DE LIEFHEBBER

VOORWOORD

Beste wijnliefhebber,
Met trots presenteren wij de vijfde Wijnalmanak. Bij het schrijven
van dit voorwoord (het is nu september) weet niemand nog hoe
2021 eruit gaat zien. Wat ik wél weet, is dat deze editie van de
Wijnalmanak een heel bijzondere is.
In deze jubileumeditie raden we per seizoen de perfecte fles aan. Want bij de
open haard drink je geen rosé en tijdens een hittegolf geen volle rode wijn. We
delen de beste wijn voor een klassiek kerstdiner. Een rosé uit de Provence voor
rokjesdag. En een steengoede fles om open te trekken tijdens de evenementen
die komend jaar hopelijk wél door kunnen gaan: het Europees Kampioenschap
voetbal, het Songfestival en de Olympische Spelen.
Inmiddels hebben we ruim 1200 prijswinnende wijnen in ons assortiment en daar
zijn we ontzettend trots op. Net als de afgelopen jaren staat in de Wijnalmanak een
selectie van 500 prijswinnaars.
Nog een tip voor je verder leest. Met jouw persoonlijke rode en witte smaakprofiel
vind je eenvoudig wijnen die bij jouw smaak passen. Bij elke wijn in deze almanak
staat een profiel en op pagina 25 lees je hoe dat werkt.
Een vraag of wijnadvies nodig? De collega’s in de winkel helpen je graag de
perfecte fles te vinden. Ga langs bij de Gall & Gall bij jou in de buurt en laat je
persoonlijk adviseren.
We hopen je snel te zien. Proost!

Pieter Saman
CEO Gall & Gall

GETIPT UIT PIETERS
PERSOONLIJKE
WIJNVOORRAAD
De Pouilly-Fuissé drink ik
op een zomerse dag
samen met mijn vrouw.
De Pinot Noir gaat open in
de herfst. Liefst bij een
goede paté!

JOSEPH
DROUHIN
POUILLY
FUISSÉ 2018

€ 24.79

BERNARDUS
PINOT NOIR
2015

€ 25.99
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zomer of herfst,
het is altijd
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Exceptional wines from the wartime
The year is 1940, we are in the Douro valley,in the ancient Quinta de São Luiz.
These are times of profound instability due to the Second World War and the severe losses
incurred in the year’s poor harvest. The quality of the berries suggested a long life for
those wines and they were kept for 80 long years in a cellar that resisted time.

kopke1638.com
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WIJN IN 2021

Wat drinken
we in 2021?
Nieuw jaar, nieuwe wijn. Bij elk seizoen, maar ook bij elk moment, past
een andere fles. En die seizoenen, die doen wij nét even anders. Want
zeg nou eerlijk: bij december denk je toch aan de winter? We nemen je
mee het jaar door en geven voor elk moment de perfecte fles.

DECEMBER

JANUARI

FEBRUARI

Sinterklaas
Op zoek naar een
cadeau? Kijk op pag. 48.
Met de familie
gourmetten? Soepel
rood drink je erbij.
Pag. 58.

Tijd voor stamppot
Wijnen die net zo
smeuïg smaken als de
stamppot zelf passen
erbij. (pag. 68)

Valentijnsdag
Saint-Amour, Red Velvet
en meer valentijnswijnen
met verleidelijke namen
staan op pag. 76.

Kerst
Hét moment om uit
te pakken. Op zoek
naar een wijn bij het
kerstdiner? Vanaf pag. 60
vind je echte kerstklassiekers als Chablis,
Médoc en Sauternes.
Oudjaarsavond
Dat betekent maar
één ding: bubbels.
Zie pag. 72.

Dry January
Na de feestdagen weer
even rustig aan met de
wijn? Kijk voor 10 x
alcoholvrij op pag. 74.

WINTER
Winterwijnen zijn zacht
en vol, wijnen waarvan
je opwarmt. Alles over
winterwijn lees je op
pag. 40.

Corona-proof: feestjes vieren we voorlopig in klein gezelschap.
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LENTE
Zodra het buiten warmer
wordt, krijgen we meteen
zin in frisse wijnen.
Dat kan fris wit zijn, rosé
of gekoeld rood. Lees
meer over lentewijn op
pag. 84.

MAART

APRIL

MEI

Week zonder vlees
Wijnen voor bij
vegetarische gerechten
zijn vaak soepel en fris.
Zie pag. 100.

Pasen
Heerlijke gerechten en
tintelfrisse lentewijnen
als Crémant en Pinot
Grigio horen erbij.
Kijk op pag. 97 en 102
voor perfecte paaswijnen.

Songfestival
Bij het Eurovisie
Songfestival drink je
natuurlijk Europese
wijnen. Je vindt ze
op pag. 114.

Koningsdag
Kijk voor feestelijke
wijnen met een oranje
outfit op pag. 110.
Aspergeseizoen
Pinot Blanc is de
populairste aspergewijn,
maar probeer ook de
verrassende
alternatieven. Pag. 106.

Moederdag
Of je nou je voor je
moeder, schoonmoeder,
oma of jezelf op zoek
bent naar een moederdagcadeau, een fles wijn
kan altijd (pag. 112).
Rosé all day
Het roséseizoen is
geopend! Ga je voor
een mooie droge rosé
uit de Provence? Keuze
genoeg op pag. 88.

WIJN IN 2021

JUNI

JULI

AUGUSTUS

EK 2021 voetbal
Vanaf juni krijgen we
hopelijk een herkansing
en zitten we allemaal
aan de buis gekluisterd.
Uit welk Europees land
drink jij een wijn? Zie
vanaf pag. 145.
En welke wijn drink jij
bij bitterballen?
Zie pag. 142.

BBQ
Warm genoeg om
buiten te eten? Steek
die BBQ maar aan. Of je
nu gaat voor vlees, vis
of vega, sappige wijnen
die je kunt koelen drink
je erbij. Die zijn er ook
in rood. (vanaf pag.
132).

Hittegolf?
Wijnen boordevol fris
fruit als Sauvignon
Blanc en de Siciliaanse
Grillo neem je ijskoud
mee naar het strand.
(pag. 158).

Vaderdag
Voor die ouwe kies je
niet zomaar de eerste
de beste fles. Kijk voor
topcadeaus als een
machtige Amarone of
bijzondere Single Quinta
Port op pag. 152.

Olympische Spelen
Als dit jaar alles
voorspoedig verloopt,
kunnen we hopelijk
een Champagne open
trekken voor een
gouden plak (pag. 156).

ZOMER
Afkoelen doe je in de zomer met koude wijn.
Rode zomerwijn is nooit zwaar, maar heeft wel
pit. Bijvoorbeeld een pinot noir. Lees er
meer over op pag. 122.

Corona-proof: feestjes vieren we voorlopig in klein gezelschap.
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HERFST
Herfstwijnen zijn soepel
en rond en hebben milde
zuren. Lees er meer over
op pag. 166.

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

Indian summer
De laatste warme dagen
van het jaar. Geniet van
de nazomerzon met een
mooi glas wijn, zoals
een volle Gewurztraminer of spicy Syrah.
Zie pag. 171.

Herfst = port
Als het kouder wordt, is
het tijd voor port. Met óf
zonder kaasplank. Kijk
op pag. 197.

Beaujolais
Elk jaar in november
wordt de Beaujolais
Primeur gelanceerd:
de eerste nieuwe rode
wijnen die na de oogst
op de markt komen.
Lees er meer over
vanaf pag. 193.

Wild met wijn
Het wildseizoen gaat
weer van start. Wijn bij
wild? Kijk voor de beste
wijn-spijscombinaties
vanaf pag. 178.
Paddenstoelen en
pompoen in ’t seizoen
Aardse wijnen als
Carmenère en Pinotage
drink je bij goede
herfstgerechten met
paddenstoelen (pag. 184)
en pomppoen (pag. 186).
Halloween
Bijkomen van de schrik
doe je met comfortabele
halloweenwijnen als
Malbec. Zie pag.190.

Open haard aan ...
...relaxwijn als een
houtgerijpte Rioja
Reserva erbij.
(pag. 198).
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LEGENDA
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Boven aan de pagina zie je in welk
hoofdstuk je bent.

99

Gewonnen prijs in het aangegeven oogstjaar

punten

€ 9.99
BIO

Deze wijn is biologisch

BD

Deze wijn is biodynamisch

V

Herkomst
Druivenras
Gerecht waar de wijn bij past

Prijs is de verkoopprijs per 13/11/2020

Deze wijn is veganistisch

AC: Appellation d’Origine Contrôlée
(Frankrijk)
DO: Denominación de Origen (Spanje)
DOC: Denominazione di Origine
Controllata (Italië)
DOCa: Denominación de Origen
Calificada (Spanje)
DOCG: Denominazione di Origine
Controllata e Garantita (Italië)
DOQ: Denominació d’Origen
Qualificada (Spanje)
IGP: Indication Géographique
Protégée (Frankrijk)
IGT: Indicazione Geografica
Tipica (Italië)
WO: Wine of Origin (Zuid-Afrika)

* Alle verkoopprijzen zijn van 13/11/2020. Kaarthouders van Gall & Gall krijgen het hele jaar door 10% korting op al onze
(prijswinnende) wijnen. Zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in prijs en/of assortiment en druk- en zetfouten voorbehouden.

WAT BETEKENT PRIJSWINNEND?

WAT BETEKENT
‘PRIJSWINNEND‘
BIJ GALL & GALL?

Bij Gall & Gall vind je meer dan 1200 prijswinnende wijnen
die een medaille of hoge beoordeling van een wijngids of
wijnjournalist hebben gekregen. De ene medaille is de
andere echter niet. Om die reden is er streng geselecteerd
uit tientallen concoursen, wijnschrijvers en wijngidsen,
zodat alleen de echte, onafhankelijk beoordeelde prijswinnaars bij Gall & Gall te vinden zijn. Je herkent deze wijnen
aan de lauwerkrans bij de fles.
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GOED BEOORDEELD DOOR DEZE
CRITICI? DAN IS DE WIJN
EEN ECHTE PRIJSWINNAAR
NEDERLANDSE WIJNGIDSEN

INTERNATIONALE WIJNGIDSEN

Er zijn in Nederland een paar wijnjournalisten die regelmatig publiceren. Harold
Hamersma is een van de bekendste. Hij
schrijft onder andere voor Het Parool.
Samen met Esmee Langereis schrijft hij
voor Degrotehamersma.nl.

In veel wijnlanden bestaan er wijngidsen
met een selectie van de allerbeste wijnen
van dat land. Soms is het één wijnjournalist
die zijn sterren of punten aan de wijnen
vergeeft, soms zijn het wel honderd proevers
die hun beoordeling geven. Deze wijngidsen
zijn echt een naslagwerk voor de beste
wijnen van het land.

INTERNATIONALE WIJNTIJDSCHRIFTEN & WIJNCRITICI
Internationale wijnjournalisten proeven vaak
heel veel verschillende wijnen van één land
of gebied. Bij het beoordelen varieert het
maximaal aantal punten per wijnjournalist.
Velen gebruiken een puntensysteem tot 100,
sommigen, zoals Jancis Robinson, tot maximaal 20. Dat maakt het soms lastig te vergelijken. Vaak hebben deze wijnjournalisten
ook een eigen smaakvoorkeur. Dus als je
een wijn heel lekker vindt die goed beoordeeld is door Jancis Robinson, is de kans
groot dat je andere goed door haar beoordeelde wijnen ook lekker zult vinden.

Gouden
Medaille

90
punten

INTERNATIONALE MEDAILLES
Wijnconcoursen zijn er heel veel. Om hieraan
mee te kunnen doen, sturen wijnbedrijven
zelf hun wijnen in. Na meerdere proeverijen
bij verschillende proefpanels bekroont de
jury de beste wijnen met een gouden, zilveren
of bronzen medaille of met een hoog puntenaantal. Gall & Gall heeft een strenge selectie
gemaakt in medailles die door echte deskundigen zijn uitgedeeld. Wat hierbij van
belang is, is dat de jury zeer deskundig is en
de wijnen blind proeft.

4

sterren

Aanbevolen

Geen 18, geen alcohol
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DE CRITICI
De wijnen in deze almanak zijn stuk voor stuk beoordeeld door critici. Maar
de beoordelingssystemen wisselen per wijnjournalist of wedstrijd. Velen
gebruiken een puntensysteem tot 100, anderen geven de wijn een medaille.
Wie de critici zijn en hoe ze beoordelen, lees je hier.
wie of wat

beoordeling

weetje

DE GROTE HAMERSMA
Een website met de beste wijnen van supermarkten, slijterijketens, wijnspeciaalzaken en de beste internetaanbieders.
Geschreven door Harold Hamersma en Esmee Langereis.
Cijfer tot 10. Op de website staan alle flessen boven de 7.
Harold Hamersma is van oorsprong reclameman, copywriter
en wijnliefhebber.
Degrotehamersma.nl

DE WIJNGIDS
Nederlandse wijngids met de beste 400 wijnen onder
25 euro volgens de Masters of Wine van Nederland.
Cijfer tot 10.
Master of Wine (MW) is de hoogst haalbare titel binnen de
wijnwereld. Alle wijnen in deze gids zijn blind geproefd door
de drie Nederlandse Masters of Wine: Cees van Casteren
MW, Frank Smulders MW en Job de Swart MW.
Dewijngids.com

PERSWIJN
Het belangrijkste onafhankelijke wijntijdschrift van
Nederland en België.
1 tot 5 sterren, waarbij 4 sterren staat voor zeer goed en
5 voor uitstekend. Daarnaast hanteren ze een puntentelling tot 20.
Naast het tijdschrift brengt Perswijn ook een wijnrestaurantgids uit. Met de beste adressen voor goed eten
én een zorgvuldig samengestelde wijnkaart.
Perswijn.nl

CRITICI

WINE SPECTATOR
	Engelstalig wijntijdschrift en website.
	100-puntensysteem.
	Op de website van Wine Spectator staan meer dan
385.000 proefnotities van wijncritici.
Winespectator.com

ROBERT PARKER
	Amerikaanse wijnautoriteit.
	
100-puntensysteem waarbij 85-89 bovengemiddeld tot
zeer goed is. Wijnen met een 90-95 zijn uitstekend en
96-100 buitengewoon.
	Tot 1984 was Robert Parker advocaat. Hij begon met
wijnbeschrijvingen vanaf eind jaren zeventig, als ‘The Wine
Advocate’. Inmiddels worden de wijnen geproefd en beoordeeld door een heel team proevers: ‘The Wine Advocates’.
Robertparker.com

JANCIS ROBINSON
	Britse wijncriticus en journalist.
	20-puntensysteem, waarbij zelden het hoogste puntenaantal vergeven wordt. Normaal gesproken is alles vanaf
15 punten ‘onderscheidend’.
	Deze Britse Master of Wine staat onder wijnkenners
misschien wel bekend als de allerbeste wijnjournalist.
Ze voorziet koningin Elizabeth van advies voor haar wijnkelder.
JancisRobinson.com

JAMES SUCKLING
	Amerikaanse wijnjournalist.
	100-puntensysteem.
	
Suckling plaatst op zijn website artikelen en proefnotities
met een focus op Bordeaux, Italiaanse wijnen en zijn andere
specialiteit: sigaren!
Jamessuckling.com
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MUNDUS VINI
Een van de grootste Europese concoursen. Het concours
wordt georganiseerd door Meininger, een internationaal
wijntijdschrift.
Medailles: zilver, goud en ‘grand’ goud.
Mundus Vini betekent wijnen van de wereld.
Meininger.de

INTERNATIONAL WINE & SPIRIT
COMPETITION (IWSC)
Een jaarlijks wijn- en gedistilleerdconcours in Londen.
Een schaal tot 100, die correspondeert met een medaille.
Vanaf 75 punten is die brons, vanaf 80 zilver, vanaf 86 zilver
‘outstanding’, vanaf 90 goud en wijnen met een score van
93 of meer krijgen goud ‘outstanding’.
De wijnen worden blind geproefd en gecontroleerd in
een laboratorium.
IWSC.net

GUÍA PEÑÍN
Een jaarlijkse publicatie over Spaanse wijn, in 1990
opgericht door Javier Peñín.
100-puntensysteem.
Elk jaar reist een jong team onder leiding van Carlos
González en Javier Luengo heel Spanje af om alle (12.000!)
wijnen te beoordelen.
Guiapenin.wine.

GAMBERO ROSSO
Gambero Rosso

De meest toonaangevende Italiaanse wijngids.
1, 2 of 3 bicchieri (glaasjes).
Gambero Rosso publiceert naast de wijngids ieder jaar
een aparte gids voor wijnen met de beste prijs-kwaliteitverhouding: ‘berebene’.
Gamberorosso.it

CRITICI

WINE ENTHUSIAST
	
Een magazine dat in New York werd gemaakt, gericht op de
Amerikaanse markt. Inmiddels werken er 26 redacteurs die
gespecialiseerd zijn in verschillende wijngebieden over de
hele wereld.
	Wijnen krijgen een maximale score van 100 punten.
	Naast het magazine en de website maakt Wine Enthusiast
jaarlijkse hotlists zoals The Enthusiast Top 100 Wines.
Winemag.com

INTERNATIONAL WINE CHALLENGE (IWC)
	
Een van de meest prestigieuze en invloedrijke wijncompetities ter wereld.
	Winnende wijnen krijgen een Trophy (beste in zijn soort),
Great Value Award, of een medaille: goud, zilver, brons.
Daarnaast kan een wijn Commended (Aanbevolen) zijn.
De International Wine Challenge (IWC) bestaat al 35 jaar.
Op dit concours worden alle wijnen blind geproefd en
beoordeeld op hun smaakstijl, regio- en oogstjaar typiciteit.
Internationalwinechallenge.com

FALSTAFF ULTIMATE WINE GUIDE
	
De autoriteit op het gebied van wijnen uit Oostenrijk
en Duitsland, maar ook wijnen uit andere landen worden
in deze gids beoordeeld.
	100-puntensysteem.
	
Falstaff is het best gelezen lifestylemagazine in Oostenrijk.
De ‘Falstaff Ultimate Wine Guide’ is de speciale wijngids
die de redactie jaarlijks uitbrengt.
Falstaff.at

PLATTER’S SOUTH AFRICAN WINE GUIDE
	De meest complete Zuid-Afrikaanse wijngids.
	1 tot 5 sterren.
John Platter is de pionier van de Zuid-Afrikaanse
wijnjournalistiek.
Wineonaplatter.com
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DECANTER
Meest toonaangevende wijntijdschrift ter wereld.
100-puntensysteem, waarbij de beste wijnen medailles
ontvangen: Platinum Best in Show, Platinum,
Goud, Zilver, Brons of Commended (Aanbevolen).
Jaarlijks organiseert Decanter de ‘Decanter World Wine
Awards’. Tijdens deze award show ontvangen de beste
wijnen naast hun puntenaantal een medaille.
Decanter.com

VINOUS

Vinous

De oprichter van vinous.com: de website die behoort tot
de top 3 van beste wijnwebsites.
100-puntensysteem.
Jarenlang werkte Antonio Galloni voor Robert Parker als
een van zijn Wine Advocates. Hij startte in 2013 zijn eigen
website. Onder andere Stephen Tanzer en proevers van de
International Wine Competition proeven voor zijn website.
Vinous.com

GALL.NL
Op onze website zijn het niet de critici maar onze klanten
die de experts zijn.
1 tot 5 sterren.
Wijn gedronken en vind je er wat van? Deel jouw proefnotitie op gall.nl. Dat helpt anderen bij het vinden van de
perfecte fles.
Gall.nl

LAAT EEN REVIEW ACHTER
Ook jij bent een wijnexpert. Jouw mening is voor ons net zo belangrijk als die van
de wijncritici. Ook andere klanten lezen graag wat jij van een wijn vindt. Een week
na je online bestelling ontvang je een e-mail met het verzoek om een review te
plaatsen op gall.nl. Niet vergeten bij het schrijven van je review: over smaak valt
niet te twisten, over wijn gelukkig wel.

Geen 18, geen alcohol

SIX GENERATIONS OF
AWARD WINNING WINES

Geen 18, geen alcohol
Geniet, maar drink met mate

www.larosa.cl
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EEN FLES DIE BIJ
JE SMAAK PAST
Met zo veel keuze kan het lastig zijn om te ontdekken welke
wijn je écht lekker vindt. Met de smaakprofielentest van
Gall & Gall heb je de perfecte fles zó gevonden.

Ontdek jouw smaakprofiel in de winkel of op gall.nl/test

SMAAKPROFIELEN

DE PERFECTE WIJN VINDEN MOEILIJK?

Dat is niet gek. Met zo veel smaken is het lastig om te weten welke wijn bij je past.
Waar begin je? Druif, land? Gall & Gall ontwikkelde 18 smaakprofielen waarmee
het vinden van de perfecte wijn makkelijker wordt dan ooit. Of je nu in de winkel
staat, in een restaurant zit of online op zoek bent naar een fles: zodra je jouw
smaakprofiel weet, is het eenvoudig de wijn te vinden die jij lekker vindt.

ZÓ ONTDEK JE JE PROFIEL

Ga naar gall.nl/test. Daar beantwoord je 13 vragen. Na 24 seconden (niet te lang
nadenken; je eerste ingeving is de beste) komt je persoonlijke smaakprofiel uit de
test gerold. Niemand is 100% één smaakprofiel. In een oogopslag zie je welke
profielen én welke flessen wijn binnen dat spectrum het beste bij je passen.

WIJN NAAR JOUW SMAAK

Een smaakprofiel is opgebouwd uit verschillende elementen. Wij leggen je uit
wat de verschillende elementen inhouden.
De zuurgraad gaat over de hoeveelheid zuren in een wijn. Vaak hangt dit samen
met het gebied waar de wijn vandaan komt (hoe noordelijker, hoe minder zon,
hoe meer zuren) en het druivenras. Zo heeft een Sauvignon Blanc een heel hoge
zuurgraad, waardoor deze heel fris overkomt. Ook een rode Sangiovese of Pinot
Noir heeft een hoge zuurgraad.
Het suikergehalte gaat over de zoetheid die je in de wijn kunt waarnemen. Bij echt
zoete wijn proef je duidelijk een zoete smaak in je mond.
Complexiteit: wat ruik en proef je in een wijn? Alleen vanille? Of ook tropisch fruit?
En citrus, én rokerige tonen én anijs? Ruik en proef je veel verschillende dingen in
een wijn, dan heeft een wijn veel complexiteit, veel ‘smaaklaagjes’.
Intensiteit: de smaakintensiteit kun je vergelijken met de hoeveelheid ‘lux’ in
een lamp. Geeft een lamp veel of weinig licht? Vertaal dat naar wijn: heeft een wijn
veel of weinig smaak? Een wijn met heel veel smaak, zeg maar een wijn die ‘heel
erg binnenkomt’, heeft een hoge smaakintensiteit. Een wijn met een subtiele
smaak heeft een lage smaakintensiteit.
Tannines: tannines zitten in het schilletje en de pitjes van de druif. Tannines zitten
(vrijwel) niet in witte wijn omdat de schillen en pitten direct van het sap gescheiden
worden. In rode wijnen zorgen ze voor een ‘stroef’ gevoel in je mond en vooral het idee
dat de wijn stevig is. Dus hoe meer tannines, hoe meer ‘bite’ in de wijn.
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Smaaktype: dit gaat vooral over welk gevoel de wijn achterlaat in jouw mond, het
‘mondgevoel’. Bij een witte wijn kan dit een fris mondgevoel zijn, alsof je net een slokje
verse jus d’orange hebt genomen. Of een soepel mondgevoel, alsof je een lepeltje
honing neemt. Bij rode wijnen krijg je een ‘stevig’ smaaktype door goed proefbare
tannines, een sappig smaaktype door veel zuren in de wijn en een ‘soepel’ smaaktype
door een ronde smaak in de mond. ‘Fruitig’ zit er voor zowel rood als wit tussenin.
Vaak is het moeilijk om zelf je voorkeur voor de elementen te benoemen.
Daarom ontwikkelden we een test waarmee we daar in no-time achter komen.

SMAAK VAN HET SEIZOEN

Met de komst van een nieuw seizoen verandert ook je smaak. In de lente heb je
vaak zin in salades, in de herfst komen de soepen en stoofpotten op tafel. Ook
bij wijn kan het zijn dat je voor andere flessen kiest. In de zomer kies je vaker voor
fris wit of rosé, in de winter kies je misschien wel voor een heel volle rode wijn.
Daarom zeggen we dat sommige smaakprofielen goed passen bij de winter
(pag. 40), lente (pag. 84), zomer (pag. 122) of herfst (pag. 166).

ZÓ VIND JE ZE IN DE ALMANAK

Alle rode, witte en roséwijnen in deze almanak hebben een icoontje waaraan je
kunt zien bij welk smaakprofiel de wijn het beste past. Dus weet je je smaakprofiel?
Dan heb je de wijnen die bij je passen ook in deze almanak zo gevonden. Port en
mousserende wijnen hebben overigens geen smaakprofiel.

IN VOOR IETS NIEUWS?

Iedereen heeft wel een wijn die het altijd goed doet. Zo’n classic waarvan je van
tevoren weet dat je ’m lekker vindt. Een veilige keuze, maar zonde om het daarbij
te laten. Met jouw smaakprofiel wordt het een stuk makkelijker om te variëren.
Kies eens een wijn binnen jouw smaakprofiel die je nog niet kent. Bijvoorbeeld van
een andere druif of uit een ander land.

doe de
test op
gall.nl

Doe de test
Zo gefikst, in slechts 24 seconden.
Ontdek jouw smaakprofiel
Dan vind je de wijnen die écht bij je passen.
Kies jouw perfecte wijn
Probeer ’m nu met 25% korting!

Ontdek jouw smaakprofiel in de winkel of op gall.nl/test
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FRIS &
INTENS

Fris
&
Intens

YEALANDS ESTATE SAUVIGNON
BLANC, 2019

9-

Nieuw-Zeeland, Marlborough

Jij houdt van fris. Fris als een
lenteochtend op slippers. Daarnaast hou je van véél smaak.
Wijnen die binnenkomen. Fresh
Hammer-wijnen geven je een
boost. Ze zijn verfrissend, opwekkend en in your face.

LICHT &
FRIS

Licht
&
Fris

sauvignon blanc
schaal- en schelpdieren
Typische frisse Marlborough
Sauvignon met verse kruiden en
passiefruit. Het is de ambitie van
Yealands om het duurzaamste
wijnbedrijf ter wereld te zijn.

V

€ 13.99

TOURAINE SAUVIGNON, 2019

7.5
Frankrijk, AC Touraine Sauvignon

Een witte wijn mag van jou fris
zijn, maar liever niet zo in your face
als een Fresh Hammer. Jij bent
meer het verfijnde type. Veel
smaaklaagjes dus. Ideaal om te
drinken als aperitief, maar ook
lekker bij lichte gerechten.

