft bramenjam, zoethout en de nodige body. Voor de
liefhebbers van een zwoel glas wijn. Niet te versmaden combinatie met a la minute
gerookte eendenborst met port-vijgen saus.

Blend van 85% Merlot, 5% Cabernet franc en 10% Cabernet sauvignon. De druivenstokken zijn minstens 30 jaar oud en afkomstig van het slechts 12 hectare tellende
Chateau Brisson. Enkel de beste druiven van de oudste percelen worden gebruikt
om de wijn te maken. Dit resulteert in een zeer evenwichtige en uitgesproken wijn
met tonen van rijp rood fruit en zwart fruit, aantrekkelijke vanilletonen en mooie,
geïntegreerde tannines. De wijn heeft 12 maanden houtrijping gehad, waarvan 30%
op nieuw eikenhout. Mooie combinatie met ragout van everzwijn
Vega tip = Heerlijk bij een Franse groentestoof met Provençaalse kruiden.

Vega tip = Winterstoofschotel met aubergine, courgette, puntpaprika en pompoen met
Italiaanse kruiden.
Van 13,95 voor 12,95. Vanaf 6 flessen 11,95

Van 14,75 voor 13,50. Vanaf 6 flessen 12,75
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Knallende aanbiedingen

Wist u dat meer dan 90% van alle mousserende wijn die in Nederland wordt verkocht, tijdens oud en nieuw wordt gedronken?! Toch vinden wij dat elke dag een
feestje moet zijn en een mooie bubbel nooit misstaat door het jaar heen. Gewoon als
aperitief, om mijlpalen te vieren of om te combineren met mooie gerechten. Wij
hebben voor u vier aantrekkelijke mousserende wijnen geselecteerd. Van toegankelijk in prijs en smaak, tot een prachtige Premier Cru Champagne.

Cristophe Collard Blanc
de Blanc Premier Cru
AOP Champagne

Spumante 92 Brut
Langhe

Mooi bleekgeel van kleur.
De Cava heeft een heerlijke,
zachte maar verfijnde mousse.
De Cava is zeer gangbaar en
toegankelijk door zijn tonen
van vers fruit, zoals appel,

Deze Spumante is zacht mousserend. Neus is fris en schoon
met tonen van witte bloemen
zoals linde, acacia, fruitaroma’s banaan en witte perzik
De smaak is licht en bloemig
met appels en amandelen. Een
feestelijk aperitief, maar ook
geschikt om aan tafel te serveren bij bruschetta, schaal- en

peer en citrus.

schelpdieren.

Rodestiu
DO Cava

Deze Champagne is gemaakt
van 100% Chardonnay en
heeft minimaal drie jaar op de
fles gerijpt. Ondanks dat de
wijn alleen Chardonnay bevat,
is de Champagne juist opvallend fris, fruitig en elegant. De
mousse is heerlijk zacht.
De Familie Collard
bevindt zich al meer
dan 4 generaties in
de regio Vertus en
exploiteert met passie
een wijngaard aan de
“Côte des Blancs”,
een van de prestigieuze regio’s in
Champagne.

Cristophe Collard Rose
Brut
AOP Champagne
Zalmroze Champagne gemaakt van 85% Chardonnay
en 15% Pinot noir. De Pinot
noir geeft de Champagne
zijn prachtige roze kleur. De
champagne rijpt minimaal vier
jaar op fles. De Champagne
geurt uitbundig naar rijp rood
fruit en citrusvruchten en is
verrassend zacht op de
afdronk.

Van 42,50

Voor 37,95
Vanaf 6 flessen

Van 38,95

35,50

Voor 34,95

Vanaf 6 flessen
32,95

Van 9,95

Voor 9,25

Vanaf 6 flessen
Van 8,50

8,95

Voor 7,50

Vanaf 6 flessen
6,50
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Elke wijnproducent heeft een absolute topwijn in zijn assortiment waarop hij
extra trots is, het vlaggenschip van de wijnproducent. Een wijn waar men niet
veel van kan produceren omdat de kwaliteit zo hoog is.
De volgende wijnen bevelen wij u graag aan.

Crème de la Crème wijnen
Domaine de la Mandelière
2018
AOP Chablis
Witte wijn
Zuiver en fonkelende lichtgele kleur. Heerlijke geur van
wit fruit en mineralen, de
Chardonnay in optima forma.
De kalkrijke bodem en de
druiven tonen hier duidelijk
hun typische karakter. Zuivere en toegankelijke stijl uit
een goed jaar met voldoende
spanning en complexiteit.
Opvoeding op stalen tanks
garandeert de dominantie
van fruit en mineraliteit.

Domaine Jaume Clos de
Echelas 2016
AOP Vinsobres
Rode wijn

Chateau Reve d’Or 2015
AOP Pomerol
Rode wijn

Karl Pfaffmann
Chardonnay trocken
Grand Reserve 2018
Pfalz
Witte wijn
Helder strogeel van kleur met
een volle, verleidelijke geur
van exotisch fruit. Opgevoed
in kleine eiken vaten gedurende één jaar. Complexe smaak,
zacht en zeer fruitig. Lange
afdronk met veel fruitige en
kruidige nuances. Houttonen
subtiel geïntegreerd in de wijn.
Druiven zijn geselecteerd van
de beste gedeelten van de
Walsheimer Silberberg.