FRUITIG &
VRIENDELIJK

Fruitig
&
Vriendelijk

sauvignon blanc
salades, geitenkaas
Heerlijk verkwikkend fris en
perfect als aperitief. Klassiek
bij geitenkaas en verrassend
bij sushi.

V

€ 6.59

FATTORIA DEL CERRO VERMENTINO
DI TOSCANA, 2018

8+

Italië, IGT Vermentino di Toscana

Ongecompliceerde wijnen: daar
houd je van. De wijnen zijn fris en
fruitig. Je proeft veel appel en peer.
Makkelijk drinkbaar en simpel
te begrijpen. Easy drinking en
ontspannen. Dat doe je met een
Fruit Lover.

vermentino
ceviche, vongole, Italiaanse kaas
Een geur van rijp tropisch fruit
en amandel, bloemen en toast.
Evenwichtig en fris van smaak.

€ 8.99
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FRUITIG &
VERFIJND

Fruitig
&
Verfijnd

JOSEPH DROUHIN CHABLIS
RÉSERVE DE VAUDON, 2018

8.5

Frankrijk, AC Chablis

Jij houdt van de klassieke, verfijnde witte wijn. Vaak afkomstig uit
klassieke gebieden. De wijnen
zijn niet te zuur en niet te rond en
vol. Een wijn mag voor jou best
bijzonder en complex zijn. Beetje
verhaal in het glas.

SOEPEL &
VOL

Soepel
&
Vol

chardonnay
schaal- en schelpdieren
Wow! Chablis van Joseph Drouhin.
Zet de oesters maar vast klaar,
want deze wijn wordt niet voor
niets oesterwater genoemd.
Heerlijk fris, ziltig en mineralig.

€ 19.29

LA PALMA CHARDONNAY, 2019

8
Chili, Cachapoal Valley

Een witte wijn moet voor jou vooral
soepel zijn. Denk aan een wapperend satijnen laken, en je hebt jouw
smaakprofiel. Rijk, vol en zacht.
Een houtgelagerde Chardonnay is
daar een perfect voorbeeld van,
maar er is meer te kiezen.

ZOET &
FRUITIG

Zoet
&
Fruitig

chardonnay
vis, kip met roomsaus
Een van de meest populaire wijnen
uit het Gall-assortiment! Rijk, vol
en romig.

€ 7.49

KARL ERBES RIESLING SPÄTLESE
FEINHERB, 2016

92
punten

Duitsland, Mosel

Wijn voor een echte zoetekauw.
Thuis doe je graag een beetje
koffie in je suiker en ze kunnen je
’s nachts wakker maken voor een
stuk taart. Wijnen van het smaakprofiel Sugar Honey zijn vol, zoet
en toegankelijk.

riesling
Chinese gerechten
Spätlese bevat het Duitse woord
spät, wat ‘laat’ betekent. De rieslingdruiven voor deze wijn worden
dus laat geoogst. Afkomstig uit de
topwijngaard Ürziger Würzgarten.

€ 15.79
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FRIS &
SAPPIG

Fris
&
Sappig

MASI FRESCARIPA BARDOLINO,
2018

8.5

Italië, DOC Bardolino Classico

Voor jou moet wijn vooral sappig
zijn. Niet te vol, niet te zwaar. Een
beetje kruidig mag. Frisse rode
wijnen zijn populair tegenwoordig.
Laag in de tannines en licht van
kleur. En dan natuurlijk licht
gekoeld geschonken.

FRUITIG &
SOEPEL

Fruitig
&
Soepel

corvina - rondinella - molinara
antipasti, carpaccio
De Venetiaanse druiven groeien
op de hellingen waar bergwinden
vanuit de Alpen verkoeling brengen.

€ 9.29

DOMAINE ANDAU ZWEIGELT, 2017

89
punten

Oostenrijk, Burgenland

Een rode wijn moet voor jou fruitig zijn. Als een mand vol rood
zomerfruit. Lekker fris, maar met
een soepele afdronk. Een wijn
met weinig poespas en slechts
kleine invloed van een eventuele
rijping op eikenhouten vaten.

SOEPEL &
ZACHT

Soepel
&
Zacht

blauer zweigelt
wild, stoofschotels
Zweigelt is de meest aangeplante
blauwe druif van Oostenrijk.
In dit geval is het een stevige
krachtpatser.

V

OVEJA NEGRA CABERNET
SAUVIGNON SYRAH, 2019

€ 7.99

8+

Chili, Central Valley

Jij hoeft geen ingewikkelde of
stroeve wijnen. Voor jou moet een
wijn gewoon makkelijk drinkbaar
zijn. Laag op zuur. Soepel qua
smaak. Medium body. Wijnen die
altijd en overal goed gaan. Allemansvrienden dus.

cabernet sauvignon - shiraz
gegratineerde ovenschotels, kaas
Dit ‘zwarte schaap’ is een van
de populairste wijnen uit ons
assortiment!

V

€ 7.49
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VOL &
KRACHTIG

Vol
&
Krachtig

CATENA CABERNET SAUVIGNON,
2017

91
punten

Argentinië, Mendoza

Jij houdt van volle, soepele, zijdezachte wijnen. Denk aan neervallen op een bed vol kussens en
je hebt jouw smaakprofiel. Daarnaast houd je van veel smaak. Je
wilt namelijk wel wat proeven.

cabernet sauvignon
biefstuk, karbonade
Een Cabernet Sauvignon met
veel kleur en concentratie, maar
een soepele afdronk.

€ 15.99

STEVIG &
FERM

Stevig
&
Ferm

VIÑA MAYOR TINTO ROBLE, 2018

8+
Spanje, DO Ribera del Duero

Jij drinkt rode wijn zoals rode
wijn ooit bedoeld was: met veel
karakter – en een beetje bite en
structuur in de mond. De bite krijg
je door de tannines die je goed
proeft.

tempranillo
entrecote, tournedos
Roble betekent eiken in ’t Spaans.
Een verwijzing naar de rijpingsvaten.

€ 8.99

STEVIG &
COMPLEX

Stevig
&
Complex

TORRES GRAN CORONAS, 2015

8.5
Spanje, DO Penedès

Voor Royal Red moet je de tijd
nemen. Niet alleen jij als drinker, maar ook de wijnmaker. Hij
gebruikt alleen de beste druiven.
Het resultaat: wijnen met een bite,
met vulling en waar je veel verschillende dingen in proeft.

cabernet sauvignon
rundvlees, lamsvlees, wild
Deze wijn is gemaakt van tempranillodruiven van de oudste wijngaarden van de Chivitefamilie. Bij
oude wijnstokken is de opbrengst
extreem laag, waardoor de smaak
intenser wordt.

€ 15.99

Geen 18, geen alcohol

www.mirabeauwine.com
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ZO ZIT HET MET ROSÉ
Ook flessen rosé vind je in de Wijnalmanak volop. Roze icoon? Dan is het
een rosé. Roséwijnen hebben dezelfde eigenschappen als witte wijnen.
Ze hebben dan ook hetzelfde smaakprofiel. Niet van elk smaakprofiel
vind je een fles in de Wijnalmanak. Het volledige aanbod aan roséwijnen,
vind je op je gall.nl/rose.

Fris
&
Intens
Fris
&
Intens

FRIS &
INTENS

LICHT &
FRIS

Fruitig
&
Verfijnd
Fruitig
&
Verfijnd

FRUITIG &
VERFIJND

SOEPEL &
VOL

Licht
&
Fris
Licht
&
Fris

Fruitig
&
Vriendel
Fruitig
&
Vriendelijk

FRUITIG &
VRIENDELIJK

Soepel
&
Vol
Soepel
&
Vol

ZOET &
FRUITIG

Zoet
&
Fruitig
Zoet
&
Fruitig

A strong territorial bond and a unique long term vision have allowed the Zonin
Family to conquer the hearts of wine lovers from all over the world. That is what we
call the “Zonin touch”: from the heart of Veneto, we have combined our expertise
and passion to make wines that highlight the exclusivity of their terroir, varietal
characteristics and - ultimately - the personality of each individual wine.
We have two words to express our philosophy and style: simply precious.

Geen 18, geen alcohol. Geniet, maar drink met mate.

WINTER

WINTERWIJN

December
januari
februari
DECEMBER
Sinterklaas
Het gourmetstel uit ’t stof gehaald?
Gezellige avond gegarandeerd. Maar
met al die ingrediënten in de pannetjes
is de keuze voor een wijn erbij wel een
moeilijke. Op pag. 58 vind je genoeg
suggesties.
Pakjesavond
Of je nu een lootje hebt getrokken en
een lijstje ontbreekt, of je weet gewoon
niet wat je die oom moet geven die je
bijna nooit ziet: wijn is altijd een goed
idee. Kijk voor cadeautips op pag. 48.
It’s the most wonderful time …
Sommigen wachten er het hele jaar
op: kerst. Met vrienden en familie bij
elkaar, een uitgebreid kerstdiner en
een stapel cadeaus. Als het gaat om
eten en wijn is dit hét moment om uit
te pakken.

En de ene wijn leent zich daar beter
voor dan de andere. Kijk voor de best
beoordeelde kerstwijnen op pag. 51 en
verder.
Wijnen bij specifieke kerstgerechten
vind je vanaf pag. 60. Zijn dit niet de
gerechten die jij dit jaar op tafel zet?
Meer wijn-spijscombinaties vind je op
gall.nl/wijnwijzer.
Oudjaarsavond
Ook dit jaar gaan we weer knallend het
jaar uit. Dat betekent maar één ding:
bubbels. Want zonder bubbels geen
feest. Kijk voor de beste flessen op
pag. 72.
Filemon Wesselink over winterwijn:
“Als je een slok van deze wijn neemt,
lijkt het alsof de open haard al aan is.”
Lees meer op pag. 44.
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JANUARI
WINTER

Tijd voor stamppot
Hutspot, zuurkoolstamppot, andijviestamppot: krachtvoer om koude wintermaanden mee door te komen. Schaatsen uit ’t vet, een paar rondjes doen en
binnen opwarmen met stevige kost.
Deze wijnen drink je erbij (pag. 68).
Dry January
Een beetje minder of helemaal geen
alcohol kan – zeker na de feestdagen
– geen kwaad. Kijk voor 10 x alcoholvrij
op pag. 74. Ook ideaal voor iedereen
die om een andere reden liever de
alcohol laat staan.

FEBRUARI
Fondue
Gesmolten kaas doet je misschien
denken aan wintersport, maar is thuis
net zo lekker. Nóg beter wordt het met
een goed glas wijn erbij. We zetten drie
fonduesoorten en negen bijpassende
wijnen op een rij. Zie pag. 70.
Valentijnsdag
Valentijn = romantiek en romantiek =
goede wijn. Als cadeau voor je grote
liefde of voor bij je valentijnsdiner. Kijk
voor flessen op pag. 76.

BASTIAAN JURNA

Hoofd Wijnteam Gall & Gall
Naar welk moment in dit seizoen kijk je
het meest uit en waarom?
Kerst is een van de hoogtepunten van
de winter. Een periode die voor mij in
het teken staat van uitgebreid koken,
lange avonden met lekker eten en mooie
momenten met familie en vrienden.
Welke wijn drink je daar het liefst bij
en waarom past die zo goed bij dat
moment?
Hert uit de Kennemerduinen vind ik heel
speciaal voor december. Prachtig vlees
met een uitgesproken smaak, heerlijk
gegrild van de BBQ. De Tokara Reserve
Collection Syrah (pag. 71) is dan een grote favoriet. Zacht van smaak en de perfecte match bij gegrilde hertenbiefstuk!
Hoe heb je deze wijn ‘leren kennen’?
De wijn leerde ik kennen tijdens mijn
bezoek aan Tokara in Zuid-Afrika, in de
winter van 2020. Tokara behoort tot de
meest prestigieuze wijnhuizen van het
land. De ligging van de winery en het
uitzicht zijn adembenemend.

WINTERWIJN

DE SMAAK VAN DE

winter
Zodra de temperatuur daalt, het vaker regent en het harder waait,
krijgen we zin in eten en drinken met een volle smaak en een
zachte, romige structuur zoals een houtgerijpte Chardonnay en
Shiraz gemaakt van ingedroogde, extra zoete druiven. Comfortwijnen willen we dan. Op hoogtijdagen als kerst en oud & nieuw
mogen de wijnen spannender zijn.
TEKST: MAGDA VAN DER RIJST
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WINTER

WINTERWIJN
Bij de winter passen warme, volle wijnen die lekker
smaken op koude avonden met goed gezelschap. Die
gaan ook goed samen met stevige wintergerechten
als stamppot, kruidige tajines en goedgevulde soepen
(zie ook wijn-spijs, pag. 56). Bij speciale wintermomenten als kerst schenk je winterwijnen met stijl.

Royal Red: verfijnd met body en veel smaak, wijnen met een
bite, vooral lekker om bij te eten zoals Barolo en Châteauneuf-du-Pape.
Classic Red: stevig, met zuren en een bite, bedoeld voor aan
tafel zoals Rioja en Chianti Classico.
Classic White: fris, niet te zuur, niet te rond, intens, tikkeltje
complex, verfijnd zoals Bourgogne en Grüner Veltliner
Smaragd.
Big White: vol, zacht en soepel, lekker rond zonder veel
zuren, intense smaak, zacht zoals houtgerijpte Chardonnay.

GLÜHWEIN OF BISSCHOPSWIJN?
Met sinterklaas heet de warme, kruidige wijn
bisschopswijn en op het ijs of in de sneeuw praten we
over glühwein. De smaak is niet veel anders. Zo maak
je ’m: giet een fles soepele, rode wijn (Easy Rider) in
een pan en voeg 2 kaneelstokjes, wat kardemom
en korianderzaad en een sinaasappel met daarin kruidnagelen gestoken toe. Verwarm en laat het ongeveer
een uur trekken. Zeef de wijn en breng hem op smaak
met suiker. Voor een extra shot kun je een scheut rode
port toevoegen. In plaats van een rode glühwein kun
je ook een witte maken, bijvoorbeeld van een geurige
Gewürztraminer.

WINTERSE DRUIVEN
Bij winterwijnen denk
je aan een rijke, zachte smaak. Sommige
druivenrassen lenen
zich beter voor dit
type wijn dan andere.
Variëteiten die een
goede basis voor volle wijnen vormen, zijn
bijvoorbeeld voor wit
gewürztraminer, pinot
gris en viognier en voor
rood syrah, primitivo
en zinfandel.

DRY JANUARY
Een maandje minderen of helemaal geen
alcohol drinken, kan
geen kwaad. Gelukkig
zijn er steeds meer
goede low- en noalcoholwijnen die lekker zijn. Op pag. 74
vind je er genoeg.

WINTERWIJN

10
X
OP VOORRAAD
Ingesneeuwd zullen we in Nederland niet snel raken, maar een voorraad
winterwijn is altijd handig. Met een mix van wit en rood, soepel en stevig, kom
je allerlei winterse momenten zorgeloos door. Soepele wijnen met een volle
smaak voor de borrel. Een voorbeeld hiervan is een Pinot Blanc. Stevigere
soorten, zoals Châteauneuf-du-Pape passen goed bij winterse gerechten.
VALDIVIESO CHARDONNAY, 2019

8Soepel
&
Vol

INYCON SHIRAZ APPASSIMENTO,
2018

7.5

Soepel
&
Zacht

Chili, Central Valley

Italië, IGT Terre Siciliane

chardonnay

shiraz

gebakken vis, romige saus

merguezworstjes

Chileense Chardonnay van de
Nieuw-Zeelandse wijnmaker
Brett David Jackson.

Intense Siciliaanse Shiraz gemaakt
van ingedroogde druiven.

€ 7.49

DOMÄNE WACHAU CHARDONNAY
FEDERSPIEL TERRASSEN, 2019

89

€ 7.99

VINA SALCEDA RIOJA CRIANZA,
2017

punten

Fruitig
&
Verfijnd

88
punten

Stevig
&
Ferm

Oostenrijk, Wachau

Spanje, DOCa Rioja

chardonnay

tempranillo

wienerschnitzel, gevogelte

entrecote, kruidige stoofpot, kaas

‘Middelgewicht’ met gele appels,
tropisch fruit, honing en noten.

Een Rioja-wijn in moderne stijl
gemaakt. Met de hand geoogst met
strenge selectie aan de stok.

€ 9.99

€ 9.99
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VIDAL-FLEURY CÔTES DU
RHÔNE-VILLAGES, 2016

TRIMBACH PINOT BLANC, 2018

8+

Frankrijk, AC Côtes du Rhône-Villages
grenache - syrah - mourvèdre

WINTER

Stevig
&
Ferm

8+
Fruitig
&
Vriendelijk

Frankrijk, AC Alsace
pinot blanc

gehaktschotel, gebraden kip

het aperitief, eiergerechten

Zuidelijke Rhône-blend van 50%
grenache met syrah, mourvèdre
en carignan.

Perfecte wijn als aperitief.
Zeer toegankelijk, subtiel en
verfrissend.

V

€ 11.99

VINO NOBILE DI
MONTEPULCIANO, 2016

8.5

Stevig
&
Complex

Italië, DOCG Vino Nobile di
Montepulciano

V

DOW’S COLHEITA TAWNY,
2002

91
punten

Portugal, Douro
oude kaas, het digestief

sangiovese
kalfsvlees, parelhoen
Deze beroemde wijn, vernoemd
naar het prachtige dorpje Montepulciano, heeft een verfijnde smaak.
Deze wijn kun je zeker tien jaar
lang bewaren.

Een Colheita is een Tawny Port met
een oogstjaar. Deze port uit 2002
heeft de smaak van noten, rozijnen,
vanille, specerijen en mokka.

€ 14.99

LOUIS BERNARD CHÂTEAUNEUFDU-PAPE, 2016

€ 11.99

89-91

€ 22.99

CHÂTEAU MONTUS CUVÉE
PRESTIGE, 2000
Outstanding

punten

Stevig
&
Complex

Frankrijk, AC Châteauneuf-du-Pape
grenache - syrah - mourvèdre

Stevig
&
Complex

Frankrijk, AC Madiran
tannat

wild, confit de canard

pittige vleesgerechten

Klassieke GSM-blend van
grenache, syrah en mourvèdre
met stevige tannines.

Rijkdom, donker fruit, balsamico,
teer en cacao. De ultieme tannatwijn.

€ 27.99

€ 41.99
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FILEMON WESSELINK
BNNVARA-presentator Filemon Wesselink schreef het boek Een neus voor
wijn en volgde twee WSET-wijncursussen. Zijn favorieten? Wijnen uit de
Bourgogne. Hoewel … een goede Chianti vindt hij ook erg lekker!
TEKST: HILLI VOOR DEN DAG - BEELD: MICHEL SCHNATER

Bij sommige nieuwewereldwijnen knalt er
soms een heel bos je mond in.
Het allerlekkerst vind ik de wijnen uit de
Côte d’Or in de Bourgogne. Aan de ene
kant hebben ze veel diepgang, aan de
andere kant zijn ze heel sierlijk. Zoals je je
een grootse vrouw voorstelt die door de
straten van Parijs paradeert.

FILEMONS KEUZE
MARCHESE CHIANTI
CLASSICO RISERVA, 2016

“Op een bepaald moment in mijn carrière
reisde ik veel. Ik maakte programma’s in
Duitsland en at ’s avonds in restaurants.
Als me gevraagd werd welke wijn ik bij mijn
eten wilde, bestelde ik een Pinot Grigio omdat ik die naam zo leuk vond. De wijnkaart
zei me niets. Later ben ik cursussen gaan
volgen; ik wilde de kaart kunnen begrijpen.
Ik ben iemand van de oude wereld. Die
wijnen vind ik ingetogener en minder
overdadig qua smaak. In de Bourgogne in
Frankrijk heb je bijvoorbeeld houtgelagerde
wijnen met een vleugje hout.

2

bicchieri

Gambero Rosso

Italië, DOCG
Chianti Classico
sangiovese cabernet sauvignon
gebraden rood vlees
Toscaanse blend van
90% sangiovese met
10% cabernet sauvignon.

€ 33.99

Stevig
&
Complex
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In de winter ga ik voor de Marchese
Chianti Classico Riserva. Als je een slok
neemt lijkt het alsof de open haard al

aan is. De wijn heeft breedte en diepte,
en kan van een saaie, doodnormale
avond iets bijzonders maken.
Het leuke van Italiaanse wijnen bij
Italiaans eten is dat je proeft hoe die
de afgelopen eeuwen op elkaar zijn
afgestemd. De wijnen hebben zich naar
het eten bewogen en het eten naar de
wijnen. Het is net een romantische
zwijmelfilm met een heel lekker einde.”

EEN ANDERE CHIANTI PROBEREN?
LEONARDO CHIANTI BIO, 2019

PICCINI CHIANTI, 2018

7.5
Soepel
&
Zacht

8Stevig
&
Ferm

Italië, DOCG Chianti

Italië, DOCG Chianti

sangiovese - ciliegiolo - canaiolo

sangiovese

varkens- en kalfsvlees

pasta bolognese

Deze Chianti van Piccini is een
groot internationaal succes! Fruitig,
fluweelzacht en zoetkruidig.

Met een dieprode kleur, een
robuuste smaak en de geur van
zwart fruit.

€ 5.99

PICCINI COLLEZIONE ORO
CHIANTI RISERVA, 2016

8.5

BIO

BROLIO CHIANTI CLASSICO
RISERVA, 2016

€ 8.49

93
punten

Stevig
&
Ferm

Stevig
&
Ferm

Italië, DOCG Chianti Classico Riserva

Italië, DOCG Chianti
sangiovese - cabernet sauvignon
pasta bolognese, gevogelte

Collezione Oro, ofwel uit de
‘gouden collectie’, gemaakt van
de gezondste druiventrossen
van het wijndomein.

€ 12.99

sangiovese - cabernet sauvignon
- merlot
gebraden rood vlees
Geweldige Chianti van sangiovese
met merlot en cabernet sauvignon.

€ 26.99

WINTER

Ook lekker vind ik wijnen uit Italië.
Chianti, Barolo, Amarone … Maar alleen
bij het eten, zoals pasta en biefstuk van
de winterbarbecue. In het algemeen
hebben Italiaanse wijnen aardig wat
tannines en kunnen ze stroef zijn om
los te drinken.

Value Brand
of the year
2016

w w w . a r r o g a n t - f r o g . c o m

ARROGANT FROG

CABERNET SAUVIGNON - MERLOT

ARROGANT FROG
ROSÉ

ARROGANT FROG

CHARDONNAY - VIOGNIER

Geen 18, geen alcohol
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WINTERSE WIJNEN VAN

In de winter komt er stevig rood op tafel. Zeker met kerst willen we
grootse smaken. Tannines en zuren zijn welkom aan de dinertafel.
Een Barolo, gemaakt van de nebbiolo-druif, is zo’n wijn die je dan wilt
drinken. Ze noemen ’m niet voor niets de wijn van koningen en koning
van de wijnen. Bij San Silvestro weten ze wel hoe je die maakt.

WIJNGAARD IN DE OCHTENDNEVEL BIJ NOVELLO

SAN SILVESTRO BAROLO
PATRES, 2015

90

Het wijnhuis San Silvestro ligt in
Piemonte. In Novello om precies te zijn:
een plaats in het hart van het
Barolo-district. Dat 20% van de
productie bij San Silvestro uit Barolowijnen bestaat is dus niet gek.
Bij San Silvestro werken ze volgens de
‘Modello Piemontese’: een methode
waarbij het merendeel van de druiven
afkomstig is van wijnbouwers in de
buurt. De methode stamt al uit de 19e
eeuw. Wijnbouwers bezaten vaak
grond, maar ze konden de vinificatiekosten niet betalen. Er werden partnerschappen gesloten die vandaag de
dag nog steeds bestaan. Samen
werken ze aan druiven van topkwaliteit.

SAN SILVESTRO BAROLO
SERRA DEI TURCHI, 2016

punten

Stevig
&
Complex

9

sterwijn

Stevig
&
Complex

Italië, DOCG Barolo

Italië, DOCG Barolo

nebbiolo

nebbiolo

wild, stoofschotel

gebraden rood vlees

100% nebbiolo afkomstig uit elf
verschillende dorpjes binnen het
Barolo-gebied.

Met een zeer delicate geur, waarin
je gedroogd fruit als rozijnen en
rokerige tonen herkent.

€ 17.99

€ 24.99

Ga voor alle wijnen van San Silvestro naar gall.nl/sansilvestro

WINTER

SAN SILVESTRO

SINTERKLAAS

10
X
SINTERKLAASCADEAU
Het geheim van de Sint? gall.nl/cadeauvinder. Klik aan of iemand
bijvoorbeeld van feestjes, sport, of series kijken houdt en je ziet meteen
de perfecte fles om cadeau te doen. Geen tijd voor? Met een goud
bekroonde wijn (Torres Salmos!) kan er niets misgaan.

VIDAL-FLEURY CÔTES DU
RHÔNE, 2016

TORRES IBERICOS, 2016

9-

Commended

Stevig
&
Ferm

Frankrijk, AC Côtes du Rhône

Spanje, DOCa Rioja

grenache - syrah - mourvèdre

tempranillo

Stevig
&
Ferm

gevogelte, paté

rood vlees, stoofschotel, kaas

Halve flesmaat klassieke Côtes du
Rhône. Leuk voor in de grote schoen
en goed voor drie glazen wijn.

12 maanden op eikenhout
gerijpt, en nóg langer op de
fles. Een Iberische wijn van
grote klasse.

37.5 cl

€ 5.99

PERE VENTURA BRUT

V

€ 10.59

GRÜNER VELTLINER, 2017

8.5
Spanje, Catalonië

Fruitig
&
Verfijnd

trepat
het aperitief, zalm, paling
Verfijnde cava uit de buurt
van Barcelona met een zachte
mousse en een lange afdronk.
Levendig met wit fruit, limoen
en een knisperend frisse
afdronk.

V

9-

€ 11.49

Oostenrijk, Wachau
grüner veltliner
wienerschnitzel,
groentegerechten
De druiven van deze wijn
zijn afkomstig van de steile
hellingen van een van
’s werelds beste coöperaties,
Domäne Wachau.

€ 11.99
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VOUVRAY DE CHANCENY
EXCELLENCE, 2016

MESSAGE IN A BOTTLE BRUT

8

WINTER

Frankrijk, Vouvray

Italië, Toscane

chenin blanc

vermentino - chardonnay

tong, forel, paling

de borrel

Crémant de Loire uit Vouvray, gemaakt van chenin blanc. In de wijn
proef je tropisch fruit, abrikozen,
honing en geroosterde amandelen.

De Message in a Bottle spumante
is een van de wijnen uit de wijngaarden van Sting. Het prachtige
domein bevindt zich in Il Palagio in
Toscane.

V

VIDAL-FLEURY CÔTES DU
RHÔNE MAGNUM, 2016

€ 15.99

€ 16.99

ZONIN VALPOLICELLA
RIPASSO MAGNUM, 2016

Brons

15.5
punten

Stevig
&
Ferm

Vol
&
Krachtig

Frankrijk, AC Côtes du Rhône

Italië, DOC Valpolicella Ripasso

grenache - syrah - mourvèdre
- carignan

corvina - rondinella molinara

gerechten met rozemarijn, tijm
en laurier

wild, sterke kaas

Zuidelijke Rhône-blend van 50%
grenache met syrah, mourvèdre
en carignan.

De Valpolicella-wijn is twintig
dagen in contact gebracht
met de most (schillen, pitten
en takjes) van de beroemde
Amarone-wijn. Hierdoor wint
de wijn aan kracht.

1.5 l

1.5 l

€ 19.99

TORRES SALMOS, 2016

€ 27.99

FRESCOBALDI NIPOZZANO CHIANTI
RUFINA RISERVA MAGNUM, 2015

93

Goud

punten

Stevig
&
Ferm

Spanje, DOCa Priorat
Vol
&
Krachtig

Italië, DOCG Chianti Rufina

cariñena

sangiovese cabernet sauvignon

wild, gebraden rood vlees
Salmos betekent ‘psalm’ in
het Nederlands. Een verwijzing naar de monniken die ooit
de afgelegen Priorat-streek
bewoonden.

€ 32.29

stoofvlees, wild
Ontdek een sappige smaak met
veel rood fruit en levendige
zuren. Tijdig ontkurken maakt
deze wijn nog lekkerder!

1.5 l

SINTERKLAAS

8.5

€ 39.99

Meer cadeaus vind je op gall.nl/cadeau of in de winkel
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Almudena Alberca MW
(Master of Wine)
Winemaker of Bodegas Viña Mayor.

NE

SUSTAIN ABLE WINEM AKING WITHOUT COMPROMISE

Geen 18, geen alcohol

@Bodegas.Vina.Mayor

@BodegasVinaMayor

www.vinamayor.es
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KERST MET KLASSE

Met kerst kiezen we vaak voor een
klassieke wijn waarvan de herkomst of
het druivenras bekend is. Dat pakt
meestal goed uit, want die wijnen zijn
niet voor niks klassiekers. Vaak combineren ze perfect met traditionele
kerstgerechten. Succesvolle combinaties zijn oesters met Chablis, garnalencocktail met Pouilly-Fumé, zalm
met Bourgogne, beef wellington met
Bordeaux, côte de boeuf met
Barolo, kaas met port en crème brûlée

met Sauternes. Succes gegarandeerd,
maar natuurlijk kan het ook anders.
Vervang de klassieker bijvoorbeeld door
een wijn uit een ander gebied, maar wel
van hetzelfde druivenras. Bij de oesters schenk je dan bijvoorbeeld Champagne, bij de garnalen een Sauvignon
Blanc uit Nieuw-Zeeland en bij de beef
een Cabernet Sauvignon uit Chili. Met
de wijnwijzer wordt de keuze je echt
makkelijk gemaakt.

Kijk voor de perfecte wijn bij jouw kerstgerecht op gall.nl/wijnwijzer

KERST

TEKST: MAGDA VAN DER RIJST

WINTER

Met kerst pak je uit en je wijn kies je zorgvuldig, bijvoorbeeld met de
wijnwijzer. Kerstwijn is bijzonder vanwege zijn herkomst, het druivenras,
zijn smaak of het verhaal erachter. Denk aan kerstklassiekers als
garnalencocktail met Pouilly-Fumé of beef wellington met Bordeaux.

KERST

KERSTWIJN = DINERWIJN
Een echte kerstwijn is een wijn die bij het kerstdiner past. Het ligt dus maar net
aan het menu voor welke wijn je gaat en of je één wijn of verschillende wijnen wilt.
Kies je één wijn bij meerdere gangen, speel dan eens met de temperatuur. Die
heeft veel invloed op de smaak. Schenk hem eerst aan de koele kant en daarna iets
warmer. Andersom kan trouwens ook.
Voorgerecht

Wijn

Hoofdgerecht

Wijn

Carpaccio

Cap Royal – 14 à 15 °C

Beef wellington

Cap Royal – 17 à 18 °C

Garnalencocktail

Chapoutier
Condrieu – 9 à 11 °C

Zalm

Chapoutier Condrieu –
12 à 14 °C

Gevogeltepaté

Mommessin Beaujolais
Villages – 16 à 17 °C

Kabeljauw met
tuinkruidensaus

Mommessin Beaujolais
Villages – 13 à 14 °C

KERSTLIFT
Een echte kerstwijn is er een die net
een beetje anders dan anders is, maar
wel bij het smaakprofiel van jou en je
gasten past. Welk smaakprofiel dat
is, kun je testen op gall.nl/test. Omdat er met kerst een schepje bovenop mag, kies je een wijn in lijn met je
persoonlijke voorkeur en die geef je
een verrassende upgrade. Zo kun je
bijvoorbeeld heel veilig van een soepele
rode wijn met een volle smaak (Easy

Rider) overstappen op een vergelijkbare wijn met net iets meer body (Big
Red). Die combineren meestal ook iets
beter met typische kerstgerechten van
rood vlees of wild. Drink je altijd je wijn
aan tafel en kies je dan voor een stevig
type met een mooie bite (Classic Red),
probeer dan nu eens zo’n zelfde type
wijn maar met net iets meer verfijning
en complexiteit (Royal Red).

CAP ROYAL BORDEAUX SUPÉRIEUR,
2016

UNDURRAGA T.H. CABERNET
SAUVIGNON CAUQUENES, 2017

4.5

9-

sterren

Stevig
&
Ferm

Frankrijk, AC Bordeaux Supérieur
merlot - cabernet sauvignon

Vol
&
Krachtig

Chili, Cauquenes
cabernet sauvignon

rundvlees, lamsvlees

gebraden rood vlees

Gemaakt door de wijnmaker van
Pichon Longueville, Grand Cru
Classé uit de Pauillac. Fantastische
kwaliteit, die ver boven de kwaliteit
van een gewone Bordeaux
Supérieur uitsteekt.

Krachtig met cassis, vijgen,
aardse tonen, specerijen en
stevige tannines.

V

€ 12.99

€ 21.99
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FAUSTINO I GRAN RESERVA, 2008

VILLEBOIS POUILLY-FUMÉ, 2018

90

8.5
Spanje, DOCa Rioja

sauvignon blanc

tempranillo - mazuelo - graciano

schelpdieren, geitenkaas

Jamon Iberico, varkensvlees, wild

Door de fermentatie op hout en
de rijping ‘sur lie’ krijg je een wijn
die tegen een stootje kan. Hij is
rijk en intens.

Faustino I Gran Reserva is nu
perfect op dronk, maar kan nog
jaren mee.

€ 18.29

CHABLISIENNE CHABLIS
FOURNEAUX, 2015

9-

Fruitig
&
Verfijnd

Frankrijk, AC Chablis Premier Cru

€ 19.99

CATENA ALTA CABERNET
SAUVIGNON, 2015

93
punten

Vol
&
Krachtig

Argentinië, Mendoza

chardonnay

cabernet sauvignon

kreeft, coquilles

tournedos, lamskotelet

De succesfactor van deze wijn
is de Kimmeridge-bodem, rijk
aan fossielen en kalksteen.

Catena is een van de meest prestigieuze bedrijven van Argentinië. De
druiven voor deze wijnen groeien
op meer dan 1000 meter hoogte.
Perfect voor een wijn met frisheid.
Absolute topklasse uit Argentinië!

€ 23.79

RENATO RATTI BAROLO
MARCENASCO, 2016

97
punten

Stevig
&
Complex

Italië, DOCG Barolo
nebbiolo
paddenstoelenrisotto
In 1965 is deze ‘single vineyardBarolo’ door Ratti gemaakt;
een unicum in die tijd.

€ 39.99

€ 32.99

UPGRADE
JE SMAAK
Normaal

Step up

Fruit Lover

Classic White

Easy Rider

Big Red

Classic Red

Royal Red

KERST

Stevig
&
Ferm

Frankrijk, AC Pouilly-Fumé

WINTER

Licht
&
Fris

punten

KERST

KERST-FLES-CADEAU
Wijn is leuk om te krijgen en om te geven.
Maar hoe weet je wat iemand lekker
vindt? Een wijn geven waar jezelf dol op

bent, is altijd heel speciaal en persoonlijk. Als je bang bent dat jullie smaken
te veel verschillen, doe dan de test op
gall.nl/test om achter het smaakprofiel van je gastheer of gastvrouw te
komen. Of kijk eens wat voor hobby’s
hij of zij heeft. De cadeauvinder op
gall.nl brengt je op een idee welke
wijnen, binnen verschillende prijsklassen, bij bijvoorbeeld een culy of sporty
passen. Laat je cadeaufles (ook online)
in een mooie doos verpakken.

M. CHAPOUTIER CONDRIEU, 2018

CHÂTEAU LYNCH-MOUSSAS, 2017

93

9
Soepel
&
Vol

punten

Stevig
&
Complex

Frankrijk, AC Condrieu

Frankrijk, AC Pauillac 5ième Grand
Cru Classé

viognier

cabernet sauvignon - merlot

krab, kreeft
Zeg je Condrieu, dan zeg je viognier.
Dat is namelijk de enige toegestane
druif in deze iconische appellatie in
de noordelijke Rhône.

gebraden rood vlees
Cinquième Grand Cru Classé uit
Pauillac. Drink hem tussen nu en
2024.

€ 34.99

LE SERRE NUOVE DELL’ORNELLAIA,
2014

90

€ 48.99

JC BOISSET NUITS-SAINT-GEORGES
LES CHARBONNIÈRES, 2014

17.5

punten

Stevig
&
Complex

punten

Stevig
&
Ferm

Italië, DOC Bolgheri
cabernet sauvignon - merlot petit verdot

Frankrijk, AC Nuits-St-Georges
Premier Cru
pinot noir

gebraden rood vlees

risotto met paddenstoelen

De tweede wijn van Ornellaia:
de beroemde Super Tuscan uit
Bolgheri.

Wijn uit de historische gemeente
Nuits-Saint-Georges werd vroeger
al gedronken door Lodewijk de
Veertiende, de Zonnekoning van
Frankrijk.

€ 47.99

V

€ 49.99
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FRESCOBALDI BRUNELLO
DI MONTALCINO, 2015

93

LOUIS ROEDERER BRUT
VINTAGE GIFT, 2012

96

punten

punten

Frankrijk, Champagne

sangiovese

KERST

Italië, DOCG Brunello di Montalcino

WINTER

Stevig
&
Complex

pinot noir

wild, stoofschotel

kreeft, oesters, krab

Stevig en stoer. Complex met finesse
en een geweldige balans. De absolute top onder de sangiovese.

Een vintage Champagne is een
weerspiegeling van de omstandigheden van het oogstjaar.
Deze verfijnde Champagne is
perfect op dronk, maar hij kan
ook nog enkele jaren rijpen.

V

€ 64.49

CHÂTEAU D’YQUEM, 2014

€ 75.00

CHÂTEAU MARGAUX, 2012

98

95

punten

Frankrijk, AC Sauternes Premier
Cru Supérieur

punten

Stevig
&
Complex

Frankrijk, AC Margaux Premier
Grand Cru Classé

sémillon - sauvignon blanc
blauwe kaas, patisserie met fruit
De allerbeste zoete wijn van de
hele wereld. Je proeft honing,
sinaasappelmarmelade, vanille,
citroen, krenten en abrikoos.
De wijn is een kunstwerk op zich.

cabernet sauvignon - merlot cabernet franc
rood vlees, lamsvlees
Premier Grand Cru Classé uit de
gelijknamige appellatie. Château
Margaux is een van de meest
beroemde rode wijnen ter wereld.
Verleidelijk, vol, elegant en rijk.

€ 369.00

ZIN IN EEN RELAXTE KERST?
OP GALL.NL/CADEAU VIND JE
TIPS VOOR MOOIE WIJNEN,
ZODAT JE MET EEN BIJZONDERE
FLES AAN HET KERSTDINER KUNT
AANSCHUIVEN.

€ 559.00

WINTER WIJN-SPIJS

WINTER

WIJn-SPIJS
Bij de winter passen warme, volle wijnen die goed samengaan
met stevige gerechten als stamppot, kruidige tajines en gevulde
soepen. Kerst is een apart winterverhaal. Dan kiezen we niet
voor gemak en comfort, maar voor klassieke combinaties óf we
gaan voor het avontuur.
TEKST: MAGDA VAN DER RIJST

WINTER WIJN-SPIJS | 57

Bij gourmet (zie pag. 58) heb je met veel smaken en structuren te maken. Een soepele rode
wijn als Côtes du Rhône of Tempranillo Crianza past zich moeiteloos aan en combineert goed
met vrijwel alles waar je graag rode wijn bij drinkt. Met kerst kies je bijzondere wijnen om te
vieren dat je samen bent!

ZWOELE SPECERIJEN
Bij de winter horen specerijen met warme, zoetige tonen als warme tonen als kaneel, laurier,
jeneverbes en kruidnagel. In sommige wijnen kom je die aroma’s ook tegen, zoals in een
zachte Shiraz uit Barossa Valley of een Tempranillo Gran Reserva die in vaten van Amerikaans
eikenhout heeft gerijpt. De geurigheid van die wijnen sluit perfect aan bij allerlei kruidige
stoofgerechten, ook die uit de Arabische en Indonesische keuken.

SPIJS & WIJN: ZO DOE JE DAT

Wijnen en gerechten hebben drie kenmerken die je met elkaar
kunt vergelijken: smaakgehalte (weinig of veel), mondgevoel
(strak of rond) en dominante smaak (bijvoorbeeld zuur of zoet).
Als de stijl van het gerecht en de wijn compleet verschillen,
dan botst het in de combinatie. Dus een frisse salade met
een houtgerijpte Cabernet Sauvignon werkt niet. Maar bij
een stamppot boerenkool met rookworst past een Argentijnse
Malbec (Big Red) heel goed. Deze is krachtig, soepel en vol van
smaak door de rijke aroma’s van rijp fruit. De combinatie is
dan in balans en geslaagd. Kijk voor speciﬁeke wijnsuggesties bij wintergerechten ook bij eetmomenten, vanaf pag. 68.

KIJK VOOR DE PERFECTE WIJN
BIJ JOUW WINTERGERECHT OP
GALL.NL/WIJNWIJZER

PITTIGE KAAS
Volle, rijke en ook zoete
winterwijnen passen goed
bij pittige kazen:
• Belegen Hollandse
boerenkaas & Tawny Port
• Gorgonzola & Recioto di
Valpolicella
• Kruidnagelkaas & Pinotage
• Munster & Gewürztraminer
• Overjarige Goudse kaas
& Rioja Reserva

WINTER

FEESTETEN

WINTER WIJN-SPIJS

GOURMET MET
VOORNAMELIJK VLEES

RIPORTA PRIMITIVO, 2018

8
Soepel
&
Zacht

Italië, IGT Puglia
primitivo
De krachtige Italiaanse druif
primitivo is de held van het zuiden.

€ 6.59

GOURMET MET
VOORNAMELIJK VIS
Bij gourmet met vis kun je,
afhankelijk van je smaak,
veel verschillende witte
wijnen inzetten.

BAUMGARTNER GRÜNER
VELTLINER, 2019

Zilver

Fruitig
&
Vriendelijk

Oostenrijk, DAC Weinviertel
grüner veltliner
Grüner veltliner smaakt onberispelijk fris, licht en sprankelend.
Niet voor niets is dit de meest aangeplante druif van heel Oostenrijk.

€ 5.99

GOURMET MET
VOORNAMELIJK
GROENTEN

Ga voor een fruitige rode wijn
bij gourmet met groenten.

LOUIS BERNARD CÔTES
DU RHÔNE, 2019

7.5

Stevig
&
Ferm

Frankrijk, AC Côtes du Rhône
syrah - grenache
Vol heerlijk bessenfruit met een
lichte kruidigheid. Lichtgekoeld
het lekkerst!

V

€ 5.99
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LA PALMA MERLOT, 2019

FAUSTINO CRIANZA, 2016

90

8
Spanje, DOCa Rioja

merlot

tempranillo

Een aangename, zachte smaak met
duidelijke tonen van houtlagering.
Onze populairste rode wijn!

Deze Crianza van 100% tempranillo
rijpt 14 maanden op Amerikaans
eiken.

€ 7.49

BOSCHKLOOF SAUVIGNON
BLANC, 2019

4

€ 10.99

LAVIS SELEZIONI DIAOL
CHARDONNAY, 2017

sterren

Fris
&
Intens

Zuid-Afrika, WO Stellenbosch

8.5

Fruitig
&
Verfijnd

Italië, DOC Trentino

sauvignon blanc

chardonnay

‘Inconsessum persequor’ is het
motto van Boschkloof. Een ambitieus motto dat betekent: altijd op
zoek naar het onmogelijke; het
allerbeste dus.

V

ZONIN VALPOLICELLA
CLASSICO, 2019

€ 12.09

8-

Fris
&
Sappig

Italië, DOC Valpolicella Classico
corvina - rondinella - molinara
Deze wijn is soepel en makkelijk
drinkbaar. Gemaakt van de typische
druiven uit de streek: corvina,
rondinella en molinara.

V

Houtgerijpte Chardonnay uit
Trentino met nectarine, vanille
en gele pruimen.

€ 7.99

€ 12.99

ZORZAL TERROIR UNICO
PINOT NOIR, 2018

92
punten

Fruitig
&
Soepel

Argentinië, Tupungato - Mendoza
pinot noir
Meestal is Argentinië te heet voor
pinot noir, maar Zorzal heeft ze
aangeplant op een steile helling
op 1300 meter hoogte met een
kalkrijke bodem. Zo gaat het
helemaal goed!

€ 8.99

WINTER

Stevig
&
Ferm

Chili, Cachapoal Valley

GOURMET

Soepel
&
Zacht

punten

WINTER WIJN-SPIJS

GARNALENCOCKTAIL

Bij de vettige cocktailsaus
zoeken we contrast: ga voor
een heel frisse wijn met flink
wat zuren.

BRUCE JACK SAUVIGNON
BLANC, 2019

9sterwijn

Licht
&
Fris

Zuid-Afrika, WO Western Cape
sauvignon blanc
Deze Zuid-Afrikaanse Sauvignon
Blanc wordt vergeleken met een
Pouilly-Fumé uit de Loire.

€ 6.99

CARPACCIO

TERRE DI VERONA BARDOLINO,
2019

7

Fris
&
Sappig

Italië, DOC Bardolino
corvina - molinara
Het kleine broertje van Valpolicella.
Lichter en geschikt om koel te
serveren.

€ 4.99

BIETENCARPACCIO

Biet is licht aards van smaak,
daarbij past een fruitige rode
wijn.

KREMSTAL BLAUER ZWEIGELT
‘ST. SEVERIN’, 2018

7.5

Fruitig
&
Soepel

Oostenrijk, Kremstal
blauer zweigelt
Winzer Krems maakt een krachtige
en tegelijkertijd fruitige wijn van de
meest aangeplante blauwe druif
van het land: zweigelt.

€ 6.79
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CLEARWATER COVE SAUVIGNON
BLANC, 2019

TORRES FRANSOLA, 2016

8+
Fris
&
Intens

Spanje, DO Penedès

sauvignon blanc

KERST

Nieuw-Zeeland, Marlborough

sauvignon blanc

De Clearwater Cove wijnen worden
gemaakt door het 100% klimaatneutrale Peter Yealands uit
Nieuw-Zeeland. Voor deze knisperfrisse wijn komen de sauvignon
blanc druiven uit Marlborough.

V

JOSEPH DROUHIN BOURGOGNE
PINOT NOIR, 2018

Houtvergist met geel en tropisch
fruit, passievrucht, vanille en
bloemen.

€ 13.59

8.5

Fris
&
Sappig

Frankrijk, AC Bourgogne Pinot Noir

€ 23.99

TRIMBACH PINOT NOIR
RÉSERVE, 2017

93
punten

Fris
&
Sappig

Frankrijk, AC Alsace

pinot noir

pinot noir

De gevoelige pinot noir levert in
de Bourgogne de meest verfijnde
wijnen op.

Elegant, fruitig en soepel met de
smaak van aardbei, framboos en
aardse tonen.

€ 13.99

CHÂTEAU DE LA ROULERIE
ANJOU ROUGE, 2018

8+

Fris
&
Sappig

€ 19.99

MOMMESSIN CÔTE-DE-BROUILLY
GRANDES MISES, 2017

8.5

Fris
&
Sappig

Frankrijk, AC Anjou

Frankrijk, AC Côte-de-Brouilly

cabernet franc

gamay

Gemaakt van handgeplukte cabernet-francdruiven. Zonder houtlagering opgevoed om de frisse smaken
te behouden.

BIO

€ 8.99

WINTER

Fris
&
Intens

9-

De Côte-de-Brouilly-appellatie
bestaat sinds 1934. De wijnen uit
deze regio zijn wat steviger dan die
uit Brouilly.

V

€ 16.99

WINTER WIJN-SPIJS

BEEF WELLINGTON

PIEVE DI SPALTENNA CHIANTI
CLASSICO, 2017

8-

Stevig
&
Ferm

Italië, DOCG Chianti Classico
sangiovese - cabernet sauvignon
Chianti Classico komt uit het meest
oorspronkelijke Chianti-gebied.
Hier staan de druivenranken op de
heuvels aangeplant.

€ 9.29

KERSTHAM

Bij ham van varkensvlees
past een sappige, iets
soepele rode wijn.

DOMÄNE WACHAU BLAUER
ZWEIGELT TERRASSEN, 2018

9-

Soepel
&
Zacht

Oostenrijk, Wachau
blauer zweigelt
De druiven zijn afkomstig uit de
gehele Wachau en staan aangeplant
op de steile terrassen aan de
oevers van de rivier de Donau.

€ 9.99

KALKOEN

Kalkoen en ander gevogelte
zijn niet al te uitgesproken
van smaak. Daar past een
frisse rode wijn bij. Zonder
al te veel tannines.

VALDIVIESO PINOT NOIR
GRAN RESERVA, 2017

8.5

Fruitig
&
Soepel

Chili, Valle de Casablanca
pinot noir
Deze rode wijn heeft een duidelijke
geur van vanille. Vol frambozen en
bessen en een kruidige smaak met
een beetje leer. Met soepele tannines.

€ 14.99
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GARZÓN RESERVA TANNAT,
2017

91

CHÂTEAU LA TOUR CARNET,
2015

punten

Frankrijk, AC Haut-Médoc Grand
Cru Classé

tannat
Uruguayaanse 100% tannat met
de smaak van pruim, framboos
en specerijen.

cabernet sauvignon - merlot cabernet franc
Deze Quatrième Grand Cru Classé
is afkomstig van het oudste
château van de Haut-Médoc.

€ 16.99

MATHILDE CHAPOUTIER
SELECTION D’UZÈS, 2017

8+

Soepel
&
Zacht

€ 34.99

BEYERSKLOOF SYNERGY CAPE
BLEND, 2017

punten

Soepel
&
Zacht

Frankrijk, AC Duché d’Uzès

Zuid-Afrika, WO Stellenbosch

syrah - grenache
De dochter Mathilde heeft al
haar kennis en kunde van haar
beroemde vader Chapoutier.

pinotage - merlot cabernet sauvignon
Beyerskloof is een pinotagespecialist. In deze blend zorgt de pinotage
voor synergie in combinatie met
cabernet sauvignon en merlot. Intens
vol en kruidig.

€ 11.69

JC BOISSET HAUTES-CÔTES
DE NUITS, 2018

91

9

Fruitig
&
Soepel

Frankrijk, AC Hautes-Côtes de Nuits
pinot noir

€ 12.99

DOMAINE DE LA VOUGERAIE
BEAUNE LA MONTÉE, 2013

9

Fruitig
&
Soepel

Frankrijk, AC Beaune
pinot noir

Bij de aanblik van de wijngaarden
van de Hautes-Côtes de Nuits word
je direct verliefd. Ze behoren tot de
allermooiste van de Bourgogne.

V

€ 19.99

Pinot noir met licht rood fruit,
zachte tannines en aardse tonen.

BIO

€ 33.99

KERST

Stevig
&
Complex

Uruguay, Garzon

WINTER

Stevig
&
Complex

9-

WINTER WIJN-SPIJS

VARKENSHAAS

Zacht varkensvlees past het
best bij een wijn met een volle,
maar zachte smaak.

LA PALMA CABERNET
SAUVIGNON, 2019

8-

Soepel
&
Zacht

Chili, Cachapoal Valley
cabernet sauvignon
Cabernet sauvignon wordt in het
Chileense klimaat lekker rijp.
Dat zorgt voor een soepele smaak.

€ 7.49

COTE DE BOEUF

PICCINI ROSSO TOSCANA BUON
GOVERNO, 2018

8.5

Stevig
&
Ferm

Italië, IGT Toscana
sangiovese - merlot - colorino cabernet sauvignon
Toscaanse wijn gemaakt van
sangiovese, merlot, colorino
en cabernet sauvignon.

€ 7.29

GEROOSTERDE
SPRUITEN

Het bittere van de spruiten
wordt wat lichter met
een wijn met een lekker
verfrissende zuurgraad.

ZONIN BARDOLINO CLASSICO,
2019

7.5

Fris
&
Sappig

Italië, DOC Bardolino Classico
corvina - rondinella - molinara
De lichtvoetige buurman van
Valpolicella. Drink hem jong
en lichtgekoeld.

€ 6.99
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ALAMOS MERLOT, 2019

8.5

PLANETA MAROCCOLI SYRAH,
2015

93
punten

KERST

Italië, IGT Sicilia

Argentinië, Mendoza

syrah

merlot
Toegankelijke Merlot uit Mendoza,
gemaakt door bodega Catena Zapata.

Zwart fruit, peper, kaneel, rijke
tannines en een nieuwewereldstijl.

V

€ 9.99

DI MAJO NORANTE AGLIANICO,
2015

€ 24.99

CATENA MALBEC, 2018

90

94

punten

Stevig
&
Ferm

Italië, DOC Aglianico del Molise

punten

Vol
&
Krachtig

Argentinië, Mendoza

aglianico

malbec

Wijnen van aglianico worden ook
wel de Barolo’s van het zuiden
genoemd. Hij smaakt naar pruimen
en chocolade.

V

BIO

ANDRIAN LAGREIN RUBENO,
2018

Een schitterende Argentijnse
Malbec; helemaal gemaakt volgens
het boekje.

€ 10.59

8.5

Fruitig
&
Soepel

€ 15.99

LAWSON’S DRY HILLS PINOT
NOIR, 2017

8.5

Fris
&
Sappig

Italië, DOC Alto Adige

Nieuw-Zeeland, Marlborough

lagrein

pinot noir

Soepele en fruitige 100% lagrein
uit Alto Adige. Hij rijpt zes maanden
op grote houten vaten. De wijn is
sappig en aards.

€ 13.99

WINTER

Vol
&
Krachtig

Soepel
&
Zacht

De druiven zijn afkomstig van de
Chaytors Road-wijngaard, aangevuld met druiven uit Waihopai,
Omaka en Awatere Valleys voor
de perfecte balans.