Het is een stevige wijn met
prachtige aroma’s van zwart
en rijp fruit zoals zwarte
bessen en pruimen. Hij doet
echt eer aan de naam Pomerol
met zijn zijdezachte tannines
en kruidige lange afdronk.
Elke druif wordt met de hand
gesorteerd om alleen de allerbeste kwaliteit te garanderen.
Een deel van de wijn wordt in
nieuwe eiken vaten gerijpt, de
rest in rvs om de wijn toegankelijk te houden. Deze wijn is
nu al op dronk maar kan ook
nog rustig een paar jaar in de
kelder liggen.

Van 15,95

Van 36,50

Voor 15,50

Voor 32,50

Vanaf 6 flessen
14,95

Vanaf 6 flessen
29,95

Viberti Giovanni Barolo
Buon Padre 2015/2016
Barolo DOCG
Rode wijn
De wijn geurt expressief naar
rozen, kruiden, en gedroogd
fruit, precies wat je van een
Barolo mag verwachten.
Alhoewel de wijn erg krachtig
en expressief is, is de wijn in
zijn jeugd al redelijk vroeg op
dronk. Echter kunt u deze wijn
met gemak 15 tot 20 jaar in uw
kelder laten rijpen.
De wijn rijpt maar liefst 36 tot
40 maanden in grote houten
”foudres”, gemaakt van Frans
en Slavonisch eikenhout. De
wijnen worden niet
gefilterd, om zo de
expressieve aroma’s
van de wijn te behouden. Na een flesrijping
van drie tot zes
maanden komt de
wijn eindelijk op
de markt.

Krachtige, intense rode wijn
met tonen van rijp rood fruit,
kruiden zoals tijm en rozemarijn, specerijen zoals vanille en
nootmuskaat en een heerlijke
afdronk met tonen van pure
chocolade en zwarte peper.
De wijn is gemaakt van 50%
Grenache en 50% Mourvèdre.
Alle druiven worden zorgvuldig
met de hand geplukt en gesorteerd. Na de vergisting rijpt de
wijn voor minimaal 15 maanden op nieuwe eiken vaten.
De druiven van deze wijn
zijn afkomstig van de
”Clos de Échelas”. De
wijngaard is slechts
3 hectare groot en is
omringd door een
muur. De druivenstokken in deze
wijngaard zijn al
meer dan 70 jaar
oud.
Van 33,50

Voor 29,95

Vanaf 6 flessen
27,50

Insuspeito Tinto Grande
Reserva 2011
DOC Douro
Rode wijn
Soms zijn er jaren waarin je
een top wijn kunt maken.
2011 was zo een jaar. De
druiven Touriga Naciona,l
Touriga, Franca en Tinta Roriz
werden pas laat geoogst en
waren perfect rijp. In 2015
is deze wijn pas op de fles
gekomen nadat de wijn zich
perfect heeft ontwikkeld.
Diep robijnrode kleur en een
krachtige warme geur met veel
zwart fruit. Deze wijn heeft 12
maanden op eikenhout gerijpt.
Kruidig, mooie tannines.
Absolute top van dit
wijnhuis. Lange en
goed gestructureerde
afdronk.

Van 25,95

Van 39,95

Van 34,95

Voor 24,50

Voor 37,50

Voor 33,50

Vanaf 6 flessen
22,95

Vanaf 6 flessen
34,95

Vanaf 6 flessen
31,95
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C’est le vin

Proefdagen

Adres: Kromme Spieringweg 569E, 2141AL Vijfhuizen
Website: www.cestlevin.nl
Contact: Xander de Bas
Telefoon: (+31) 6 55 88 43 49
E-mail: info@cestlevin.nl

Kom gerust langs op een van de genoemde dagen om
alle wijnen te kunnen proeven. Wilt u liever op een
andere dag komen, bel ons gerust en wij zorgen dat er
iemand aanwezig is.

Zaterdag 5 december 		
Maandag 7 december 		
(bij Van Dis in Hoogkarspel)
Vrijdag 11 december 		
Zaterdag 12 december		
Zondag 13 december 		
Vrijdag 18 december 		
Zaterdag 19 december 		
Zondag 20 december 		
Donderdag 24 december

Food Loods Oss

De Wijnkelder Almere

12.00 – 15.00
19.00 – 21.00
10.00 – 17.00
12.00 – 17.00
12.00 – 15.00
10.00 – 17.00
12.00 – 17.00
12.00 – 15.00
10.00 – 15.00

Adres: Angelenweg 77, 5349TA, Oss
Website www.wijnvancave.nl
Contact: Ghislaine Monchen
Telefoon: (+31) 6 52 54 84 54
E-mail: info@wijnvancave.nl

Adres: Televisieweg 103, 1322 BD Almere
Website: www.dewijnkelderalmere.nl
Contact: Rob & Marja van Bodegom
Telefoon: (+31) 6 54 31 33 10
E-mail: info@dewijnkelderalmere.nl

Proefdagen Food Loods Oss

Openingstijden

Alle vrijdagen en zaterdagen in de maand
december staan er proefflessen open, tijdens
de openingstijden van de Food Loods Oss.

Dinsdag t/m zaterdag van 10.00 – 16.00

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 09.00 - 18.00 uur
Zaterdag 09.00 – 17.00 uur

Proefdagen
Zaterdag 5 december 		
Zaterdag 12 december 		
Zaterdag 19 december 		

10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00

Alle prijzen zijn inclusief btw
Vormgeving

www.colorprofile.nl