€ 13.99

WINTER WIJN-SPIJS

CRÈME BRÛLÉE

Bij een zoet nagerecht past
een wijn die minstens even
zoet is.

DOMÄNE WACHAU
BEERENAUSLESE, 2017

92-94
punten

Oostenrijk, Wachau
riesling
De druiven werden voorzichtig
met de hand geplukt op steile
terrasvormige wijngaarden. De
wijn weerspiegelt het elegante
karakter van Wachau-wijnen.

37.5 cl

CHOCOLADE
MOULLEUX

Slechts enkele wijnen zijn
opgewassen tegen de sterke
en romige smaak van
chocolade. Denk aan port
of PX-sherry.

€ 16.99

GONZALEZ BYASS NECTAR PX
Goud

Spanje, Jerez
Je ruikt zoete aroma’s van rozijnen
en karamel. De smaak is zijdezacht
met de zoetheid van rijpe rozijnen
en dadels.

37.5 cl

KAASPLANK

€ 6.99

ADAM GEWURZTRAMINER
RÉSERVE, 2018

8+

Soepel
&
Vol

Frankrijk, AC Alsace
gewürztraminer

Gewürztraminer is een van de
meest aromatische druivenrassen.
Je ruikt duidelijk bloemige tonen
als rozen en acacia, en veel exotisch
fruit (lychee en mango).

V

€ 12.59

WINTER WIJN-SPIJS | 67
TOKARA NOBLE LATE HARVEST,
2016

5

KLEIN CONSTANTIA VIN DE
CONSTANCE, 2015

94

sterren

KERST

Zuid-Afrika, WO Constantia

sauvignon blanc

muscat de frontignan

‘Edele late oogst’ van door botrytis
aangetaste sauvignon-blancdruiven.

€ 19.99

LUSTAU EAST INDIA SOLERA

De beroemdste wijn van Zuid-Afrika.
Favoriet van Napoleon Bonaparte.

50 cl

€ 59.00

KOPKE COLHEITA, 2004

96

Goud

punten

Spanje, Jerez

Portugal, Douro

De wijn lijkt qua smaak op de
sherry die vroeger meeging op
reis naar India als ballast op de
schepen. Vandaar de naam:
Lustau East India Solera.

Deze Kopke Colheita Port 2004 heeft
de smaak van noten, dadels en
vijgen met vanille. Deze port is ook
heerlijk bij chocolade!

14.99

LA PODERINA ROSSO DI
MONTALCINO, 2015

€ 32.99

GRAHAM’S TAWNY 10 YEARS

91

Zilver

punten

Stevig
&
Complex

Italië, DOC Rosso di Montalcino
sangiovese
Het kleinere broertje van de
wereldberoemde Brunello di
Montalcino.

€ 19.59

WINTER

Zuid-Afrika, Stellenbosch

punten

Portugal, Douro
touriga nacional - touriga franca
- tinta barroca
Houtgerijpte Tawny Port
met een gemiddelde leeftijd van
tien jaar.

€ 44.99

WINTER WIJN-SPIJS

HUTSPOT

Een soepele wijn past bij dit
oer-Hollandse gerecht. Houd
je van het pittige van de ui?
Kies dan voor de frisse
Sauvignon Blanc.

DIEGO DE ALMAGRO
VALDEPENAS, 2019

7+

Stevig
&
Ferm

Spanje, DO Valdepenas
tempranillo
Deze jonge Tempranillo rijpt
6 maanden op Amerikaans eiken
en 2 jaar op fles. Je proeft jeugdig
rood fruit zoals aardbei en pruim,
en een lekkere kruidigheid.

€ 3.99

ZUURKOOLSTAMPPOT

Bij zuurkool heb je een wijn
nodig die ook heel veel zuren
bevat. Dan kunnen ze elkaar
aan, en wordt het geheel
minder zuur.

ANDRÉ STUBER RIESLING, 2018

7.5
Licht
&
Fris

Frankrijk, AC Alsace
riesling
Je ruikt de geur van peer en gele
appel. Eerst lijkt de smaak zacht
en daarna wordt hij lekker fris door
de smaak van citrus.

€ 7.99

ANDIJVIESTAMPPOT

PRESTIGE DU RHÔNE, 2018

7
Stevig
&
Ferm

Frankrijk, AC Côtes du Rhône
grenache - syrah
Een Zuid-Franse wijn met elegante
zachte tannines. Dit is een perfect
voorbeeld van een klassieke Côtes
du Rhône-wijn.

V

€ 5.49
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CHILENSIS CHARDONNAY, 2019

7+

LAWSON’S DRY HILLS RESERVE
SAUVIGNON BLANC, 2019

Nieuw-Zeeland, Marlborough

chardonnay

sauvignon blanc

Ronde, makkelijke wijn uit Chili,
waar de chardonnaydruif het zo
goed doet. Lekker fruitig en vol
van smaak.

Het geheim van de wijnmaker is
om 20% van de wijn ‘wild’ te laten
fermenteren met uitsluitend natuurlijke gisten op eikenhouten vaten.

€ 5.29

DRY TOKAJI, 2016

8.5
Licht
&
Fris

€ 14.99

TRIMBACH RIESLING RÉSERVE,
2017

93
punten

Fris
&
Intens

Hongarije, Tokaj

Frankrijk, AC Alsace

furmint

riesling

Het Hongaarse Tokaj is een van
de oudste en beroemdste wijngebieden ter wereld. Van de lokale
furmintdruif worden zowel droge
als edelzoete wijnen gemaakt.

Fruitig en rijp. De stijl van Maison
Trimbach is droog met een perfecte
balans.

€ 9.99

V

€ 18.29

PLANETA FRAPPATO, 2017

8

8
Fruitig
&
Soepel

Stevig
&
Ferm

Spanje, DO Navarra

Italië, DOC Vittoria

tempranillo

frappato

Reserva betekent dat de wijn
minimaal drie jaar rijping heeft
gehad, waarvan minstens één
jaar op eikenhout.

€ 8.99

Bijzondere Siciliaanse wijn, gemaakt
van de lokale frappatodruif. Aards,
met veel rood en zwart fruit. Iets
peperig ook.

V

€ 14.99

WINTER

Chili, Central Valley

STAMPPOT

Fris
&
Intens

Soepel
&
Vol

EL PARADOR RESERVA
NAVARRA, 2012

8.5

WINTER WIJN-SPIJS

KAASFONDUE

KREMSTAL GRÜNER
VELTLINER, 2019

7.5

Licht
&
Fris

Oostenrijk, Niederösterreich
grüner veltliner
Winzer Krems is een van de oudste
wijncoöperaties van heel centraal
Europa.

V

VLEESFONDUE

Bij vleesfondue passen
meerdere typen rode wijn.
Dus kies wat bij jou past.

€ 7.99

MONTENAY MERLOT, 2018

7.5
Soepel
&
Zacht

Frankrijk, IGP Pays d’Oc
merlot
Afkomstig uit de Languedoc, ook
wel de proeftuin van Frankrijk
genoemd. Lekker soepel van smaak.

€ 6.69

CHINESE FONDUE

De groenten die je in de
bouillon laat garen, houden
van een frisse witte wijn erbij.

LAVIS CLASSICI MÜLLER
THURGAU, 2018

9-

Licht
&
Fris

Italië, DOC Trentino
müller-thurgau
Müller-thurgau is het makkelijkste
jongetje van de klas: stelt weinig
eisen aan bodem, vroeg rijp en
doet het uitstekend in een relatief
koel klimaat.

€ 9.29

WINTER WIJN-SPIJS | 71
TENUTA MORAIA VERMENTINO,
2018

8.5

DOMÄNE WACHAU GRÜNER
VELTLINER SMARAGD, 2018

91-93
punten

Oostenrijk, Wachau

vermentino

grüner veltliner

100% vermentino. Je proeft anijs,
venkel, tropisch fruit en een lichte
mineraliteit.

Oostenrijkse wijn met gele appel,
kweeperen, groene kruiden en
specerijen.

€ 9.79

ZORZAL GRAN TERROIR
MALBEC, 2018

8+

Vol
&
Krachtig

V

TOKARA RESERVE COLLECTION
SYRAH, 2015

€ 16.59

4.5
sterren

Vol
&
Krachtig

Argentinië, Mendoza

Zuid-Afrika, WO Stellenbosch

malbec

syrah

Het Argentijnse Gualtallary ligt
op 1350 meter boven zeeniveau.
Perfect voor een langzame rijping
van de druiven.

Zuid-Afrikaanse 100% syrah die groeit
op de hellingen van de Simonsberg.

€ 12.99

STATION CREEK SAUVIGNON
BLANC, 2019

8-

Fris
&
Intens

Nieuw-Zeeland, Marlborough
sauvignon blanc

€ 21.99

UNDURRAGA T.H. SAUVIGNON
BLANC LEYDA, 2018

9-

Fris
&
Intens

Chili, Leyda Valley
sauvignon blanc

Station Creek was een plek waar
reizigers samenkwamen om
verhalen én handel uit te wisselen.
Op deze bijzondere plek groeien nu
de druiven.

V

€ 12.99

Chileense ‘terroirwijn’ uit de
Leyda-vallei. Deels gefermenteerd
op hout en 5 maanden ‘sur lie’
gerijpt. Complex en gestructureerd.

€ 21.99

FONDUE

Italië, IGT Toscana

WINTER

Fruitig
&
Verfijnd

Fruitig
&
Vriendelijk

OUD & NIEUW

10
X
OUD & NIEUW
Wat je ook van 2020 vond, het is een jaar om nooit te vergeten. Zo’n jaar
verdient een knallende afsluiting met een perfecte bubbel op oudjaarsavond – ook goed om kwade geesten mee af te weren. Elk zichzelf
respecterend wijnland maakt een goede mousserende prosecco,
crémant, cava of Champagne. Happy New Year!
ASTI LE MONFERRINE
Zilver

Italië, Piemonte

CAVA SUMARROCA RESERVA
BRUT, 2017

8

Spanje, Catalonië

fruitdesserts, sorbets
Een aromatische, licht mousserende
wijn uit Piemonte. De wijnen die
onder deze DOCG vallen, zijn zeer
populair vanwege hun verfrissende,
lichtzoete smaak.

xarello - parellada - macabeo chardonnay
het aperitief, sushi, desserts
Gemaakt van de traditionele
cavadruiven macabeo, xarello
en parellada. En met minimale
toevoeging van chardonnay.

€ 6.99

PROSECCO COLLE DEL PRINCIPE

€ 8.99

PROSECCO SUPERIORE BRUT BIO

8

Aanbevolen

Italië, Veneto

Italië, Veneto

het aperitief

glera

De allerpopulairste prosecco van
Gall & Gall. Fris, maar toch intens
van smaak.

€ 9.29

het aperitief
Biologische Prosecco Superiore
afkomstig uit Valdobbiadene, de
meest gerespecteerde regio voor
deze mousserende wijn. Je herkent
de smaak van gele appels in deze
spumante.

BIO

€ 11.99
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CHÂTEAU LANGLOIS BRUT

PONGRÁCZ SPARKLING BRUT

4

8.5

sterren

het aperitief, schelpdieren

Crémant de Loire uit Saumur.
Hij wordt gemaakt van 60% chenin
blanc, 20% cabernet franc en
20% chardonnay, en krijgt een
tweede vergisting op fles.

Vernoemd naar Pongrácz, een
Hongaarse vluchteling die een
belangrijke rol heeft gespeeld
voor de Zuid-Afrikaanse wijnbouw.

€ 13.99

POMMERY BRUT ROYAL

V

€ 14.49

BRIMONCOURT BRUT

16.5

Zilver

punten

Frankrijk, Champagne

Frankrijk, Champagne

het aperitief, sushi, oesters

chardonnay - pinot noir

Fris, sprankelend en feestelijk!
Smaakt altijd goed.

het aperitief
Een bijzonder verfijnde Champagne
met zachte bubbels en een intense
elegante smaak. Je proeft frisheid
en de kenmerkende ‘briochetonen’.

€ 34.49

LAURENT PERRIER ZERO DOSAGE

91

V

MOËT & CHANDON ICE IMPÉRIAL
MAGNUM

punten

Stephen Tanzer

Frankrijk, Champagne

€ 34.99

90
punten

Frankrijk, Champagne
het aperitief

chardonnay - pinot noir
oesters, borrelhapjes
Bij een ‘zero dosage Champagne’
wordt er geen likeur toegevoegd.
Een extra droge smaak dus.
En minder calorieën ...

€ 54.99

Moët Ice Impérial is de eerste
Champagne gemaakt om te drinken
met ijs. Een nieuwe Champagneervaring!

1.5 l

€ 130.00

Op gall.nl/mousserend vind je wel 250 mousserende wijnen

WINTER

Zuid-Afrika, Stellenbosch

het aperitief

OUD & NIEUW

Frankrijk, Loire

DRY JANUARY

10
X
ALCOHOLVRIJ
Ga jij voor Dry January? Even grondig resetten om het nieuwe jaar fris
in te gaan. Alcoholvrije wijn helpt daarbij. Doordat het assortiment
steeds groter wordt, is er ook absoluut een die bij jou past. Of je nu van
Chardonnay of Merlot houdt. Wees niet verbaasd als hij zo in de smaak
valt, dat je hem ook in de ‘natte’ maanden graag wil drinken.
FREETIME CHARDONNAY
ALCOHOLVRIJ

EISBERG ROSÉ ALCOHOLVRIJ
5 sterren

Fruitig
&
Vriendelijk

5 sterren

Fruitig
&
Vriendelijk

Duitsland

Duitsland

gamay

blend

het aperitief, vis
Een soepele, alcoholvrije Chardonnay.
Door een speciaal procedé is de
alcohol eruit gehaald.

pittige gerechten, barbecue en
salades
Deze lichte rosé is soepel te drinken
en is voor ieder moment geschikt.

€ 3.99

BARRELS AND DRUMS MERLOT
ALCOHOLVRIJ

€ 5.69

FABER SPARKLING WHITE
ALCOHOLVRIJ
4 sterren

Soepel
&
Zacht

Frankrijk

5 sterren

Duitsland, Moezel

merlot

chardonnay

het aperitief, wit vlees, rood vlees,
wild
Deze Merlot heeft een droog, fris
en fruitig karakter met tonen van
kersen en pruimen.

€ 5.99

het aperitief
Een heerlijke alcohovrije mousserende wijn. Friszoet van smaak.

€ 5.69
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BARRELS AND DRUMS CHARDONNAY
ALCOHOLVRIJ

EISBERG CABERNET SAUVIGNON
ALCOHOLVRIJ

4 sterren

5 sterren

WINTER

Frankrijk

Duitsland

chardonnay

cabernet sauvignon

het aperitief, groenten, vis,
wit vlees

lamsvlees en rundvlees

Deze alchoholvrije Chardonnay heeft
een droog, fris en fruitig karakter met
tonen van citroen en tropisch fruit.

Een dieprode alcoholvrije wijn,
gemaakt van de cabernet-sauvignondruif. Fris van smaak met aardse
tonen van kersen en pruimen.

€ 5.99

BARRELS AND DRUMS
SPARKLING ALCOHOLVRIJ

€ 5.69

TORRES NATUREO WHITE
ALCOHOLVRIJ, 2019

7

5 sterren

Fruitig
&
Vriendelijk

Frankrijk

Spanje

chardonnay

moscatel

het aperitief, dessert

het aperitief

Deze sparkling Chardonnay heeft
een droog, fris en fruitig karakter
met een volle bubbel.

Volgens een speciaal procedé heeft
Torres de alcohol uit deze wijn weten
te verwijderen. Deze wijn is een
benchmark voor alcoholvrije wijn!

€ 6.99

TORRES NATUREO ROSADO
ALCOHOLVRIJ

€ 7.99

TORRES NATUREO RED
ALCOHOLVRIJ 2019
5 sterren

4 sterren

Fruitig
&
Soepel

Fruitig
&
Vriendelijk

Spanje

Spanje, Catalonië

garnacha

syrah

het aperitief, gebakken vis

vlees en groentegerechten

Een fijn alcoholvrij alternatief voor
zomerse rosé. Wel wat minder
stevig van smaak door het gebrek
aan alcohol. Maar licht en fris is
ook niet mis!.

Het is bijzonder moeilijk om goede
alcoholvrije rode wijn te maken. Ook
hierin in Torres geslaagd!

€ 8.29

DRY JANUARY

Fruitig
&
Soepel

Soepel
&
Vol

€ 8.29

Kijk in de winkel of op gall.nl/alcoholvrij voor meer alcoholvrije wijnen

VALENTIJN
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VALENTIJN
Of je nu zelf de Valentijn bent of dat je je laat verwennen: een goed
uitgekozen wijn is als de pijl van Cupido. Op gall.nl/smaakprofiel kom je
meer te weten over de smaak van je geliefde en die van jezelf. Ben je op
14 februari al jaren samen, vier dat dan met een echte valentijnswijn.
Bijvoorbeeld een Beaujolais uit Saint Amour of een Champagne Rosé.
PERE VENTURA BRUT ROSÉ

MUCHO MÁS TINTO

7+
Soepel
&
Zacht

Spanje

7.5
Spanje, Catalonië

tempranillo

trepat

blokjes kaas, worst

gerookte zalm, sushi

Bij Felix Solis vroegen ze aan hun
wijnmakers om helemaal los te
gaan. Het resultaat is Mucho Más.
Een wijn gemaakt van druiven uit
Toro, La Mancha en Valdepeñas.

Deze cava rosé heeft een prachtige
zalmroze kleur. Je ruikt wilde
aardbeien en frambozen. Hij is
elegant met een zachte mousse en
veel smaak.

€ 5.99

ARROGANT FROG RED VELVET
LATE HARVEST, 2019

V

€ 9.49

PONGRÁCZ ROSÉ

4

8-

Vol
&
Krachtig

Frankrijk, IGP Pays d’Oc

sterren

Zuid-Afrika, Stellenbosch
tonijn, gerookte zalm

marselan - grenache
rodewijnrisotto, blauwe kazen
Dankzij de late oogst is de wijn iets
zoeter en intenser dan normaal.

€ 10.59

Dit is een verleidelijke mix van de
pinot-noirdruif en chardonnay. Hij is
dan ook betoverend droog, met een
prachtige smaak van zwarte bessen.

V

€ 14.99
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MOMMESSIN SAINT-AMOUR
GRANDES MISES, 2015

TORRES CELESTE, 2017

91

9+

punten

WINTER

VALENTIJN

Fris
&
Sappig

sterwijn

Stevig
&
Complex

Frankrijk, AC Saint Amour

Spanje, DO Ribera del Duero

gamay

tempranillo

plateau charcuterie

gevogelte, vleesgerechten

Elegante en charmante Gamay
uit de meest noordelijke cru van
de Beaujolais.

Op 900 meter worden de druiven
voor deze krachtige wijn verbouwd.
De sterrenhemel op het etiket
verwijst hiernaar.

€ 16.99

JC BOISSET LADOIX PREMIER CRU LES
HAUTES MOUROTTES, 2017

€ 17.99

CHAMPAGNE BRIMONCOURT ROSÉ

9.5

17

sterwijn

Fris
&
Sappig

Frankrijk, AC Ladoix Premier Cru
pinot noir

punten

Frankrijk, Champagne
chardonnay - pinot noir pinot meunier

gevogelte, paté
Ladoix is een wat onbekende gemeente in het noorden van de Côte
de Beaune. Maar vergeet niet dat
twee van de beroemdste Grand
Cru wijngaarden gedeeltelijk in
de gemeente Ladoix liggen.

V

€ 33.59

MOËT & CHANDON BRUT IMPÉRIAL

gamba’s, gedroogde worst
Een frisse en levendige Champagne.
Met een geur van citrusvruchten en
witte bloemen en een delicate
smaak.

V

€ 36.99

R. DE RUINART BRUT IN COFFRET

91

Zilver

punten

Frankrijk, Champagne

Frankrijk, Champagne

het aperitief, gerookte zalm

carpaccio van tonijn en venkel,
het aperitief

Brut impérial refereert aan de
voorliefde van Napoleon (impérial
betekent keizerlijk) voor Moët &
Chandon Champagne.

V

€ 47.99

Ruinart is het alleroudste
Champagnehuis. De bijzondere
vorm van de fles is een eerbetoon aan de Champagneflessen
uit de achttiende eeuw.

V

€ 62.00

FINE FLEUR UIT DE

KONINKLIJKE LOIRE
J. de VILLEBOIS : de ware passie voor de
authentieke Sauvignon Blanc wijnen uit deze
beroemde streek. De bakermat van de sauvignon
blanc druif !
De wijnen zijn elegant, mineraal
en parelend fris
Proef en geniet van onze
bekroonde wijnen !

de Specialist in Sauvignon Blanc
WWW.VILLEBOIS.EU

Geen 18, geen alcohol

Geen 18, geen alcohol.

LENTE

VOORJAARSWIJN

Maart
april
mei
MAART

APRIL

Week zonder vlees
De Nationale Week Zonder Vlees roept
alle Nederlanders op om van 8 t/m 14
maart geen vlees te eten. Dat heeft een
positieve impact op mens, dier én milieu.
Lekkere vegetarische gerechten zijn er
genoeg. Wijnen die daarbij passen ook.
Doe je ook mee? Zie pag. 100.

Pasen
Uitgebreid paasontbijt of een paasbrunch op de planning? Daar horen
heerlijke gerechten én goede wijnen
bij. Kijk op pag. 97 en 102 voor perfecte
paaswijnen.

Hugo Kennis over lentewijn:
“In de keuken begin ik in het voorjaar
met frisse gerechten. Daar passen deze
wijnen prima bij.” Lees meer op pag. 90.

Koningsdag
Er is eigenlijk geen dag die zich beter
leent voor een boozy brunch dan
Koningsdag. De hele dag feestvieren is
thuis net zo leuk. Of beter. Geen lauw
bier of slechte wijn, maar een koude
fles uit je eigen koelkast. Misschien
wel een oranje wijn? Zie pag. 110.
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Start aspergeseizoen
Het witte goud. Vanaf eind april kun
je het weer krijgen. Daar moet je van
genieten, want zo lang zijn de witte
asperges er niet. Wijn erbij (ook voor
groene asperges) vind je op pag. 106.

SUSANNE DAMS

MEI
Songfestival
Van 18 t/m 22 mei zitten we vol spanning voor de buis om te zien of Jeangu
Macrooy het net zo goed doet als
zijn voorganger Duncan Lawrence. Bij
het Eurovisie Songfestival drink je
natuurlijk Europese wijnen. Je vindt ze
op pag. 114.
Moederdag
Of je nou voor je moeder, schoonmoeder, oma of jezelf op zoek bent naar
een moederdagcadeau, een fles wijn
kan altijd (pag. 112).
Rosé all day
Het roséseizoen is geopend! Keuze
genoeg op pag. 88.

Wijninkoper Gall & Gall
Naar welk moment in het seizoen kijk
je het meest uit en waarom?
De aspergetijd! Mijn ouders nemen vaak
van die mooie sappige witte mee uit
Brabant, heerlijk. Ook lekker is een
salade met groene asperges en pecorino.
Welke wijn drink je daar het liefst bij
en waarom past die zo goed?
Bij witte asperges drink ik toch het liefst
een glas Pinot Blanc van Dr. Loosen.
Heel klassiek. Bij salade met groene
asperges kies ik dan voor Château de la
Roulerie Anjou Blanc (pag. 107). Een
heerlijke biologische Chenin Blanc uit
de Loire. De wijn is elegant en complex
met aroma’s van wit fruit zoals appel.
Hoe heb je deze wijn ‘leren kennen’?
Tijdens mijn bezoek aan Château de
la Roulerie. Dit prachtige wijndomein
dateert uit de 19e eeuw. De wijnen zijn
alle heel typisch voor de streek, met
als rode draad een geweldige kwaliteit.
De eigenaars zijn bijzonder hartelijk en
bevlogen.

LENTE

Lentegerechten
Natúúrlijk asperges, maar ook lam, zalm
en gerechten voor de paasbrunch staan
in de lente op het menu. Vanaf pag. 98
vind je de beste wijn-spijscombinaties.

LENTEWIJN

DE SMAAK VAN DE

lente
We hoeven de lente maar te ruiken en alles verandert. Zeker
onze smaak. Volle, krachtige wijnen maken plaatsen voor lichte,
opwekkende stijlen, zoals een op de tong tintelende Alvarinho.
(of Verdejo of Grüner Veltliner, in principe gewoon 1 uit de top 10).
Sommigen ruilen hun rode wijn in voor witte en rosé. Anderen
kiezen voor een frisser type rode wijn frisser type rode wijn
bijvoorbeeld van de pinot noir.
TEKST: MAGDA VAN DER RIJST
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LENTEWIJN

ENERGIEKE DRUIVEN
Sommige druiven bevatten van nature meer opwekkende zuren dan
andere en ook meer aroma’s die je
aan de frisse lentesmaak van tuinkruiden, gemaaid gras, citrusfruit
en verse groenten doen denken.
Dat zijn bijvoorbeeld grüner veltliner, riesling, sauvignon blanc en
verdejo voor witte wijnen en pinot
noir/spätburgunder en gamay voor
rood.

Fruit Lover: fris, fruitig, licht, toegankelijk als Rueda en Tempranillo Rosado.
Fresh Hammer: fris, fruitboost, sappig,
veel smaak als Sauvignon Blanc (Rosé).
Honey Rosé: vol, zoet, veel smaak en
toegankelijk als de Spaanse Rosado Dulce.
Big Rosé: vol, zacht en soepel als
Côtes du Rhône.
Classic Rosé: fruitig, verfijnd, klassiek,
beetje bijzonder en complex als
Côtes de Provence en Italiaanse Rosato.
Fresh Red: fruitig, fris, verfijnd, licht
verteerbaar als Pinot Noir en Bardolino.
Easy Rider: soepel, rond en toegankelijk
als Malbec en Merlot.

LENTE = LOW CAL
In de lente moeten de winterkilo’s eraf. Alle beetjes helpen, dus kies je een wijn met minder
calorieën. Wijn bestaat voor meer dan 90 procent
uit water, dat zet niet aan. De calorieën zitten in
de alcohol en suiker. Droge wijnen met een laag
alcoholgehalte zijn de beste keus als je op je lijn
let. Het verschil tussen droge en zoete wijn is al
gauw ongeveer 30 calorieën per glas.

Met Pasen vier je het begin van het voorjaar. Met lekkere gerechten en lichte, frisse wijnen
luid je de lente in. Ga voor lekkere paasrecepten en wijntips naar gall.nl/pasen.

LENTE

De aroma’s van gemaaid gras, verse tuinkruiden, bloemen en groene
appel. Er zijn wijnen waarin het lijkt
alsof je de lente ruikt. Die frisse,
fruitige wijnen die niet ingewikkeld,
maar wel heel opwekkend zijn,
smaken in het voorjaar extra lekker
en passen bij de lichtere gerechten
(zie ook wijn-spijs, pag. 98) waarin we dan zin hebben. Ze zijn er in
allerlei smaakprofielen.

Fresh Prince: fris, verfijnd, niet te uitgesproken, complex als Sauvignon
Blanc en Riesling.

LENTEWIJN
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OP VOORRAAD
Het voorjaar vier je. Bij voorkeur buiten, gezellig met vrienden. Handig
dus om je favoriete lentewijnen in huis te halen. Dat zijn frisse wijnen
met een opwekkende, fruitige smaak. Die wijnen vind je bij de smaakprofielen Fresh Prince, Fresh Hammer, Fruit Lover, Fresh Red en Easy
Rider. Dus of je nu van rosé, witte of rode wijn houdt, jouw wijn zit erbij.
MUSCADET DE SÈVRE & MAINE
SUR LIE, 2019

7.5

Licht
&
Fris

TERRE DI VERONA
VALPOLICELLA, 2019

7.5

Fris
&
Sappig

Frankrijk, AC Muscadet

Italië, DOC Valpolicella

melon de bourgogne

corvina - rondinella - molinara

sandwiches, gebakken vis, mosselen

pizza, pasta bolognese

Muscadet is gemaakt van de
muscadetdruif, gek genoeg
ook wel ‘melon de Bourgogne’
genoemd.

De ultieme wijn bij iedere pizza,
pasta of lasagne met tomatensaus.

€ 6.59

VALDIVIESO MERLOT, 2018

€ 6.99

LOLO ALBARIÑO, 2019

8+

Zilver

Licht
&
Fris

Soepel
&
Zacht

Chili, Central Valley

Spanje, DO Rías Baixas

merlot

albariño

gebraden kip, de borrel

het aperitief, pasta vongole

De wijnen van Valdivieso bieden
altijd waar voor je geld. Zo ook
deze Merlot. Hij is toegankelijk,
een echte allemansvriend.

Albariño. Letterlijk: de Rijndruif.
Vroeger dachten ze namelijk dat
albariñodruif dezelfde was als de
riesling. Geen wonder, want ook
deze wijn is licht en fris met crispy
appels en limoen.

€ 7.49

€ 7.99
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DOMAINE ANDAU GRÜNER
VELTLINER, 2019

VIÑA MAYOR RUEDA, 2019

7+

Licht
&
Fris

8.5
Fruitig
&
Vriendelijk

Oostenrijk, Burgenland

Spanje, DO Rueda

grüner veltliner

verdejo

het aperitief, rauwe ham

salades, schaal- en schelpdieren

Andau is een kleine gemeente
waar 2400 mensen wonen. Dit
wijnbouwgebied ligt vlak bij de
Hongaarse grens en heeft het
warmste klimaat in Oostenrijk.

Je ruikt tonen van citrus en tropisch
fruit als ananas, naast iets kruidige
tonen als venkel. Je proeft een
mooie balans tussen fris- en fruitigheid van appel en ananas.

ALAMOS MALBEC, 2019

8.5

€ 8.99

ARROGANT FROG PINOT NOIR,
2018

Zilver

Fruitig
&
Soepel

Soepel
&
Zacht

Argentinië, Mendoza

Frankrijk, IGP Pays d’Oc

malbec

pinot noir

lamsvlees, rundvlees, stoofschotel

paté, kaas, de borrel

De malbecdruiven van Alamos uit
Mendoza staan aangeplant aan de
voet van de besneeuwde bergen
van de Andes. Donker fruit, krachtig
en spicy.

Deze Pinot Noir is supersappig van
smaak met een heel ronde afdronk.

€ 9.99

CURVOS ALVARINHO, 2019

€ 9.99

BLAUER ZWEIGELT ROSÉ, 2019

8+
Fruitig
&
Vriendelijk

Zilver

Fruitig
&
Vriendelijk

Portugal, Vinho Verde

Oostenrijk, Niederösterreich

alvarinho

blauer zweigelt

gebakken vis

surf en turf, salades

De druif alvarinho staat voornamelijk aangeplant in het noorden van
Portugal tegen de Spaanse grens
aan. De druif doet het goed op
granieten bodems.

Lichte en ongecompliceerde rosé
van zweigelt uit het Oostenrijkse
Kremstal.

€ 9.29

€ 9.99

LENTE

€ 7.99

LENTEWIJN
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ROSÉWIJNEN
Zodra de zon zich laat zien, smaakt een gekoelde rosé extra lekker. Het
verleidelijke van rosé is dat er veel valt te variëren. Voor de buurtborrel
kies je er een die lekker fruitig en zacht overkomt, bij de BBQ mag hij iets
steviger zijn. Droge rosé uit de Provence heeft momenteel de meeste fans.
Dat zit 'm in zijn verfijnde smaak met fruit en mediterrane kruidigheid.
GALL & GALL JUST ROSÉ, 2019

7
Fruitig
&
Vriendelijk

BARCELÓ TEMPRANILLO
ROSADO, 2018

7+

Fruitig
&
Vriendelijk

Spanje

Spanje, Vino de Mesa Castilla y Léon

garnacha

tempranillo - shiraz

borrel, tapas, barbecue

tapas, zalm

Soepele, volle Spaanse rosé gemaakt
van garnacha. Met de smaak van
zongerijpt rood zomerfruit, zoals
frambozen en aardbeien.

Hijos de Antonio Barceló bestaat
al sinds 1876 en combineert al
meer dan honderd jaar traditie
van wijn maken met de nieuwste
technologieën.

€ 3.29

CASAL MENDES ROSÉ

€ 4.99

LE ROSÉ, 2019

90

7+

punten

Zoet
&
Fruitig

Fruitig
&
Vriendelijk

Portugal, Vinho de Mesa

Frankrijk

baga

gamay - cabernet franc

oosterse gerechten, de borrel

Aziatische gerechten, tapas

Een verfrissende en fruitige rosé,
boordevol tonen van aardbeien,
frambozen en ananas. De wijn is
zacht en fruitig met een lichte
sprankeling.

Deze rosé is lichtzoet, sappig en
vol rood fruit.

€ 4.99

€ 4.99
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PINK FLAMINGO ROSÉ, 2019

NICE ROSÉ, 2019

8Soepel
&
Vol

Frankrijk, Gris de Gris Sable de
Camargue
grenache noir - grenache gris
zalm, varkensvlees
Rosé van grenache met bessen,
perzik, abrikoos en tropische fruit.

Fruitig
&
Vriendelijk

Frankrijk, Vin de Provence
grenache - cinsault - syrah
salade tonijn, het aperitief, sushi
Een heerlijke rosé uit de Provence.
Superfruitig; de frambozen, kersen
en nectarines spatten uit het glas!

DOMAINE DE L’AMAURIGUE ROSÉ, 2019

€ 10.59

STUDIO BY MIRAVAL, 2019

9Fruitig
&
Verfijnd

Frankrijk, AC Côtes de Provence

8.5
Fruitig
&
Vriendelijk

Frankrijk, IGP Méditerranée

cinsault - grenache

cinsault - grenache

gegrilde vis, salades

gebakken vis, barbecue

In deze Provence-rosé proef je de
kruidige planten die in de omgeving
staan: rozemarijn, tijm en lavendel.
Daarnaast fris fruit zoals frambozen,
aardbei en citrus.

Miraval is het domein van Brad Pitt
uit de Provence. Samen met de
Perrin-familie maakt hij hier wijn.

€ 10.99

MAZZEI BELGUARDO ROSÉ,
2018

9

€ 12.99

WHISPERING ANGEL,
2019

sterwijn

91
punten

Fruitig
&
Verfijnd

Fruitig
&
Vriendelijk

Italië, IGT Maremma Toscana

Frankrijk, AC Côtes de Provence

syrah - sangiovese

grenache - rolle - cinsault tibouren - syrah

gegrilde groente
Toscaanse rosé uit Maremma,
gemaakt van 50% sangiovese en
50% syrah; een vrij ongebruikelijke
blend. Hij is fris en bloemig met
kersen en een vleugje mineraliteit.

€ 15.99

het aperitief
Typische rosé de Provence van
een van de beste producenten uit
de streek.

€ 23.99

Kijk voor meer roséwijnen in de winkel en op gall.nl/rose

LENTE

€ 8.99

ROSÉSEIZOEN

BIO

7
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DE LENTEWIJN VAN

HUGO KENNIS
Naast zijn werk kookt tv-kok, presentator en acteur Hugo Kennis elke avond
thuis, waaronder zeker een keer per week voor vrienden. In het voorjaar kiest
hij voor jonge, frisse groente. En daar, vindt hij, hoort een echte lentewijn bij.
TEKST: HILLI VOOR DEN DAG

Champagne. Of Schouwen-D®uiveland
Blanc uit Zeeland.
Ik houd ook van Italiaanse wijnen, zoals
witte Pinot Grigio van goede huizen. Ik ben
van de witte wijnen, kan niet meer tegen
rode: na een darmoperatie ga ik slecht op
zwaardere tannines. Omdat ik witte wijnen
als rode wijn beschouw, en bijvoorbeeld

HUGO'S KEUZE
“Eten en wijn drinken met vrienden is een
van mijn favoriete bezigheden. Dan haal ik
alle groenten uit mijn eigen moestuin,
maak ik een gangendiner en zitten we wel
een paar uur aan tafel. De wijnen bij het
eten kies ik zelf uit. Ik ben een wijnliefhebber, verdiep me graag in de verhalen
erachter en heb – op locatie – een wijnkelder met bewaarwijnen.
Ik wil graag een duurzamer leven leiden,
vandaar die moestuin. Om dezelfde
reden ben ik nu Nederlandse wijnen aan
het ontdekken. Nederland maakt bizar
mooie wijnen, die ook internationaal hoge
ogen gooien. Zoals Frysling brûs, Friese

SAN SILVESTRO ROERO
ARNEIS, 2019
Goud

Italië, DOCG Roero Arneis
arneis
vitello tonnato, ziltige vis
Het Piemontese gebied
Roero is onlosmakelijk
verbonden met de druif
arneis.

€ 9.99

Licht
&
Fris
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ook bij vlees drink, zijn ze voor mij
pas interessant als ze body hebben. Een
volle smaak met flink wat diepgang.
Een voorbeeld is ook San Silvestro
Roero Arneis. Zuur, met een klein bittertje en een aroma van peer en frisse
appel. Lekker bij een voorgerecht als
geroosterde venkel met ansjovis. Of
Ascheri Gavi Comune di Gavi Cristina.
Dikker van structuur en bloemig, en

heerlijk bij een zwaarder hoofdgerecht
met kip of vlees. Omdat ze uit Piemonte
komen en dezelfde terroircultuur hebben, sluiten ze tijdens het eten goed op
elkaar aan.
Ik vind het allebei ook echte lentewijnen. Het frisse van de arneis, dat
bloemige van de gavi … In de keuken
begin ik het voorjaar met frisse
gerechten. Daar passen ze prima bij.”

LENTE

MEER AUTHENTIEKE ITALIAANSE WIJN?
GAVI LA BATTISTINA, 2019

8.5
Licht
&
Fris

LA BATTISTINA GAVI NUOVO
QUADRO, 2019

9-

Fruitig
&
Verfijnd

Italië, DOCG Gavi

Italië, DOCG Gavi

cortese

cortese

het aperitief, vis, antipasti

vitello tonnato, crostini

Gavi is een klein Italiaans wijnbouwgebied in het uiterste
zuiden van Piemonte. Cortese is
dé druif hier.

100% cortese uit Gavi met citroen,
rijpe peer en witte perzik. Vernoemd
naar de nieuwe, 'nuovo' wijngaard
van de wijnmaker.

V

TASCA D’ALMERITA GRILLO
CAV DELLE FATE, 2019

€ 9.99

9+

V

€ 13.59

ASCHERI GAVI COMUNE DI
GAVI CRISTINA, 2019

9-

sterwijn

Fruitig
&
Verfijnd

Fruitig
&
Vriendelijk

Italië, IGT Sicilia

Italië, DOCG Gavi

grillo

cortese

gamba’s, gegrilde vis

vitello tonnato, het aperitief

Cavallo delle Fate is een Siciliaanse
witte wijn gemaakt van de grillodruif. Sicilië is verreweg het belangrijkste gebied voor deze druif.
Ook echt een inheemse druif dus!

Afkomstig uit de kern van het
Gavi-gebied. Gemaakt door een
Barolo-specialist die ook aan de
slag ging met de witte druiven
uit de Piemontestreek.

€ 15.49

€ 15.79
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MIRABEAU
Denk je aan rosé, dan denk je aan de Provence. En denk je aan de
Provence, dan denk je aan Mirabeau. Dit Franse wijnhuis, opgericht door
de Britse Stephen en Jeany, staat bekend om zijn lichte, bleke rosés.
Perfect om het roséseizoen mee af te trappen.

DOMAINE MIRABEAU IN HET VOORJAAR

MIRABEAU PURE ROSÉ, 2019

MIRABEAU ETOILE ROSÉ, 2019

9
Fruitig
&
Verfijnd

Frankrijk, AC Côtes de Provence
grenache - syrah

9
Fruitig
&
Verfijnd

Frankrijk, AC Côtes de Provence
grenache - syrah

het aperitief

salade, het aperitief

Het paradepaardje van Mirabeau
uit de Provence. Elegante en
kruidige rosé.

Dit is letterlijk en figuurlijk de ster
van Mirabeau. De druiven komen
van hooggelegen wijngaarden.
Dit zorgt voor een elegante en
verfrissende smaak.

€ 13.99

€ 15.99

Meer weten over Mirabeau? Je leest 't op gall.nl/mirabeau

LENTE

De Provence is wereldleider als het
gaat om het produceren van droge,
gastronomische roséwijnen. De regio
heeft met driehonderd dagen zon per
jaar en het mediterrane klimaat de
ideale omstandigheden om druiven te
telen. Stephen en Jeany verhuisden
naar het dorpje Cotignac, met als doel
een van de beste rosés uit de omgeving
te maken. Met weinig kennis van de
Franse taal en de Franse gewoonten,
maar wel met een gezonde dosis
ambitie en doorzettingsvermogen,
begonnen zij Mirabeau. Elk jaar blijven
ze, samen met hun ervaren team,
zoeken naar kleine verbeteringen en
innovaties. En met succes. Hun wijnen
vallen keer op keer in de prijzen.
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PAASBEST
We kunnen vroeg uitpakken: eerste paasdag valt dit jaar op 4 april.
Een uitgebreid ontbijt of steengoede brunch is de beste start om dit
lange weekend in te luiden. Lichte gerechten, lekkere happen en frisse
dranken mogen in elk geval niet ontbreken.
TEKST: MAGDA VAN DER RIJST

SMAAKPARADE
PASEN

Bij een paasbrunch komt er, nog meer
dan bij het paasontbijt, van alles op tafel.
Natuurlijk eieren, maar ook hartige
taart, gerookte zalm, soms oesters,
salades, kaas, vers fruit, allerlei soorten brood en zoetigheid. Er is geen wijn
die al die verschillende smaken aankan, maar met een fruitige allemansvriend met zachte zuren kom je een
heel eind. Denk voor wit bijvoorbeeld
aan Pinot Blanc/Weissburgunder, >>

LENTE

Weer of geen weer, met Pasen vieren
we het voorjaar. Tijd voor eieren zoeken,
samen naar buiten, lichte gerechten
en frisse dranken. Dat begint meteen
al bij het paasontbijt. Schenk er eens
een mousserende wijn bij voor een
feestelijke start. Puur of gemengd met
vruchtensap. De beroemdste breakfastcocktail is de Mimosa: een mix van
verse jus met Champagne. Die smaakt
trouwens ook goed met een bubbel
zonder alcohol.

PASEN

>> Pinot Grigio en Soave of aan een milde
rosé uit de Loire. Ook frisse wijnen
met een zoetje doen het goed. Denk
bijvoorbeeld aan een Riesling uit de
Moezel. Die hebben vaak ook een lager
alcoholgehalte dan andere wijnen.

PAS OP MET EI
Ei staat bekend als een lastpak voor
veel wijnen. Dat komt doordat een ei
op zich geen zuren bevat en de meeste
wijnen wel. Met name lentewijnen vallen op door hun frisheid, maar er zijn
uitzonderingen zoals Pinot Blanc omdat
die zachte zuren heeft. Andere milde
eiwijnen zijn Furmint, Muscat, Riesling
halbtrocken, witte Rhône, Gros Manseng,
prosecco en ook andere mousserende
wijnen met een klein zoetje.

PAASDINEREN
Met Pasen is het niet voor iedereen
gebruikelijk om culinair enorm uit te
pakken, maar omdat Pasen samenvalt
met het begin van de lente komen er
wel typische voorjaarsgerechten op
tafel. Denk aan asperges en lamsvlees.
Die gaan trouwens heel goed samen.
Een geurige Pinot Gris, houtgerijpte
Chardonnay, stevige rosé of een soepele
Merlot passen er dan bij.

PAASKAAS
Jonge en jongbelegen kaassoorten van
koe- en geitenmelk hebben de frisse,
rinse smaak die helemaal aansluit
bij het opwekkende lentegevoel. Met
een crispy Sauvignon Blanc, bruisende
crémant, lichte rode wijn vol van rood
fruit (Fresh Red) of een gekoelde port
geef je je kaasplateau een paasaccent.
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LANZERAC MERLOT, 2017

GARZÓN PINOT GRIGIO, 2019

8.5
Soepel
&
Zacht

Zuid-Afrika, WO Stellenbosch
merlot

8.5
Fruitig
&
Vriendelijk

Uruguay, Garzón
pinot grigio

Een zachte Merlot met kenmerkende roostertonen door de houtlagering. Een heerlijke wijn voor bij
zachte kazen, eend en lam.

Uruguayaanse 100% pinot grigio
met in de smaak peer, groene
appel en citroen. Deze wijn is heel
geschikt bij een hapjesbuffet met
allerlei verschillende smaken.

€ 15.99

€ 9.99

JOSEPH DROUHIN BOURGOGNE
CHARDONNAY, 2019

LANGLOIS EXTRA CRÉMANT

8

Fruitig
&
Verfijnd

Frankrijk, AC Bourgogne Chardonnay
chardonnay

8.5
Frankrijk, Loire
chenin blanc - chardonnay

het aperitief, zalm,
gemengde visschotel

het aperitief, brunch

Klassiek en fris. Je proeft de
bodem terug in je glas. Tegelijkertijd rond en vol met voldoende fruit.

Crémant de Loire Blanc de Blancs
van uitsluitend witte druiven: 60%
chenin blanc en 40% chardonnay.
Fris,met een zachte bubbel en de
smaak van peren.

€ 12.99

GRAHAM’S NATURA RESERVE
Brons

Portugal, Douro
oude kaas, sterke kaas, chocolade
Graham’s Natura is een Reserve
Port gemaakt van druiven van
Symingtons eigen biologische
wijngaarden. Deze liggen tussen de
150 en 350 meter boven zeeniveau.

BIO

€ 15.99

€ 11.99

VOOR MEER
PAASINSPIRATIE
KIJK JE OP
GALL.NL/PASEN

PASEN

asperges, venkel, borrel

LENTE

eend, lam

LENTE WIJN-SPIJS

LENTE

WIJn-SPIJS
Met de lente komt het licht. We gaan naar buiten, willen
bewegen en ons lijf heeft zin in het nieuwe seizoen. Ook de
smaakpapillen. Romige soepen maken plaats voor knapperige
salades. Sommigen ruilen hun rode wijn in voor witte.
Anderen kiezen voor een frissere rode.
TEKST: MAGDA VAN DER RIJST
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SPIJS & WIJN: ZO DOE JE DAT
Lentegerechten zijn licht tot middelzwaar en meestal fris van smaak. De meeste lentewijnen
zijn dat ook. Dat maakt de combinatie vaak makkelijk. Een fris gerecht = frisse wijn. Kijk voor
specifieke wijnsuggesties bij lentegerechten op pag. 98.

LENTESALADES

AAN DE PAASTAFEL

LENTEKAAS

Met een paasbrunch komt er, nog meer dan bij het paasontbijt, van alles op tafel. Natuurlijk eieren, maar ook
hartige taart, gerookte zalm, kaas, vers fruit, brood en
zoetigheid. Dan kan het moeilijk zijn er een goede wijn bij
uit te kiezen. Wijn-spijstips voor Pasen vind je op pag. 102.

Fruitige wijnen met opwekkende zuren passen goed
bij jonge kaassoorten met
rinse zuren:
• Chavroux & Chenin Blanc
(niet houtgerijpt)
• Graskaas & Bardolino
• Jonge harde geitenkaas &
Aligoté (of Beaujolais)
• Mozzarella & Trebbiano
• Tuinkruidenkaas & Grüner
Veltliner Federspiel
• Zachte geitenkaas &
Sauvignon Blanc

ASPERGESEIZOEN
In de lente is het witte goud weer volop verkrijgbaar.
Populaire aspergegerechten zijn die met botersaus en
ham of asperges met zalm. Droge witte wijnen met
milde zuren doen het hier goed bij. Bij groene asperges
passen andere wijnen (zie pag. 106). Eet ze ook eens
tijdens de Week Zonder Vlees (pag. 100).

KIJK VOOR DE PERFECTE WIJN
BIJ JOUW LENTEGERECHT OP
GALL.NL/WIJNWIJZER

LENTE

Salades zijn populaire lentegerechten: als lunch, als voorgerecht en als complete maaltijd.
Het kenmerk van een salade is zijn frisse smaak. Daarbij passen de lichte, verfrissende
lentewijnen perfect. De dressing geeft extra smaak en beïnvloedt het mondgevoel van
de salade. Een zurige vinaigrette maakt de salade slanker en strakker, een lobbige,
vollere dressing maakt hem molliger. Heel zure dressings zijn funest voor de wijn. Houd
de dressing daarom fris en mildzuur door zuinig te zijn met azijn, de azijn te vervangen door
vruchtensap, hem zachter te maken met een scheutje room of iets zoeter met honing
of gembersiroop.

LENTE WIJN-SPIJS

SHAKSHUKA

MUCHO MÁS BLANCO, 2018
Zilver

Fruitig
&
Vriendelijk

Spanje
blend
Een bijzondere blend van drie
druivenrassen: verdejo, sauvignon
blanc en chardonnay.

€ 5.99

SPAGHETTI
ALLA NORMA

De verfrissende zuurgraad
in deze wijnen past perfect
bij de tomatensaus in dit
gerecht met ovengebakken
ricotta en aubergine.

TERRE DI VERONA BARDOLINO
CHIARETTO, 2019

8-

Fruitig
&
Vriendelijk

Italië, DOC Bardolino
corvina - molinara
Rosé uit Bardolino, gemaakt van
corvina, rondinella en molinara.

€ 4.99

SALADE MET FALAFEL
Lekkere kruidige falafel en
een wijn met veel frisheid
én veel smaak gaan goed
samen.

VALDIVIESO SAUVIGNON
BLANC, 2019

7.5

Licht
&
Fris

Chili, Central Valley
sauvignon blanc
Je herkent de geur van groene
en gele appels naast kruisbessen.
De smaak is heerlijk fris en sappig,
met ook weer kruisbessen, en
passievruchten.

€ 7.49
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INYCON GROWERS PINOT
GRIGIO BLUSH, 2019

7.5

Fruitig
&
Vriendelijk

ROCCA SVEVA SOAVE,
2019

Fruitig
&
Vriendelijk

Italië, IGT Terre Siciliane

Italië, DOC Soave Classico

pinot grigio

garganega

Een levendige rosé vol rijp kersenen frambozenfruit en een zachte,
sappige smaak. Hij is gemaakt van
de pinot grigio, die door z’n roze
gekleurde schil de ‘blush’ afgeeft.

Garganega is misschien wel de
belangrijkste druif van Soave.
De wijnen van deze druif smaken
altijd een beetje naar amandelen.

Fris
&
Sappig

JOSEPH DROUHIN SANTENAY,
2015

8.5

Fris
&
Sappig

Italië, DOC Etna Rosso

Frankrijk, AC Santenay

nerello mascalese

pinot noir

Terrassenwijn van vruchtbare
landbouwgrond en vulkanische
bodem. Een wijn met een goed
bewaarpotentieel.

Rode Bourgogne uit het plaatsje
Santenay. Licht en fruitig.

€ 16.99

DOMAINE LAMOURIE ROSÉ,
2019

€ 9.49

8-

€ 23.99

ANDRÉ STUBER PINOT GRIS,
2018

8+

Soepel
&
Vol

Fruitig
&
Vriendelijk

Frankrijk, IGP Pays d’Oc

Frankrijk, AC Alsace

blend

pinot gris

Een heerlijke fruitige rosé, gemaakt
van cabernet sauvignon; boordevol
rood zomerfruit! Proef de zon van
het Zuid-Franse landschap!

€ 9.99

Een heerlijke wijn. Vol en rijk van
smaak met een frisse afdronk.

V

€ 10.29

LENTE

Zilver

V

WEEK ZONDER VLEES

€ 7.99

TORRE MORA SCALUNERA
ETNA ROSSO, 2016

8

LENTE WIJN-SPIJS

QUICHE LORRAINE

VIÑA SALCEDA RUEDA, 2019

8
Fruitig
&
Vriendelijk

Spanje, DO Rueda
verdejo
Door de druiven ’s nachts te oogsten
is deze wijn knallend fris met
tropisch fruit.

€ 8.49

PAASSTOL

Een feestelijke bubbel maakt
het paasontbijt compleet.

VALLATE PROSECCO SPUMANTE
Brons

Italië, Veneto
glera
Een heerlijk fruitige prosecco
met zachte bubbels. Ideaal voor
de paasbrunch.

V

GEVULDE EIEREN

Wijnen met veel zuur in
combinatie met eieren zorgen
voor een metaalsmaak in de
mond. Kies dus voor soepele
wijnen met weinig zuren bij
eieren.

ARROGANT FROG CHARDONNAY
BIO, 2019

€ 9.99

8-

Soepel
&
Vol

Frankrijk, IGP Pays d’Oc
chardonnay
Dit is een zeer uitgesproken, intense
Chardonnay. Een wijn die duidelijk
houtlagering heeft gehad.

V

BIO

€ 8.99
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CATENA CHARDONNAY, 2018

8.5
Soepel
&
Vol

VIDAL-FLEURY CROZES-HERMITAGE
BLANC, 2018

9-

Soepel
&
Vol

Argentinië, Mendoza

Frankrijk, AC Crozes-Hermitage

chardonnay

marsanne - roussanne

Volle, vette Chardonnay, gemaakt
door een van de meest prestigieuze
wijnhuizen van Mendoza. Boter,
karamel en vanille met tropisch
fruit, zoals ananas en snoepbanaantjes.

Noordelijke Rhôneblend van de
druiven marsanne en roussanne.
Rijk, vol en rijp.

€ 17.99

POMMERY DRY ELIXIR

89

Zilver

punten

Italië, Pessione

Frankrijk, Champagne

Martini Asti is afkomstig uit Piemonte. Deze lichtzoete mousserende
wijn drink je als feestelijk aperitief
of bij fruitdesserts, maar hij past
ook bijzonder goed bij de paasstol.

Fris, levendig en lichtzoet. Heerlijk
zoetige smaken!

€ 9.99

ADAM PINOT BLANC RÉSERVE,
2018

8

V

€ 34.49

GROOT CONSTANTIA
CHARDONNAY, 2018

9-

Soepel
&
Vol

Fruitig
&
Vriendelijk

Frankrijk, AC Alsace

Zuid-Afrika, WO Constantia

pinot blanc

chardonnay

Als je al veertien generaties
lang wijn maakt, dan kun je wel
verwachten dat ze bij J.B. Adam
weten wat ze doen.

€ 9.29

Een volle Chardonnay van een
van de eerste wijndomeinen van
Zuid-Afrika.

€ 17.99

PASEN

MARTINI ASTI

V

LENTE

€ 15.99

LENTE WIJN-SPIJS

LAMSRACK MET
KRUIDENKORST

TERRA ANDINA CARMÉNÈRE,
2019

8

Soepel
&
Zacht

Chili, Central Valley
carménère
Een wijn met veel zongerijpt fruit
en tegelijkertijd de nodige bite in
de smaak.

V

LAMSBURGERS

Lamsvlees houdt van klassieke
wijnen die vol van smaak zijn.

MONTENAY CABERNET
SAUVIGNON, 2019

€ 5.69

7.5

Stevig
&
Ferm

Frankrijk, IGP Pays d’Oc
cabernet sauvignon
Deze volle rode wijn is in een echt
mediterrane stijl gemaakt: boordevol
puur, rijp fruit.

V

LAMSKOTELETJES

Heerlijk mals, lichtzoet vlees.
Top bij lichtkruidige wijnen.

€ 6.69

TOKARA SHIRAZ, 2017

87
punten

Vol
&
Krachtig

Zuid-Afrika, WO Stellenbosch
shiraz
Het lijkt wel of het Zuid-Afrikaanse
‘fijnbos’ in deze wijn verstopt zit.
Je ruikt behoorlijk veel kruidigheid,
naast uitbundig fruit en bloemige
tonen.

€ 11.99
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RAWSON’S RETREAT SHIRAZCABERNET SAUVIGNON, 2018

8+

Soepel
&
Zacht

Australië, South Eastern Australia
shiraz - cabernet sauvignon
Fruitgedomineerde Australische
blend waarin je bramen, cassis,
peper en leer herkent.

GARZÓN SINGLE VINEYARD
TANNAT, 2017

91
punten

Stevig
&
Complex

Uruguay, Garzón
tannat
Elegant met rode kersen, aardbeien,
pruimen, tabak, pure chocola en
specerijen.

8.5

Stevig
&
Complex

LE VOLTE DELL’ORNELLAIA,
2017

91
punten

Stevig
&
Complex

Spanje, DOCa Rioja

Italië, IGT Toscana

tempranillo
Reserva betekent in Rioja dat de
wijn minimaal drie jaar is gerijpt.

sangiovese - cabernet sauvignon
- merlot
Le Volte is de toegankelijke variant
van het beroemde wijnhuis Tenuta
dell’Ornellaia, de ‘super tuscan’.

€ 15.99

MAS DES RESTANQUES
VACQUEYRAS, 2017

V

GROOT CONSTANTIA SHIRAZ,
2017
89-91
punten

Stevig
&
Complex

4.5
sterren

Vol
&
Krachtig

Frankrijk, AC Vacqueyras

Zuid-Afrika, WO Constantia

grenache - syrah

shiraz

Een schitterende Vacqueyras van
een relatief jong wijnhuis dat nu
al door de internationale pers de
hemel in wordt geprezen.

BIO

€ 21.99

€ 16.99

Een complexe wijn van bessen en
bramen met een prettig pepertje,
mokka en chocolade.

€ 17.99

LENTE

VIÑA SALCEDA RIOJA RESERVA,
2015

€ 24.99

LAMSVLEES

€ 8.49

LENTE WIJN-SPIJS

WITTE ASPERGES
MET HAM, EI EN
BOTER

Ei in dit gerecht bepaalt
de wijnkeuze: een wijn met
zachte zuren past hier het
beste bij.

ANDRÉ STUBER PINOT BLANC,
2018

8

Fruitig
&
Vriendelijk

Frankrijk, AC Alsace
pinot blanc
Een van de weinige wijnen die goed
bij eieren smaakt. Vandaar een
uitstekende keuze bij dit gerecht.

€ 7.29

WITTE ASPERGES
MET ZALM EN
DILLECRÈME

ZONIN SOAVE CLASSICO, 2019

7.5
Fruitig
&
Vriendelijk

Italië, DOC Soave
garganega
Klassieke Noord-Italiaanse wijn
gemaakt van 100% garganega.
Je proeft groene appels, witte
bloesem en amandelen.

€ 6.99

SALADE MET
GROENE ASPERGES

Groene asperges zitten vol
‘groene’ smaken. Kies daarbij een wijn met een hoge
zuurgraad.

ADRIATICO VERDICCHIO, 2019

8Licht
&
Fris

Italië, DOC Castelli di Jesi
verdicchio
De verdicchio van Castelli di Jesi is
een zeer voorname naam voor een
wijn die bijzonder fris, licht en
sappig is. ‘It picks you up!’

€ 5.99
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DOMÄNE WACHAU GRÜNER VELTLINER
FEDERSPIEL PICHLPOINT, 2019

91

CHATEAU ARROGANT FROG
BLANC, 2018

Goud

punten

Fruitig
&
Verfijnd

Soepel
&
Vol

Oostenrijk, Wachau

Frankrijk, AC Limoux

grüner veltliner

chardonnay

Deze Grüner Veltliner uit de Wachau
komt uit Pichlpoint, waarbij de
term ‘point’ vergelijkbaar is met
een ‘clos’ uit de Bourgogne.

90

V

LA CHABLISIENNE CHABLIS
VAILLON, 2015

punten

€ 14.99

9-

Fruitig
&
Verfijnd

Fruitig
&
Vriendelijk

Italië, DOC Friuli

Frankrijk, AC Chablis Premier Cru

pinot bianco

chardonnay

In Friuli vind je allerlei druiven.
Lokale, maar ook internationale,
zoals pinot bianco. De wijn rijpt op
dode gistcellen en krijgt daardoor
een extra rijke smaak.

Frisse Chardonnay met een
prachtige balans tussen fruitigheid
en mineraliteit.

€ 9.79

CHÂTEAU DE LA ROULERIE
ANJOU BLANC, 2018

8+

Licht
&
Fris

€ 21.49

TRIMBACH RIESLING CUVEE
FRÉDÉRIC EMILE, 2011

93
punten

Fris
&
Intens

Frankrijk, AC Anjou Blanc

Frankrijk, AC Alsace

chenin blanc

riesling

Een zeer verfrissende witte Loirewijn, gemaakt van 100% chenin
blanc. Proef groene appel en lichte
bloesem.

BIO

€ 8.99

Alleen in uitzonderlijke topjaren
wordt deze wijn gemaakt van dertig
jaar oude rieslingstokken, aangeplant in Grand Cru-wijngaarden.

€ 43.79

LENTE

CA’ BOLANI PINOT BIANCO
FRIULI AQUILEIA, 2018

€ 13.99

ASPERGESEIZOEN

V

Zeer krachtige wijn uit Limoux,
een gebied dat bekendstaat om
volle wijnen. Citrus, boter, karamel,
noten en ananas; zeer rijk van
smaak!

LENTE WIJN-SPIJS

BLINI'S MET
GEROOKTE ZALM

Gerookte zalm is ietsjes zout,
maar vooral lekker vettig.
Een volle witte wijn vult deze
smaak mooi aan.

LOUIS BERNARD CÔTES DU
RHÔNE BLANC, 2019

8

Soepel
&
Vol

Frankrijk, AC Côtes du Rhône
white grenache - clairette bourboulenc
Met meer dan 35.000 hectare
wijngaard is Côtes du Rhône een
van de grootste appellaties van
Frankrijk.

€ 7.99

ZALMCEVICHE
(RAUW, GEGAARD
IN CITRUSZUUR)

Vis gegaard in citroensap.
Daar drink je een superfrisse
wijn bij!

NATURA SAUVIGNON BLANC
BIO, 2018

Fris
&
Intens

Chili, Casablanca Valley
sauvignon blanc
Een bijzonder frisse Sauvignon
Blanc met veel citrus in de smaak.

V

ZALM UIT DE OVEN

7.5

BIO

MERINAS VERDEJO ORGANIC,
2019

€ 6.59

8+
sterwijn

Fruitig
&
Vriendelijk

Spanje, DO Uclés
verdejo
De verdejodruiven worden ’s nachts
geoogst om de frisheid te behouden.

BIO

€ 4.29
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JC BOISSET MÂCON-IGÉ, 2018

MATAHIWI CHARDONNAY,
2017

8.5

Soepel
&
Vol

9Soepel
&
Vol

Nieuw-Zeeland, Hawkes Bay

Frankrijk, AC Mâcon-Igé

chardonnay

chardonnay

‘Cool climate’ Chardonnay, afkomstig van het Nieuw-Zeelandse
Noordereiland. Met houtrijping,
maar ook met voldoende frisheid.

Deze schitterende wijn smaakt
duidelijk alsof hij uit het zuidelijke
gedeelte van de Bourgogne komt;
namelijk bijzonder vol en rijk.

V

€ 14.99

ZALM

LENTE

€ 9.99

LUSTAU MANZANILLA PAPIRUSA

92

ADAM RIESLING KAEFFERKOPF,
2016

punten

Fris
&
Intens

Spanje, Jerez

Frankrijk, AC Alsace Grand Cru

Strak droog, fris en het smaakt
alsof je aan je lippen likt na een
dag aan het strand. Schenk hem
bij ziltige gerechten.

riesling
Een zeer rijke en volle smaak
gevolgd door kruidige tonen.

€ 13.99

BOSCHKLOOF CHARDONNAY,
2019

8.5

8

Soepel
&
Vol

Zuid-Afrika, WO Stellenbosch
chardonnay

V

DROUHIN ROSEROCK
CHARDONNAY, 2015

€ 19.99

94
punten

Soepel
&
Vol

Verenigde Staten, Oregon
chardonnay

Een schitterende, houtgelagerde
Chardonnay uit Stellenbosch.
Een zeer intense smaak waarin
je hazelnoten en vanille herkent.

€ 9.99

Chardonnay uit Oregon van
vulkanische bodem. Deels op
hout gerijpt. Topklasse.

€ 35.79

KONINGSDAG

10
X
KONINGSDAG
Deze feestelijke dag verdient een vorstelijke wijn. Extra leuk natuurlijk
als die een ‘oranje’ tintje heeft, zoals de fruitige Kroon van Oranje, een
witte wijn waarvan de naam al een feest is. Succes verzekerd. Of is dit
misschien dé dag om je aan een echte Orange Wine te wagen …

KROON VAN ORANJE WIT, 2019

ALTANO DOURO ORGANIC, 2018

9

7

sterwijn

Vol
&
Krachtig

Fruitig
&
Vriendelijk

Zuid-Afrika, Western Cape

Portugal, DOC Douro

chenin blanc

tinta barroca - touriga nacional

salades

tapas, pittige gerechten

Een koninklijke wijn. Die wil toch
iedereen proeven op Koningsdag?

Dit is een rijke, krachtige wijn
waarin je de puurheid van de
Vilarica Valley uit de Douro proeft.
Gemaakt van biologisch geteelde
druiven.

€ 4.99

ORANGE GRÜNER VELTLINER,
2019

7.5

Fruitig
&
Vriendelijk

V

BIO

ALAMOS CABERNET
SAUVIGNON, 2019

€ 8.99

8.5

Soepel
&
Zacht

Oostenrijk, Kremstal

Argentinië, Mendoza

grüner veltliner

cabernet sauvignon

varkensvlees- en kalfsvleesgerechten

lamsvlees, gebraden rundvlees

Orange Wine uit Oostenrijk. De
witte Grüner Veltliner is gemaakt
alsof het een rode wijn is, dus
met schilweking.

De sterke Argentijnse zoninstraling
zorgt voor een rijke en ronde
smaak.

€ 9.99

€ 9.99
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NIEPOORT FABELHAFT
TINTO, 2018

16.5

FALANGHINA DI MAJO
NORANTE, 2018

8-

punten

Stevig
&
Ferm

Fruitig
&
Vriendelijk

Portugal, Douro

Italië, DOC Falanghina del Molise

touriga nacional - touriga franca
pasta, vegetarische gerechten,
stamppot
Rode tafelwijn uit de Douro van de
beroemde portproducent Niepoort.
Met Nederlandse roots!

falanghina
pecorino, romige en kruidige sauzen
Doordat de wijn na vergisting heeft
gerijpt op z’n gistdepot, heeft de
wijn extra veel smaak gekregen.

8-

TASCA D’ALMERITA LEONE
D’ALMERITA, 2018

9-

Fruitig
&
Vriendelijk

Italië, Veneto

Italië, IGT Sicilia

gerookte zalm
Prosecco Spumante uit Valdobbiadene, het belangrijkste subgebied
binnen Veneto, waar deze beroemde bubbelwijn wordt geproduceerd.

catarratto - pinot bianco sauvignon blanc
mosselen, oesters, kreeft
Intens, fris en aromatisch. Je ruikt
voorjaarsbloemen en honing.

€ 13.29

FRANCIACORTA GRAN CUVEE
‘ALMA ORANGE’, 2019

€ 10.59

€ 16.69

CATENA ALTA MALBEC, 2016

9+

94

sterwijn

Italië, DOCG Franciacorta brut
chardonnay - pinot nero pinot bianco
het aperitief
Frisse en zuivere Noord-Italiaanse
mousserende wijn met grapefruit
en appel.

€ 32.49

punten

Vol
&
Krachtig

Argentinië, Mendoza
malbec
biefstuk, lamsbout, oude kaas
Na vijftien jaar van experimenteren
had Nicolas Catena de juiste kloon
ontdekt voor wijnbouw met malbec
op 1000 meter hoogte. Inmiddels
een iconische wijn.

€ 32.99

LENTE

PROSECCO CA’ MARINA

BIO

KONINGSDAG

€ 9.99

MOEDERDAG

10
X
MOEDERDAG
Zoveel moeders, zoveel smaken. Via gall.nl/smaakprofiel weet je binnen
24 seconden welke wijn bij je (schoon)moeder past. Laat je moederdagfles
in de winkel of online feestelijk inpakken. Nog leuker: doe je moeder een
home cooked etentje cadeau en schenk er een van de volgende cadeauwijnen
bij. Dat kan ook makkelijk, bijvoorbeeld met sushi en Champagne.
PLANETA LA SEGRETA
ROSSO, 2017

8.5

CANTI PROSECCO MILLESIMATO
EXTRA DRY CELLPHANE

Fruitig
&
Soepel

Italië, DOC Sicilia

Goud

Italië, Veneto

nero d’avola - merlot - syrah

glera

borrelhapjes, paté

het aperitief

De druiven komen uit het westelijke
gedeelte van Sicilië. Hier is er een
verkoelende invloed van de zee.

Canti is een toonaangevende
naam in de proseccostreek en
daarbuiten. Met zijn sympathieke bubbel en frisfruitige
smaak een feestelijk glas voor
iedere borrel.

€ 8.99

LAVIS CLASSICI PINOT GRIGIO
GESCHENKVERPAKKING, 2019

Fruitig
&
Vriendelijk

9-

Italië, DOC Trentino

€ 9.99

MIRABEAU CLASSIC ROSÉ
GESCHENKVERPAKKING, 2019

Fruitig
&
Verfijnd

pinot grigio
gebakken vis, het aperitief
In Trentino is het in de zomer
lekker warm, maar door de
hoogte zijn er koelere nachten.
Perfect voor het behoud van
de frisheid in de wijn.

€ 9.99

9

Frankrijk, AC Côtes de Provence
grenache - syrah
salades, visgerechten,
zomerse barbecue
Een klassieke blend van de lokale druiven grenache en syrah.
In de wijn ruik je aardbeien, rode
kersen en frambozen.

€ 11.99
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ZONIN PROSECCO 1821
GESCHENKVERPAKKING

91

MISS VALENTINE
GESCHENKVERPAKKING, 2018

8.5

punten

Italië, Veneto

Frankrijk, IGP Méditerranée

glera

grenache - syrah
Fruitig
&
Verfijnd

het aperitief
Feestelijke en milddroge
prosecco. Met zachte bubbels
en een fruitige smaak van
peer, meloen en limoen.

salade Niçoise, carpaccio of
gegrilde vis
Zalmroze rosé uit de Provence
van 70% grenache en 30%
syrah.

Goud

CUNE RIOJA RESERVA MET
HOUTEN KIST, 2014

91
punten

Stevig
&
Ferm

Frankrijk, Champagne

Spanje, DOCa Rioja

het aperitief, sushi, oesters
Een frisse en levendige Champagne.
Met een geur van citrusvruchten en
witte bloemen en een delicate
smaak. Een flesje helemaal voor
moeder alleen!

20 cl

tempranillo - garnacha carignan
gegrild rood vlees
Heerlijke Rioja in mooie houten
kist. Kook er een heerlijk diner
bij voor je moeder.

€ 13.49

JOSEPH DROUHIN POUILLY-VINZELLES
GESCHENKVERPAKKING, 2016

88

€ 15.99

VEUVE CLICQUOT BRUT
GESCHENKVERPAKKING

Zilver

punten

Fruitig
&
Verfijnd

Frankrijk, AC Pouilly-Vinzelles

Frankrijk, Champagne
vis, sushi, het aperitief

chardonnay
botersaus, zalm
Een ware klassieker, deze
witte Bourgogne van Maison
Joseph Drouhin.

€ 25.99

Veuve Clicquot is afkomstig uit
Reims, de grootste stad van de
Champagne-streek. De smaak
is vol, rijk en rijp.

37.5 cl

€ 31.99

Kijk voor meer moederdagcadeaus in de winkel of op gall.nl/moederdag

LENTE

POMMERY BRUT ROYAL

€ 12.99

MOEDERDAG

€ 11.99

SONGFESTIVAL

10
X
SONGFESTIVAL
Kom alvast in een winning mood met een proeverij van swingende
wijnen uit de verschillende deelnemende landen. Natuurlijk geef je
punten. Niet alleen aan de artiesten, maar juíst aan de wijnen. Douze
points! Wat ons betreft verdienen deze Europese flessen sowieso een
vooraanstaande plek op het podium.
LES ESPERONS CHARDONNAY,
2017

MAX MANN RIESLING, 2018

8

Fruitig
&
Verfijnd

7+
Licht
&
Fris

Frankrijk, IGP Pays d’Oc

Duitsland, Moezel

chardonnay

riesling

gebakken vis

het aperitief, kip, tapas

Languedoc-wijn met het karakter
van een Bourgogne: perzik, citroen
en vanille.

Het draait allemaal om het spel
tussen zoet en zuur. De wijn
smaakt naar perzik en abrikoos,
met frisse groene appels en
tegelijkertijd een tikkie restzoet.

€ 5.99

DOMAINE ANDAU SANKT
LAURENT, 2016

8

Fruitig
&
Soepel

€ 5.99

MARQUÉS DE RISCAL RUEDA ,
2019

8.5

Fruitig
&
Vriendelijk

Oostenrijk, Burgenland

Spanje, DO Rueda

sankt laurent

verdejo

tartaar, merguezworstjes
In de neus tonen van gedroogde
kruiden, herfstbos en gedroogd
rood vlees, naast fruitige tonen van
bosbessen, zwarte kersen en wilde
aardbei.

€ 7.99

schaal- en schelpdieren,
vitello tonnato
Een wijn van een iconisch wijnhuis.
Deze markies zorgde voor een
revolutie in de Rueda.

V

€ 9.99
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MAISON VENTENAC
PRÉJUGÉS, 2018

16

PINOT AUXERROIS VIEILLES
VIGNES, 2018

9-

punten

sterwijn

Fruitig
&
Verfijnd

Soepel
&
Vol

Frankrijk

Frankrijk, AC Alsace

chardonnay

pinot auxerrois

romige sauzen, kreeft

fricandeau, vitello tonnato

Préjugés betekent ‘vooroordelen’.
De wijnmaker had een vooroordeel
tegen hout, maar voor deze wijn
maakte hij een uitzondering.

Krachtige, biologisch gecertificeerde Auxerrois van 55 jaar oude druivenplanten.

8

ANDRIAN SAUVIGNON BLANC
FLOREADO, 2019

9sterwijn

Licht
&
Fris

Frankrijk, Bourgogne

Italië, DOC Alto Adige

het aperitief, gerookte zalm

sauvignon blanc

Crémant de Bourgogne is gemaakt
van de Bourgogne-druiven pinot noir
en chardonnay. En net als Champagne heeft deze wijn ook een
tweede vergisting op fles gehad.

V

€ 12.49

salade geitenkaas met granaatappel
Bloemige Sauvignon Blanc uit
Alto Adige met peren, perzik en
kruisbes.

€ 13.49

OUDINOT BRUT
Goud

€ 14.99

MARCHESI FRESCOBALDI
CASTIGLIONI CHIANTI, 2016

Goud

Stevig
&
Ferm

Frankrijk, Champagne

Italië, DOCG Chianti

voorgerechten, het aperitief
Oudinot is sinds 2004 aangesloten
bij de Laurent-Perrier-groep.
Elegant en fris en met een goede
prijs-kwaliteitverhouding.

€ 24.49

sangiovese - merlot
gebraden rood vlees, lamsvlees
Een volle, intense rode wijn met
tonen van bosbessen, kersen en
verse peper. Een goede balans
tussen alcohol en zuren, en een
indrukwekkende afdronk.

1.5 l

V

€ 24.99

LENTE

CHARLES DE FÈRE CREMÁNT
GRANDE CUVÉE BRUT

BIO

SONGFESTIVAL

€ 9.99

ZOMER

ZOMERWIJN

Juni
juli
augustus
JUNI

JULI

EK 2021 voetbal
Hopelijk zitten we vanaf juni weer allemaal voor de buis gekluisterd. Uit welk
Europees land drink jij een wijn? Zie
vanaf pag. 145. Wijn bij je kaassoufflé,
bitterbal of nacho's kan ook gewoon. Kijk
voor de beste combinaties op pag. 142.

Salades en rijst
Niemand zit te wachten op zwaar eten
bij warm weer. Salades zijn fris en licht,
net als de meeste rijstgerechten. En de
wijnen erbij: die meestal ook (zie vanaf
pag. 138).

Vaderdag
Voor die ouwe kies je niet zomaar de
eerste de beste fles. Kijk voor topcadeaus op pag. 152.
Iets te vieren
Iemand geslaagd (en 18+), afgestudeerd
of iets anders dat gevierd moet worden
en een fles bubbels verdient? Op pag.
150 vind je cadeaus en andere feestflessen.

Olympische Spelen
Het is natuurlijk mooi als Nederland zo
veel mogelijk gouden medailles binnenhaalt, maar misschien komt jouw
favoriete atleet wel ergens anders vandaan. Wijnen van over de hele wereld
vind je op pag. 156.
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BBQ
Kolen op het vuur, het is tijd om te grillen. Vis, vlees en vega kan allemaal op de
BBQ. Dit drink je erbij (vanaf pag. 132).
Klant Jan Lemmens over zomerwijn:
“De witte wijnen uit het Portugese
kustgebied vind ik heel aantrekkelijk.”
Lees meer op pag. 126.

ENRICO HAIMA

AUGUSTUS

Hittegolf?
Haal je koeltas uit de kast, paar koelelementen erin en een fles wijn erbij.
Klaar voor het strand ben je (pag. 158).

Naar welk moment in het seizoen kijk
je het meest uit en waarom?
Waar ik het meest naar uitkijk deze
zomer is buiten lekker lang tafelen
met vrienden.
Welke wijn drink je daar het liefst bij
en waarom past die zo goed bij dat
moment?
De Chardonnay van het wijnhuis Planeta
uit Sicilië (pag. 141) is een ware beleving. De wijn is houtgerijpt, zeer geconcentreerd en werd internationaal al
vaak bekroond. Een heerlijke combinatie met een rijstsalade met mango.
Hoe heb je deze wijn ‘leren kennen’?
Deze wijn heb ik voor het eerst gedronken tijdens een presentatie van eigenaar Alessio Planeta. Voor iedereen
die naar Sicilië gaat is het een aanrader om dit wijnhuis te bezoeken. Echt
een wijn die je bijblijft!

ZOMER

Zomerborrel
Er is altijd reden voor een zomerborrel.
De zon schijnt, het is vrijdag, het is
vakantie: allemaal legitieme redenen
om een mooie fles open te trekken.
Wijnen voor zo’n borrel vind je op pag.
154.

Winkelmanager Gall & Gall

ZOMERWIJN

DE SMAAK VAN DE

zomer
De zon staat hoog, de dagen zijn warm en de avonden lang
en zwoel. Ideale ingrediënten voor een aangename tijd met
vrienden en familie. In de tuin, op het balkon en aan het water.
Wijnen die daarbij passen zijn nooit zwaar, maar hebben wel pit.
Denk aan een Montepulciano d'Abruzzo uit het hart van Italië.
Echte zomerwijnen kun je koelen en sommige mogen on the rocks.
TEKST: MAGDA VAN DER RIJST
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ZOMERWIJN
Zomerwijnen zijn zelden zoet.
Maar zelfs als ze zoetig smaken, bevatten ze tintelfrisse,
opwekkende zuren. Dat doet je
goed in de hitte. Voor een deel
zijn het dezelfde wijnen die we
ook graag in het voorjaar drinken, maar ze mogen net iets
uitgesprokener van smaak zijn
(zie ook wijn-spijs, pag. 130).

Fresh Prince: fris, verfijnd, complex als
Sancerre en Pouilly-Fumé.
Fruit Lover: fris, fruitig, licht, toegankelijk als Grillo en Chenin Blanc.
Fresh Hammer: fris, fruitboost, sappig,
veel smaak als Sauvignon Blanc uit
Nieuw-Zeeland.
Fresh Red: fruitig, fris, verfijnd, licht
verteerbaar als Pinot Noir en Bardolino.
Fruit Smoothie: fruitig, sappig, vriendelijk als Blauer Zweigelt en Dornfelder.

OPPEPPER

KOEL ROOD

ZOMERDRUIVEN

Er zijn rode wijnen die gekoeld
ook heel goed smaken. Dat zijn
de fruitige soorten met een
soepele structuur. Tanninerijke
wijnen met een stevige bite zijn
niet geschikt om te koelen.
Die voelen namelijk stroever en
harder aan als je ze koud serveert. Voorbeelden van rode
wijnen die je goed kunt koelen
zijn Beaujolais, Pinot Noir,
Bardolino en Valpolicella. Kijk
voor meer soorten bij de
smaakprofielen Fresh Red en
Fruit Smoothie in de winkel of
op gall.nl.

De meeste zomerse wijnen zijn gemaakt van
druivenrassen die van nature veel frisse zuren
bevatten en die tijdens hun groei niet te veel
suiker hebben ontwikkeld. Hoe ‘zomers’ de wijn
smaakt, hangt ook van de bereiding van de
wijnmaker af.

IJS VAN FORMAAT
Met ijs in je glas houd je je wijn langer koel. Waar
is waar: de wijn raakt ook verdund en verliest
daardoor smaak. Aan de andere kant wordt hij
er ook lichter en frisser van. Neem bij voorkeur
grote ijsblokjes, die smelten lekker langzaam.
Er bestaan ook herbruikbare ijsblokjes van
onder andere plastic. Die smelten niet, maar
houden je wijn wel koud.

ZOMER

Mousserende wijnen bevatten koolzuur. Dit zuur zorgt naast de bubbels voor een extra
opwekkende smaak. Daarom zijn prosecco, cava, crémant en Champagne ideale
zomerwijnen én perfect als je iets te vieren hebt (pag. 150).

ZOMERWIJN

10
X
OP VOORRAAD
Op naar een zorgeloze zomer met een voorraad verfrissende wijnen in
de koeling. Die met de smaakprofielen Fresh Prince, Fresh Hammer,
Fruit Lover, Fresh Red en Fruit Smoothie passen perfect bij het warme
seizoen. De witte drink je rechtstreeks uit de koelkast en de rode zijn
licht gekoeld op hun lekkerst.
HIERON MONTEPULCIANO
D’ABRUZZO, 2018

TRAPICHE PINOT GRIGIO, 2019

7.5

Fris
&
Sappig

8
Fruitig
&
Vriendelijk

Italië, DOC Abruzzo

Argentinië, Mendoza

montepulciano

pinot grigio

pasta met tomatensaus

het aperitief

Deze wijn wordt gemaakt van
de druif montepulciano; niet te
verwarren met de gelijknamige
streek in Toscane waar de wijn
van sangiovese wordt gemaakt.

De pinot-grigiodruiven staan
aangeplant in de Tullum Valley
in San Juan.

€ 4.29

CURVOS AVESSO VINHO
VERDE, 2019

V

€ 7.99

WAVE PINOT NOIR, 2018

8.5

8.5
Fruitig
&
Soepel

Fruitig
&
Vriendelijk

Portugal, Vinho Verde

Chili, Leyda Valley

avesso

pinot noir

sliptongetjes, kabeljauw

paté, kip, kalkoen

Vinho Verde is het gebied ten
noorden van Porto. Het gebied
heeft Atlantische invloeden.
Deze wijn ruikt naar bloesem,
peer en een vleugje citrus.

Wave staat symbool voor de passie
voor golven van wijnmaker en surfer
Sebastián Labbé.

€ 7.99

€ 7.99
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TOKARA SAUVIGNON BLANC,
2019

8

Fris
&
Intens

Zuid-Afrika, WO Stellenbosch

BARBERA D’ASTI SUPERIORE,
2016

90
punten

Fris
&
Sappig

Italië, DOC Barbera d’Asti

sauvignon blanc

barbera

schaal- en schelpdieren

gegrild vlees, groenten

Tokara is een van de beste en
meest gunstig gelegen wijnhuizen
van Zuid-Afrika. Het domein ligt op
400 meter hoogte en profiteert zo
van voldoende verkoeling ’s nachts.

Als je deze Piemontese wijn drinkt,
lijkt het alsof je langs een fruitstalletje op de markt loopt. De wijn
heeft diepgang gekregen door een
jaar houtrijping.

€ 9.99

MARQUÉS DE RISCAL
SAUVIGNON BLANC, 2019

€ 9.99

LAROCHE CHABLIS, 2018

9-

8.5

sterwijn

Fris
&
Intens

Licht
&
Fris

Spanje, DO Rueda

Frankrijk, AC Chablis

sauvignon blanc

chardonnay
mosselen, oesters

De sauvignon blanc werd in 1974
door Marqués de Riscal in de
Rueda geïntroduceerd. Het is
inmiddels een populaire druif in
deze regio.

Door het koele klimaat in Chablis
smaakt deze wijn vooral heel fris
en verkwikkend.

V

€ 10.99

MAISON VENTENAC CANDIDE,
2019

9-

Licht
&
Fris

€ 17.99

VILLEBOIS SANCERRE BLANC,
2018

8.5

Licht
&
Fris

Frankrijk

Frankrijk, AC Sancerre

chenin blanc

sauvignon blanc

gebakken vis, schelpdieren

geitenkaas, schelpdieren

Eigenzinnige natuurwijn uit de
Languedoc, gemaakt van 100%
chenin blanc.

Typische frisse, crispy Sancerre
met citroen, groene appel, gras en
mineraliteit.

€ 18.99

€ 19.59

ZOMER

het aperitief, schaaldieren

DE ZOMERWIJN VAN ...

DE ZOMERWIJN VAN

JAN LEMMENS
Jan Lemmens, gepensioneerd projectmanager bij de bouw van ziekenhuizen,
is én fervent hobbykok én verwoed Portugalganger. Jan is kaarthouder bij
Gall & Gall en heeft inmiddels heel wat wijnen geproefd. Welke wijn hij graag
drinkt bij zijn eten? Portugese natuurlijk. Zeker in de zomer.
TEKST: HILLI VOOR DEN DAG

Of ik probeer een wijn te vinden die wat
smaak betreft in de buurt komt van het
advies. Maar steeds vaker bedenk ik ook
zelf een passende wijn.
Ik heb mijn wijnkennis vergroot door een
aantal proeverijen en door over wijnen te
praten met vrienden. Door veel te proeven
en een specifieke druif te herkennen, weet

JANS KEUZE
CASA DE COMPOSTELA
ALVARINHO, 2019

8
“Ik kook vijf avonden per week, en regelmatig voor vrienden. Ik vind het leuk om
nieuwe dingen te proberen, ook als ik
standaard kook. Een apart sausje bijvoorbeeld. Of een andere manier van bereiden.
Bij eten hoort wijn, alleen wil ik mezelf
geen grote wijnkenner noemen. Ik vind
het niet eenvoudig om een wijn bij een
gerecht uit te zoeken. Zeker niet als ik iets
origineels wil serveren. Soms laat ik het
over aan de vrienden voor wie ik kook.
Andere keren laat ik me leiden door het
advies van een receptenschrijver.

Portugal, DO Minho
alvarinho
salade, mosselen
100% alvarinho uit
Noord-Portugal. Verfrissend en sappig met witte
perzik, peer en citroen.
Heerlijk om te serveren
bij salades, mosselen of
fruits de mer.

V

€ 10.39

Fris
&
Intens
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ik nu bij wat voor soort gerecht een
bepaalde wijn goed smaakt. Om meer
onderbouwd te kunnen kiezen, ga ik
binnenkort een gecertificeerde wijncursus van zes avonden doen.
In de zomer drink ik hoofdzakelijk
witte wijnen, veel uit Portugal. Portugal
is een fantastisch land en de witte
wijnen uit het kustgebied vind ik heel
aantrekkelijk. Die uit het zuidelijk gele-

gen Alentejo, met het duidelijke citrusfruit. De drogere met een spoor van
muscat uit de regio Lissabon. En natuurlijk de wijnen uit het noordwesten,
zoals de Casa de Compostela Alvarinho.
Een frisse wijn waarin je door de geur
van meloen en perzik de zomer ruikt.
Het lichte zuurtje maakt ’m geweldig
bij een mooi gerecht met schaal- en
schelpdieren. Echt een wijn voor bij
mooi weer op een terras.”

MEER ALVARINHO OF ALBARIÑO PROBEREN?
PULPO ALBARIÑO, 2018
Goud

Licht
&
Fris

MARTIN CODAX ALBARIÑO,
2018

8.5

Licht
&
Fris

Spanje, DO Rías Baixas

Spanje, DO Rías Baixas

albariño

albariño
schaal- en schelpdieren

Het Spaanse wijngebied Rías Baixas
grenst aan Portugal en heeft de
verkoelende invloed van de Atlantische Oceaan. De belangrijkste
druif van de streek is albariño.

Nog eentje uit Rías Baixas. Fris en
aromatisch met een hoge zuurgraad.

€ 9.99

GARZÓN RESERVA ALBARIÑO,
2019

9

€ 11.99

BODEGA GARZÓN SINGLE
VINEYARD ALBARIÑO, 2018

94
punten

Fruitig
&
Verfijnd

Soepel
&
Vol

Uruguay, Garzón

Uruguay, Garzón

albariño

albariño

ceviche, rijke saus

schaal- en schelpdieren, gegrilde vis

Kort op hout gerijpte Uruguayaanse
albariño. Verfrissend en tegelijkertijd rond met perzik, citroen en
mineraliteit.

100% albariño uit Uruguay
met citroen, perzik en een ziltige
mineraliteit.

€ 16.99

€ 27.99

ZOMER

schaal- en schelpdieren

www.drouhin.com
Geen 18, geen alcohol
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ZOMERSE WIJNEN VAN

CANTINA LA-VIS
Warm weer vraagt om frisse witte wijnen. Bij Cantina La-Vis staat 80%
van de wijngaarden aangeplant met witte druiven. Het terrein van de
wijngaarden van Cantina La-Vis is een complexe wirwar van heuvels,
valeien en steile hellingen. Voor elke druif is er zijn eigen plek.

HOOGGELEGEN WIJNGAARD TEGEN DE ALPEN

-

LAVIS CLASSICI RIESLING, 2019

LAVIS SAUVIGNON BLANC, 2019

8+

8

Licht
&
Fris

Licht
&
Fris

Italië, DOC Trentino

Italië, DOC Trentino

riesling

sauvignon blanc

tapenade, gedroogde ham

salades, het aperitief

In het gebied Trentino is er een
enorm verschil tussen dag- en
nachttemperatuur; uitstekend voor
een goede aromaontwikkeling!

Proef vlierbessen en een klein
beetje perzik. Een superfrisse wijn!

€ 9.29

€ 9.29

Kijk voor alle wijnen van Cantina La-Vis op gall.nl/lavis

ZOMER

La-Vis ligt in Trentino, een hooggelegen
gebied in Noord-Italië. Zomerdagen zijn
hier lekker warm, maar door de hoogte
koelt het er ’s nachts flink af. Wijnen maken ze bij La-Vis het liefst van één druif.
Waar welke druif staat aangeplant, is
gebaseerd op het ‘zoneproject’ dat in de
jaren 80 werd opgezet. Met een gedetailleerde studie van de bodem is bepaald
wat de juiste plaats voor de juiste wijnstok
is. Zo groeien de druiven voor de Riesling
Classici op de zonovergoten hellingen
van de Cembra-vallei en de druiven voor
de Sauvignon Blanc Classici in de monding van de vallei. De temperatuur tussen dag en nacht schommelt hier flink,
wat ervoor zorgt dat de druiven hun
aromatische kwaliteiten behouden.

ZOMER WIJN-SPIJS

ZOMER

WIJn-SPIJS
Op hoogzomerdagen eten we vooral frisse gerechten die vaak
ook behoorlijk hartig en kruidig smaken. Denk maar aan de
hamburgers van de BBQ. De wijnen voor erbij hoeven niet
krachtig te zijn, maar moeten wel body hebben.
TEKST: MAGDA VAN DER RIJST
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SPIJS & WIJN:
ZO DOE JE DAT
Populaire zomergerechten komen vaak uit mediterrane landen. Ze zijn licht tot middelzwaar, pittig, soms wat pikant en
hebben meestal een fris accent.
Wijnen uit de streek gaan er in
de meeste gevallen heel goed
bij. Kijk voor speciﬁeke wijnsuggesties bij zomergerechten ook
bij eetmomenten, pag. 130.

PICKNICK
Picknickwijnen zijn zoals de meeste zomerwijnen
licht en fris, maar ze hebben net iets meer smaak
en structuur. Zo matchen ze goed met hartige picknickgerechten als stokbrood met tapenade, salades, ratatouille, pizza, quiche, kaas en vers fruit.
Droge rosé uit onder andere de Provence is een
aanrader. Die is fris en heeft een ‘bite’ waardoor je
er goed bij kunt eten. Andere geurige wijnen met pit
zijn bijvoorbeeld de witte Grüner Veltliner Federspiel uit Oostenrijk, Friulano uit Italië, Sauvignon
Blanc uit Slovenië en Chenin uit Zuid-Afrika.

ZOMERKAAS

BBQ-wijnen zijn verfrissend, het is tenslotte
zomer, maar ze smaken rijker en voller. Hierdoor
gaan ze goed samen met de intense roostersmaak.
Bij een visbarbecue past een volle witte wijn (Big
White), met of zonder houtrijping. Rooster je rood
vlees, dan is een houtgerijpte rode wijn (Big Red) op
zijn plaats. Bij een BBQ met hamburgers, worstjes,
kipspiezen en maïskolven kun je het beste een
soepele, rode wijn (Easy Rider) of een volle rosé
(Classic Rosé) schenken.

Hartige kaas en een goed
gekoelde wijn vormen ideale
zomerborrelcombi’s:
• Chaource & Champagne of
Crémant de Bourgogne
• Comté & Muscadet de Sèvre
et Maine sur Lie
• Emmentaler & (koele) Dornfelder
• Manchego & Sherry Fino
• Ricotta & Vermentino

KIJK VOOR DE PERFECTE WIJN
BIJ JOUW ZOMERGERECHT OP
GALL.NL/WIJNWIJZER

ZOMER

BBQ-WIJNEN

ZOMER WIJN-SPIJS

HAMBURGER
VAN DE BBQ

Lichte rokerigheid in de
wijn is een goede match
met hamburgers.

GIRO ROSSO PUGLIA, 2019

8

sterwijn

Vol
&
Krachtig

Italië, IGT Puglia
blend
Een blend van sangiovese, malvasia
en aglianico. Met kersen, bessen
en pruimen.

€ 4.99

ENTRECOTE
VAN DE BBQ

BAJOZ TINTO, 2018

7.5
Stevig
&
Complex

Spanje, DO Toro
tempranillo
De DO Toro is een van de best
bewaarde geheimen van Spanje.
Het schijnt dat Columbus de wijnen
uit Toro meenam op zijn reizen
naar Amerika.

€ 4.99

SPEKLAPJES
VAN DE BBQ

Het lekkerst is om deze
wijnen licht te koelen voor
het serveren. Dat geeft extra
fruit. Lekker bij de vettige
smaak!

BAUMGARTNER BLAUER
ZWEIGELT, 2019

Zilver

Fruitig
&
Soepel

Oostenrijk, DAC Weinviertel
blauer zweigelt
Elegant en fruitig met aardbeien,
pruimen en versgemalen zwarte
peper.

€ 5.99
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IRONSTONE MERLOT, 2018

DOMINIO DE FONTANA BIO, 2018

8Soepel
&
Zacht

8
Vol
&
Krachtig

Spanje, DO Uclés

Verenigde Staten, Californië

garnacha - syrah

merlot

Spaanse blend van 60% garnacha
en 40% syrah uit het beschermde
herkomstgebied Uclés.

BIO

Gemaakt volgens de principes van
‘sustainable winegrowing’: ofwel
duurzame wijnbouw. Weelderig
zacht van smaak.

€ 7.99

CHÂTEAU MACQUIN ST. GEORGES
ST. EMILION, 2017

8.5

Stevig
&
Ferm

Frankrijk, AC St. Georges St. Emilion

LES HAUTS DE LYNCH-MOUSSAS,
2016

Stevig
&
Complex

Frankrijk, AC Haut-Médoc
cabernet sauvignon - merlot
De tweede wijn van Grand Cru
Château Lynch-Moussas. Kan
nog tien jaar verder rijpen. 2016
staat bekend als een van de
allerbeste jaren.

€ 11.49

7.5

Soepel
&
Zacht

€ 24.99

IRONSTONE OLD VINE
ZINFANDEL, 2018

8.5

Vol
&
Krachtig

Frankrijk, IGP Pays d’Oc

Verenigde Staten, Californië

malbec - syrah

zinfandel

Zuid-Franse blend van 80% malbec
en 20% syrah. Barbecuewijn bij
uitstek!

€ 7.99

Zeer krachtig en soepel met tonen
van bessen, bramen en chocolade.

€ 11.99

ZOMER

St. Georges St. Emilion ligt
ten noorden van het beroemde
St. Emilion.

ARROGANT FROG MALBEC
SYRAH, 2018

8.5
VLEES VAN DE BBQ

merlot - cabernet franc

€ 11.99

ZOMER WIJN-SPIJS

GAMBA’S
VAN DE BBQ

Het grillen op de barbecue
voegt extra smaak toe. Kies
dus niet een hele lichte wijn.
Daar proef je anders niets
meer van.

DOMINIO DE FONTANA BIO,
2019

8.5

Fris
&
Intens

Spanje, DO Uclés
sauvignon blanc - verdejo
Spaanse blend van sauvignon blanc
met verdejo uit de DO Uclés.

BIO

TONIJNSTEAK
VAN DE BBQ

Waar heb je zin in? Wit, rosé
of rood? Het past alle drie bij
een sappige tonijnsteak!

€ 7.99

PLANETA LA SEGRETA
BIANCO, 2018

92
punten

Fruitig
&
Vriendelijk

Italië, DOC Sicilia
grecanico - chardonnay
De naam ‘La Segreta’ komt door de
bossen die de wijngaard omringen.
Het lijkt hierdoor een ‘geheime’
wijngaard.

€ 8.99

FOREL VAN DE BBQ

OGIO PINOT GRIGIO, 2019

7
Fruitig
&
Vriendelijk

Italië, IGT Umbria
pinot grigio
Deze Pinot Grigio uit Umbrië heeft
een heerlijke smaak van meloen en
citrusfruit.

V

€ 5.59
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DOMAINE DE L’AMAURIGUE
BLANC, 2018

8.5

Fruitig
&
Vriendelijk

Frankrijk, AC Côtes de Provence

LOUIS MAX MERCUREY BLANC
VIEILLES VIGNES, 2017

9

sterwijn

Soepel
&
Vol

Frankrijk, AC Mercurey

rolle - ugni blanc

chardonnay

Witte wijn uit de Provence. Bloemig
met peer, perzik en kruidigheid.

De wijngaard ligt op een steile
helling. De bodem bevat veel
kalksteen.

€ 10.99

MISS VALENTINE, 2019

8+

BIO

VILLEBOIS SANCERRE
ROUGE, 2017

€ 21.79

8+

Fris
&
Sappig

Frankrijk, IGP Méditerranée

Frankrijk, AC Sancerre

grenache - syrah

pinot noir
Rode Sancerre (100% pinot noir) met
framboos, aardbei en mineraliteit.

€ 11.99

DOMÄNE WACHAU RIESLING
SMARAGD, 2018

€ 19.59

TASCA REGALEALI NOZZE
D’ORO, 2017
91-93
punten

Fruitig
&
Verfijnd

9-

Fruitig
&
Verfijnd

Oostenrijk, Wachau

Italië, IGT Sicilia

riesling

tasca

Het Oostenrijkse wijndistrict
Wachau heeft een eigen aanduiding
voor de verschillende typen wijn.
Smaragd is hierbij de krachtigste
versie.

€ 16.59

Witte Siciliaanse wijn, gemaakt van
inzolia en sauvignon tasca.

€ 23.29

ZOMER

Zalmroze rosé uit de Provence
van 70% grenache en 30% syrah.

VIS VAN DE BBQ

Fruitig
&
Verfijnd

ZOMER WIJN-SPIJS

MAISKOLVEN
VAN DE BBQ

Het zoetige van de mais vult
een volle Chardonnay of
Pinot Gris bijzonder goed aan.

MONTENAY CHARDONNAY, 2019

7.5
Fruitig
&
Vriendelijk

Frankrijk, IGP Pays d’Oc
chardonnay
De Languedoc wordt ook wel de
proeftuin van Frankrijk genoemd.
De wijnmakers experimenteren
erop los, met vaak superresultaten
tot gevolg.

€ 6.69

GROENTESPIEZEN
VAN DE BBQ

Gegrilde groenten kunnen
erg verschillen in smaak,
maar met fruitige rode wijn
of witte Pinot Gris zit je
altijd goed.

CA’ BOLANI REFOSCO FRIULI AQUILEIA,
2017

2

bicchieri

Gambero Rosso
Fruitig
&
Soepel

Italië, DOC Friuli
refosco
De officiële naam van de druif is
refosco dal peduncolo rosso. Het is
een authentieke druif uit Friuli, die
pas laat in het seizoen rijp is.

€ 9.79

VEGABURGER
VAN DE BBQ

NATURA MERLOT BIO, 2018

7.5
Soepel
&
Zacht

Chili, Rapel Valley
merlot
Biologische wijn uit Chili, toegankelijk en heel soepel van smaak.

V

BIO

€ 6.59
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TOKARA CHARDONNAY, 2018

8.5
Soepel
&
Vol

Zuid-Afrika, WO Stellenbosch

KUEHN PINOT GRIS ALSACE,
2018

8

Soepel
&
Vol

Frankrijk, AC Alsace

chardonnay

pinot gris

Je proeft rijp geel fruit als abrikozen en perziken, naast een prachtige verfrissende smaak en afdronk.

Pinot Gris uit de Elzas met de
smaak van perzik, meloen en
abrikozen.

€ 9.99

ZORZAL TERROIR UNICO
MALBEC, 2018

8-

Stevig
&
Ferm

Argentinië, Tupungato - Mendoza

LAWSON’S DRY HILLS RESERVE
PINOT GRIS, 2018

8.5

Fruitig
&
Verfijnd

Nieuw-Zeeland, Marlborough
pinot gris
Het grootste gedeelte van de wijn
rijpt zes maanden sur lie op roestvrijstaal voor frisheid en diepgang.
De rest van de wijn rijpt op Franse
eikenhouten vaten voor structuur
en rijkdom.

€ 8.99

ARROGANT FROG CABERNET
SAUVIGNON MERLOT BIO, 2019

8

Soepel
&
Zacht

8.5

Chili, Central Valley

cabernet sauvignon - merlot
Nieuwewereldstijl Bordeaux-blend
én biologisch. De wijn is sappig en
fruitgedomineerd met pruimen en
bessen.

BIO

VALDIVIESO GRAN RESERVA
CARMÉNÈRE, 2018

Vol
&
Krachtig

Frankrijk, IGP Pays d’Oc

V

€ 14.99

€ 8.99

carménère
Boordevol zwart fruit en herkenbare
paprikatonen. Van een topwijngaard
van Valdivieso.

€ 14.99

ZOMER

Temperatuurverschillen tussen dag
en nacht. Dat is waar het om draait
bij kwaliteitswijnbouw op grote hoogte. Proef het in de wijnen van Zorzal!

VEGA VAN DE BBQ

malbec

€ 12.99

ZOMER WIJN-SPIJS

CEASAR SALAD

De ansjovis en Parmezaanse
kaas vragen om een wijn met
frisheid en veel smaak.

DE LAUMONT CHARDONNAY,
2019

8-

Soepel
&
Vol

Frankrijk, IGP Pays d’Oc
chardonnay
Dit is een toegankelijke Chardonnay
uit de Languedoc. Lekker fris van
smaak. Ook een ideale witte wijn
bij feestjes.

€ 5.49

SALADE CAPRESE

De tomaat en basilicum
hebben groenkruidige
smaken, Die passen goed
bij een frisse wijn.

BRUCE JACK CHENIN BLANC,
2019

8.5

Fruitig
&
Vriendelijk

Zuid-Afrika, Western Cape
chenin blanc
Tropisch fris met veel smaak,
diepgang en complexiteit.

€ 6.99

SALADE NIçOISE

WAVE SAUVIGNON BLANC,
2019

8.5

Fris
&
Intens

Chili, Leyda Valley
sauvignon blanc
Een superstuivende witte Chileen
uit Leyda Valley, hét gebied voor
sauvignon blanc.

€ 7.99
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BADENHORST SECATEURS
CHENIN BLANC, 2019

8.5

Fruitig
&
Verfijnd

OPIMIO PINOT BIANCO FRIULI
AQUILEIA, 2016

Fruitig

Zuid-Afrika, WO Swartland

&
Italië,
Vriendelijk DOC Friuli

chenin blanc

pinot bianco

Gemaakt door een van Zuid-Afrika’s
meest spraakmakende en beste
wijnmakers: Adi Badenhorst.

Topwijn uit Friuli, gemaakt van de
beste pinot-biancodruiven van het
domein.

€ 9.99

DOMÄNE WACHAU GRÜNER
VELTLINER FEDERSPIEL, 2019

90

€ 19.79

LA ROULERIE CHENIN BLANC
LES TERRASSES, 2018

punten

9-

Licht
&
Fris

Fruitig
&
Verfijnd

Oostenrijk, Wachau

Frankrijk, AC Anjou

grüner veltliner

chenin blanc

€ 11.99

91

BIO

€ 21.99

LAWSON’S DRY HILLS SAUVIGNON
BLANC, 2018

91

punten

punten

Fris
&
Intens

Fruitig
&
Vriendelijk

Uruguay, Garzón

Nieuw-Zeeland, Marlborough

pinot noir

sauvignon blanc

Elegante rosé uit Uruguay, gemaakt
van 100% pinot noir. Fris en delicaat
met de smaak van rode kersen en
aardbeien. Daarnaast ontdek je
mineraliteit in de wijn.

€ 9.99

Duurzame wijnbouw staat voorop
bij Lawson’s Dry Hills. Zo hergebruiken ze regenwater en is het
dak bedekt met zonnepanelen.

€ 12.99

ZOMER

V

Een zeer elegante, frisse wijn
gemaakt van 100% chenin blanc.
De druiven zijn met de hand
geoogst, met slechts een
opbrengst van 21 hl/ha.

SALADES

Fris met appel, peer en citroen.
En natuurlijk die typische smaak
van witte peper.

GARZÓN ESTATE PINOT
NOIR ROSÉ, 2019

Goud

ZOMER WIJN-SPIJS

PAELLA

ZORZAL TERROIR UNICO
CHARDONNAY, 2019

8.5

Fruitig
&
Vriendelijk

Argentinië, Mendoza
chardonnay
Ook wel dé Chablis van Argentinië
genoemd, vanwege zijn mineraliteit
en frisheid.

€ 8.99

RIJSTSALADE
MET MANGO

Mango is zoet en nootachtig
van smaak. Net als veel
houtgelagerde Chardonnays.

ALAMOS CHARDONNAY, 2019

8+
Soepel
&
Vol

Argentinië, Mendoza
chardonnay
Gemaakt door de beroemde
Argentijnse wijnmaker Catena.
De wijn is vol en rijk. Krachtig
met tropisch fruit, maar ook de
verfrissende smaak van citrus.

€ 9.99

RISOTTO MET
GRANAATAPPELPITJES EN MUNT

Granaatappelpitjes zijn zo
friszuur. Gelukkig zijn er
veel wijnen die ook een
friszure expressie tonen.

CURVOS SUPERIOR, 2018
Zilver

Licht
&
Fris

Portugal, Vinho Verde
loureiro - arinto - trajadura
Noord-Portugese blend met een
aangenaam laag alcoholpercentage
van 11,5.

€ 7.99
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WHALE’S TALE SAUVIGNON
BLANC, 2019

ANDRIAN PINOT NOIR, 2018

8

Fris
&
Intens

Nieuw-Zeeland, Marlborough

9Fruitig
&
Soepel

Italië, DOC Alto Adige

sauvignon blanc

pinot noir

Knisperfrisse Sauvignon Blanc uit
het Nieuw-Zeelandse Marlborough.

V

100% pinot noir uit het NoordItaliaanse Alto Adige. Lichtvoetig
en levendig met licht rood fruit,
een opwekkende zuurgraad en een
aardse afdronk.

€ 13.59

IRONSTONE CHARDONNAY, 2018

€ 17.99

PLANETA CHARDONNAY, 2018

8
Soepel
&
Vol

9
Soepel
&
Vol

Verenigde Staten, Californië

Italië, DOC Menfi
chardonnay
Siciliaanse top-Chardonnay.
Houtgerijpt en geconcentreerd.
Dankzij de vele zonuren proef
je tropisch fruit in de wijn.
De verkoelende invloeden van
de zee geven frisheid.

€ 11.99

DOMÄNE WACHAU RIESLING
FEDERSPIEL, 2019

90

V

€ 24.99

GROOT CONSTANTIA
SAUVIGNON BLANC, 2018

Zilver

punten

Licht
&
Fris

Fris
&
Intens

Oostenrijk, Wachau

Zuid-Afrika, WO Constantia

riesling

sauvignon blanc

Geen land ter wereld waar de
wijnwetgeving zo streng is als in
Oostenrijk. Verwacht dus een
pure en zuivere wijn met perzik,
abrikoos en citroenschil.

V

€ 11.99

Frisse, lichte wijn die je glas uit
knalt. Aromatisch met groene
kruiden, limoen en passievrucht.
De wijn is afkomstig van de oudste
winery van Zuid-Afrika, dicht bij
de kust.

€ 12.99

ZOMER

Deze Chardonnay wordt duurzaam
geproduceerd door Ironstone
Vineyards, een Californische
producent met wijngaarden naast
de voormalige goudmijnen.

RIJSTGERECHTEN

chardonnay

ZOMER WIJN-SPIJS

BITTERBALLEN

BRUMONT GROS MANSENG
SAUVIGNON BLANC, 2018

7.5

Fruitig
&
Vriendelijk

Frankrijk, IGP Côtes de Gascogne
gros manseng - sauvignon blanc
Brumont wordt ook wel ‘de koning
van de Madiran’ genoemd vanwege
de geweldige tannatwijnen die hij
daar maakt. Wist je dat hij ook
heerlijk frisse witte wijn maakt?

V

KAASSOUFFLÉ

Volvette kaas past goed
bij een ‘dikke’ Chardonnay.
Liever contrast? Kies voor
Verdejo. Fruitig rood kan
ook.

STONELAKE CHARDONNAY,
2019

€ 7.79

8-

Soepel
&
Vol

Chili, Central Valley
chardonnay
Romige Chileense Chardonnay
met citroen, ananas en een lichte
mineraliteit.

€ 4.29

NACHO’S MET SALSA
Lekker krokant die chips,
en lekker zuur die salsa:
probeer deze er eens bij.

DOMAINE DE LUC ROSÉ, 2019

7.5
Fruitig
&
Vriendelijk

Frankrijk, IGP Pays d’Oc
merlot - cabernet sauvignon
Een prachtige, zeer aromatische
rosé, gemaakt van biologische
druiven. De stevige smaak eindigt
in een mooie, lange afdronk.

BIO

€ 7.79
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VEUVE LAPERRIÈRE
BLANC DE BLANCS

Goud

MOUNT VERNON SAUVIGNON
BLANC, 2019

8

Fris
&
Intens

Frankrijk, Loire

Nieuw-Zeeland, Marlborough

Blanc de blancs: mousserende
witte wijn gemaakt van uitsluitend
witte druiven. In dit geval van chardonnay.

V

sauvignon blanc
Een zeer intense smaak, maar toch
subtiel en elegant.

€ 8.99

CUNE RUEDA VERDEJO, 2019

€ 13.59

YEALANDS PINOT NOIR, 2018

86

7.5

punten

Fruitig
&
Soepel

Fruitig
&
Vriendelijk

Spanje, DO Rueda

Nieuw-Zeeland, Marlborough

verdejo

pinot noir

INYCON GROWERS PINOT
GRIGIO, 2019

€ 7.99

7.5

€ 12.99

TOURAINE LES HAUTS LIEUX,
2018

7.5

Licht
&
Fris

Fruitig
&
Vriendelijk

Italië, IGT Terre Siciliane

Frankrijk, AC Touraine

pinot grigio

sauvignon blanc

Een zeer fruitige Pinot Grigio
uit Sicilië.

€ 7.99

Klassieke Sauvignon Blanc met de
geur van citroen, groene appel en
vers gemaaid gras.

€ 8.99

ZOMER

V

Fris, soepel, sappig en zacht. Zo
zou je het beste de Pinot Noir uit
Marlborough kunnen omschrijven.
Je proeft kruidig rood fruit met
vriendelijke tannines.

EK-SNACKS

Cune is een belangrijke producent
in Rioja. In Rueda hebben ze uitstekende wijngaarden gevonden voor
de verdejodruif.

GEEN 18, GEEN ALCOHOL - GENIET, MAAR DRINK MET MATE
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EK VOETBAL
Of je nou van voetbal houdt of niet, tijdens het Europees Kampioenschap
zijn we allemaal fan. We zitten aan de buis gekluisterd, wachtend op die
ene goal. Gewonnen? Dat moet je vieren met wijn en snacks. Verloren?
Ook dan moet je wijn en snacks in huis hebben. Als troost. Maar daar
gaan we natuurlijk niet vanuit.
TEKST: MAGDA VAN DER RIJST

ZOMER

EK VOETBAL

Borrelwijnen smaken vriendelijk. Dus
niet te zuur, niet te zoet, niet te stroef
en niet te rond. Alles er een beetje
tussenin. Wijnen die makkelijk overkomen, geen aandacht vragen en bij
allerlei snacks passen. Vooral wijnen
die je kunt koelen en eventueel met ijs
drinkt, zorgen ervoor dat je niet overver-

hit raakt. Kijk voor wit en rosé naar de
frisse, fruitige soorten; die vind je bij
Fresh Hammer, Fresh Prince en Fruit
Lover. Voor rood zijn de fruitige, soepele types als Easy Rider, Fruit Smoothie
en Fresh Red, geschikt. Een frisse
bubbel kan ook, vooral die met een
zachte smaak.

EK VOETBAL

KANSHEBBERS & KAMPIOENEN
Om je voetbalavond net iets specialer
te maken, kun je wijnen uit de deelnemende landen kiezen. Die vind je in
de winkel en op gall.nl. Zo’n specifieke
wijn is natuurlijk ook leuk om de winst
mee te vieren. Gelukkig kun je er ook
voor heerlijke Nederlandse wijnen terecht. Je kan hem maar beter in huis
hebben, want die beker gaan we binnenhalen. Toch?

SUMARROCA MUSCAT, 2019

8Soepel
&
Vol

Spanje, DO Catalunya
moscatel
mosselen, asperges
De geur van muscatwijn herken
je uit duizenden. Het is een van
de weinige wijnen die ook echt
daadwerkelijk naar druiven ruikt.

BIO

ARGENTO MALBEC, 2019

€ 7.99

MAITRE DE CHAI CHINON, 2017

8Soepel
&
Zacht

8Stevig
&
Ferm

Argentinië, Mendoza

Frankrijk, AC Chinon

malbec

cabernet franc

biefstuk, entrecote, Hollandse kaas

kip, varkensvlees, kalfsvlees, paté

De malbec is een stoere, donkere
druif die dito wijnen oplevert.
De Argentijnse varianten zitten
barstensvol donker fruit zoals
bramen, zwarte bessen, cassis
en kersen.

Romain Parisis is een wijnmaker
uit Chinon. Daar maakt hij sappig
Loire-rood, natuurlijk van cabernet
franc met de typische smaak van
paprika en donker fruit.

V

€ 6.99

V

€ 8.29
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WATER BIJ DE WIJN
Bij een borrel zijn bier, wijn en mixdranken niet weg te denken, maar het
advies blijft om met mate te genieten.
Verder is het beter voor je om een alcoholhoudende drank altijd met een glas
water te combineren. Drink je je wijn
graag met ijs, dan vang je twee vliegen
in één klap. Natuurlijk verdunt dat wel
de smaak van de wijn. Als je dat jammer vindt, kun je een witte wijn of rosé
met een hoger smaakgehalte kiezen,
zoals een big white of een big rosé.

VILLA LOCATELLI PINOT
GRIGIO, 2019

8+

Fruitig
&
Vriendelijk

Italië, DOC Friuli Isonzo
pinot grigio
pasta vongole
Deze wijn kun je drinken als
aperitief, maar komt ook aan tafel
geweldig tot zijn recht, dankzij een
klein bittertje in de afdronk.

V

€ 9.99

ZOMER

EK VOETBAL

CHÂTEAU AU VIGNOBLE, 2015

91

DOMAINE ANDAU BLAUFRÄNKISCH,
2017

8

punten

Fruitig
&
Soepel

Stevig
&
Ferm

Frankrijk, AC Bordeaux

Oostenrijk, Burgenland

merlot - cabernet sauvignon

blaufränkisch

barbecue, gegrild rood vlees

gegrild rood vlees, wild

Gemaakt van 50% merlot en 50%
cabernet sauvignon, afkomstig uit
Entre-Deux-Mers.

Je proeft zwarte kersen en cassis,
hints van leer, zachte tannines en
een goede zuurgraad. Dit geheel
maakt deze wijn perfect voor bij de
barbecue!

€ 8.69

€ 7.99

EK VOETBAL

BORRELBALLEN
Bitterballen, gehaktballen, kaassouflés,
vlammetjes en andere ‘voetbalsnacks’
lijken niet op elkaar, maar ook weer
wel: ze zijn pittig, vettig en knapperig.
Middelzware wijnen – fruitig wit en
smaakvol rood – doen het er goed bij.
Denk aan Pinot Blanc, Rueda, sappige
Spaanse Rosado of een fruitige Tempranillo. Cava, prosecco of een milde crémant zijn ook aanraders bij de vette hap.
Zin in avontuur? Drink eens een Sherry
Fino bij je bitterbal. Als Spanje speelt.

FREIXENET CARTA NEVADA
SEMI SECO

TERRA FUTURA 2019

83

7+

punten

Stevig
&
Ferm

Spanje, Catalonië

Frankrijk, IGP Pays d’Oc

Aziatische gerechten, desserts
Een klassieke cava, samengesteld
uit gelijke delen van de druifsoorten macabeo, xarello en parellada,
die zo eigen zijn aan de Penedèsstreek in Spanje.

merlot - marselan
Hollandse pot, gebraden kip
Biologisch en gemaakt onder het
‘ecoattitudelabel’. Alles van de
verpakking is gemaakt van hergebruikte materialen. Zonder toegevoegd sulfiet.

€ 8.99

MAISON VENTENAC LA PARIA,
2019

8.5

Stevig
&
Ferm

BIO

MAISON VENTENAC L’IDIOT,
2018

€ 8.99

86
punten

Stevig
&
Ferm

Frankrijk

Frankrijk

grenache

merlot

gedroogde worst, het aperitief

kipgerechten, zachte kaas

De paria, de ‘outcast’. Dat slaat op
de druif grenache. In de westelijke
Languedoc wordt deze druif weinig
aangeplant.

“I am not drinking any fxxxing
Merlot!” De beroemde quote uit de
film Sideways staat prominent op
het etiket van L’idiot.

€ 9.99

€ 9.99
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KUEHN PINOT BLANC ALSACE,
2018

TORRES CORONAS, 2017

8+

Fruitig
&
Vriendelijk

8.5
Stevig
&
Ferm

Frankrijk, AC Alsace

Spanje, DO Catalunya

pinot blanc

tempranillo - cabernet sauvignon

asperges

gegrild rundvlees, romige kaas

Volle en sappige wijn met de smaak
van peer, appel en kamperfoelie.

Juan Torres registreerde deze
merknaam al in 1907. Het is de
oudste Spaanse wijnnaam.

€ 10.99

DOMÄNE WACHAU GRÜNER VELTLINER
FEDERSPIEL KAISERBERG, 2018

91

€ 10.99

VERMENTINO DI SARDEGNA
‘MERÌ’, 2018

punten

Fruitig
&
Verfijnd

8.5

Fruitig
&
Vriendelijk

Oostenrijk, Wachau

Italië, IGT Sardegna

grüner veltliner

vermentino

De naam Kaiserberg stamt nog uit
de tijd van Karel de Grote. Tegenwoordig is deze berg aangeplant
met grüner veltliner, de belangrijkste druif van Oostenrijk.

100% vermentino uit Sardinië met
de smaak van citroen. Daarnaast
anijs, verse groene kruiden en een
klein bittertje.

€ 11.99

KIJK OP GALL.NL/ALCOHOLVRIJ
OOK BIJ ALCOHOLVRIJE WIJNEN.
ER ZIJN MEER DAN 30
VERSCHILLENDE SOORTEN,
MET EN ZONDER BUBBELS.

€ 14.99

ZOMER

sushi

EK VOETBAL

Aziatische gerechten

IETS TE VIEREN

10
X
IETS TE VIEREN
Vieren dat de zon opkomt en dat hij weer in zee zakt, dat er een diploma
is gehaald, dat je vakantie hebt, dat een Nederlander de Tour de France
wint, dat het mooi weer is, dat de BBQ het doet of dat het voetbalseizoen
(succesvol) is afgerond. Voor al die momenten is er een wijn waar het
feest vanaf spat. Met en zonder bubbels.
DURELLO SETTECENTO 33

CAVA SUMARROCA BRUT ROSADO

88

Brons

punten

Italië, Veneto

Spanje, Catalonië

het aperitief

aardbeien, salades, het aperitief

De smaak is fris en doet denken
aan grapefruit. Een mousserende
wijn met pit!

Een volle smaak; knisperig en
verfrissend. Om blij van te worden.

V

€ 8.99

PLANETA COMETA, 2018

€ 8.99

VEUVE CLICQUOT PONSARDIN BRUT

5

Zilver

sterren

Soepel
&
Vol

Italië, DOC Sicilia

Frankrijk, Champagne
gegrilde vis, sushi, kreeft

fiano
gebakken witvis
100% fiano afkomstig uit het
westen van Sicilië. Met de smaak
van mango, grapefruit, abrikozen,
amandelen, tijm en basilicum.

€ 27.99

Champagnehuis Veuve Clicquot staat
bekend om zijn volle, ronde, rijke
stijl. Champagne voor gevorderden
dus!

V

€ 51.00
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VIDAL-FLEURY CÔTE-RÔTIE
BRUNE ET BLONDE, 2016

BOLLINGER BRUT SPECIAL CUVÉE

93

9

Stevig
&
Complex

Frankrijk, AC Côte-Rôtie

punten

Frankrijk, Champagne
gegrilde vis, sushi, kreeft

syrah - viognier
wild
Vidal-Fleury is een Côte-Rôtiespecialist. Aan deze syrahwijn
is 5% viognier toegevoegd voor
sappigheid en frisheid.

V

RENATO RATTI BAROLO
ROCCHE ANNUNZIATA, 2016

Bij Bollinger krijgen de Champagnes altijd eerst een houtrijping
voordat ze gebotteld worden en een
tweede gisting krijgen. Dat zorgt
voor complexiteit en rijkdom.

€ 49.99

97

€ 51.99

ASCHERI BAROLO 3 VIGNETTI
JEROBOAM, 2013

93

punten

punten

Stevig
&
Complex

Italië, DOCG Barolo

Italië, DOCG Barolo
nebbiolo

wild, rood vlees of oude kaas.

€ 59.00

PHILIPPONNAT CLOS DES
GOISSES, 2007

gebraden rood vlees,
paddenstoelen
100% nebbiolo, afkomstig uit
een van de beroemdste wijngebieden van Italië. De druiven
zijn afkomstig van drie wijngaarden vandaar de ‘3 vignetti’.

3l

€ 129.00

DOM PÉRIGNON MAGNUM, 2008

95

95

punten

Frankrijk, Champagne

punten

Frankrijk, Champagne
schaal- en schelpdieren,
kaviaar

pinot noir
wild, truffel, kaviaar
Een van de grootste Champagnes,
afkomstig van een hooggelegen,
ommuurde wijngaard.

€ 185.00

Wist je dat de Champagne van
Dom Pérignon uitsluitend
verkrijgbaar is als vintage?
Geen enkele jaargang smaakt
dus hetzelfde!

1.5 l

€ 549.00

ZOMER

Single Vineyard Barolo. Gemaakt
van druiven van een bijzonder
gunstig gelegen wijngaard.

Stevig
&
Complex

IETS TE VIEREN

nebbiolo

VADERDAG

10
X
VADERDAG
Sokken als Vaderdagcadeau? Laten we eerlijk zijn, daar zit niemand op
te wachten. Maar met een volle rode wijn uit de smaakprofielen Big Red,
Easy Rider en Classic Red kun je goed aankomen. Of ga voor smaakvol
met ballen, zoals een krachtige port of Italiaanse Amarone. Doos of
cadeauverpakking eromheen en niets meer aan doen.
BIG RED BEAST, 2019

FREIXENET NEGRO BRUT

86

8-

punten

Vol
&
Krachtig

Frankrijk, IGP Pays d’Oc

Spanje, Catalonië
vis, tapas

alicante bouschet
gegrild vlees, barbecue

Een cava gemaakt van de
oorspronkelijke cavadruiven
xarello, parellada en macabeo.

Dit is een stoere, dieprode wijn uit
het zuiden van Frankrijk. Hij rijpt
zes maanden op roestvrijstalen
tanks in contact met eikenhouten
staven.

€ 6.99

LA PALMA MERLOT RESERVA,
2019

8+

Soepel
&
Zacht

Chili, Rapel Valley

€ 8.99

FRESCOBALDI CHIANTI CASTIGLIONI
GESCHENKVERPAKKING, 2017

8.5

Stevig
&
Ferm

merlot

Italië, DOCG Chianti
sangiovese

entrecote, romige kaas

T-bone, ribeye, lamsvlees

Supersoepel en toegankelijk.

Een volle, intense rode wijn
met tonen van rijp fruit als
bosbessen, kersen en een
hint van verse peper.

€ 10.59

€ 13.99
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QUINTA DO BOMFIM 2006 VINTAGE

85

VIÑA SALCEDA CRIANZA MAGNUM
GESCHENKVERPAKKING, 2015

92

punten

punten

Portugal, Douro

Spanje, DOCa Rioja

cheddar, noten
Jonge Bomfim-ports zijn paarszwart, streng, complex en zeer
geconcentreerd van smaak.
Kenmerkend zijn de fijne, peperige
tannines.

37.5 cl

tempranillo - mazuelo graciano

Stevig
&
Ferm

entrecote, kruidige stoofpot,
kaas
De druiven zijn op vrij grote
hoogte verbouwd, uitstekend
voor een goede ontwikkeling
van de aroma’s.

€ 17.49

LANZERAC CABERNET
SAUVIGNON MAGNUM, 2017

4.5

1.5 l

€ 19.99

CATENA ALTA MALBEC
GESCHENKVERPAKKING, 2015

93

sterren

Zuid-Afrika, WO Stellenbosch
cabernet sauvignon

Stevig
&
Complex

punten

Argentinië, Mendoza

Vol
&
Krachtig

malbec

Dubbele flesmaat Cabernet
Sauvignon uit het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch.

De wijn wordt op hoogte verbouwd en krijgt 18 maanden
houtrijping op Frans eiken. Je
proeft cassis, mokka en chocola.

1.5 l

€ 32.99

CHÂTEAU LA GARDE MAGNUM,
2015

93

€ 33.99

MASI COSTASERA AMARONE
RISERVA, 2013

94

punten

Frankrijk, AC Pessac-Léognan
Stevig
&
Complex

merlot - cabernet sauvignon
- cabernet franc

punten

Vol
&
Krachtig

Italië, DOCG Amarone della
Valpolicella
corvina - rondinella - oseleta

fazant, kalfsvlees

stoofschotel, wild

Deze Graves rijpt 14 maanden
op eikenhouten vaten. Door het
magnumformaat én het uitstekende oogstjaar heeft deze wijn
een erg lang bewaarpotentieel.

Krachtige Amarone met kersen,
pure chocolade, pruimen en koffie.

1.5 l

€ 59.00

€ 62.99

Kijk voor meer vaderdagcadeaus op gall.nl/cadeau of in de winkel

ZOMER

biefstuk, lamsbout en oude kaas

VADERDAG

gebraden rood vlees

ZOMERBORREL

10
X
ZOMERBORREL
Mousserende wijnen zijn een must voor de zomerborrel. Koolzuur geeft
de smaak een koele boost voor een verfrissend effect. Kies er een uit
onverwachte hoek, bijvoorbeeld een crémant uit de Alsace of een cava
rosé. Geen bubbels? Onderstaande suggesties doen het ook altijd goed
bij de zomerborrel.
LA PALMA ROSÉ, 2019

BLASON DE BOURGOGNE
MÂCON-VILLAGES, 2017

8-

Fruitig
&
Verfijnd

Frankrijk, AC Mâcon-Villages

8Fruitig
&
Vriendelijk

Chili, Cachapoal Valley

chardonnay

cabernet franc - syrah

gebakken vis, romige saus

Aziatische gerechten, de borrel

De wijn is niet houtgelagerd, waardoor je lekker veel fris appelfruit
erin terug proeft.

Deze rosé heeft een zijdezachte
smaak waarin je wilde aardbeien
en rode appels herkent.

€ 7.39

ARROGANT FROG CABERNET
SAUVIGNON MERLOT, 2019

€ 7.49

CURVOS LOUREIRO, 2019

8-

8
Licht
&
Fris

Soepel
&
Zacht

Frankrijk, IGP Pays d’Oc

Portugal, Vinho Verde

cabernet sauvignon - merlot

loureiro

romige kaas, kip, stamppot

sushi, visgerechten, zomerse salade

Gemaakt door een van de beste
wijnmakers van de Languedoc:
Jean Claude Mas.

De naam van de inheemse druif
loureiro is een verbastering van
het Portugese woord ‘laurel’.
De letterlijke betekenis hiervan
is laurier.

€ 7.99

€ 8.29
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MASI MODELLO PINOT GRIGIO,
2017

VALDIVIESO SPARKLING WINE

7.5

Fruitig
&
Vriendelijk

Italië, IGT Bianco delle Venezie

Platinum

Chili, Central Valley
het aperitief

pinot grigio
het aperitief, vegetarische gerechten
In Veneto vind je veel pinot grigio.
De druif geeft hier lichte wijnen
waarin je duidelijk peer en gele
appel herkent.

Een toegankelijke mousserende wijn
uit Chili. Een zachte smaak door
de combinatie van chardonnay en
sémillon.

€ 8.99

VILLEBOIS SAUVIGNON
BLANC, 2019

€ 8.99

FAUSTINO CAVA ROSÉ

88

8+

Licht
&
Fris

Frankrijk, IGP Vin de Loire

punten

Spanje, Rioja
garnacha

het aperitief, gerechten met tomaat

Deze Cava Rosé uit Rioja is
gemaakt van 100% garnacha.

€ 9.29

LA CAPITANA BARREL RESERVE
CABERNET FRANC, 2018

€ 9.29

ADAM CRÉMANT D’ALSACE BRUT

92

89

punten

Vol
&
Krachtig

Chili, Cachapoal Valley

punten

Frankrijk, Elzas

cabernet franc

pinot blanc - auxerrois - pinot noir

gevogelte, varkensvlees

gerookte vis

Chileens rood van de oerdruif
cabernet franc. Met pruimen,
specerijen en vanille.

Crémant wordt op dezelfde wijze
gemaakt als Champagne, waardoor
er verfijnde bubbels in de fles
ontstaan.

€ 11.99

V

€ 14.49

ZOMER

Zeer toegankelijk van smaak. Een
ideale wijn voor bij het aperitief en
bij geitenkazen.

picknick, sushi of pulled duck
springrolls

BORRELWIJNEN

sauvignon blanc

OLYMPISCHE SPELEN

10
X
OLYMPISCHE SPELEN
Tijdens de Olympische Spelen zit je meer dan ooit vol spanning aan je
beeldscherm gekluisterd. Mooie momenten om een fles open te trekken.
Zomers fris wit uit Kremstal, fruitige rosé uit de Rhône voor bij de borrel
of Argentijns rood voor bij het bord op schoot. En uiteraard staat er een
feestelijke fles koud voor als we weer een gouden plak in de wacht slepen.
ALTANO DOURO, 2018

MAX MANN PINOT BLANC, 2019

7.5

8.5
Stevig
&
Complex

Fruitig
&
Vriendelijk

Duitsland, Qba Mosel

Portugal, DOC Douro

pinot blanc

tinta franca - tinta roriz

gerechten met ei, quiches

gegrild vlees, sterke kaas

Een soepele Duitse Pinot Blanc.
Gemakkelijk van smaak en perfect
voor bij het aperitief.

Gemaakt door de fameuze portfamilie Symington. En dat proef je!
Kruidige en rijpe tonen van echte
portdruiven zoals touriga nacional
en tinta roriz (tempranillo).

€ 5.99

MAS COMPAGNE ROUGE BIO,
2019

8-

Stevig
&
Ferm

Frankrijk, IGP Pays du Gard
merlot - marselan - caladoc syrah
rood vlees, pasta, kip
Een eerlijke wijn uit het zuiden van
Frankrijk, gemaakt van een bonte
verzameling druiven. De wijn is
zacht kruidig met laurier en rijp
rood fruit.

V

BIO

€ 7.99

€ 7.59

VINOS ATLANTICO ZESTOS
GARNACHA OLD VINES, 2017

8

Vol
&
Krachtig

Spanje, DO Vinos de Madrid
garnacha
varkensvlees, stoofschotels
Deze wijn uit DO Vinos de Madrid is
gemaakt van druiven van zeer oude
stokken. Deze ‘old vines’ geven
lage rendementen met een zeer
hoge kwaliteit.

€ 8.99
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RIVER GARDEN CLASSIQUE
SAUVIGNON BLANC, 2019

7.5

Licht
&
Fris

Zuid-Afrika, WO Stellenbosch

KREMSTAL RIESLING ‘VON DEN
TERRASSEN’, 2018

8+

Licht
&
Fris

Oostenrijk, Kremstal

sauvignon blanc

riesling

het aperitief

varkenshaas, kalfsoester

Duidelijke tropische smaken van
meloen, peer en lychee, naast de
superlekkere frisheid van kiwifruit
en groene vijgen.

Geweldige wijn met perzik, gele
appels en heel veel mineraliteit.

€ 8.99

VIDAL-FLEURY CÔTES DU RHÔNE
ROSÉ, 2018

8+

Frankrijk, AC Côtes du Rhône
cinsault - grenache - syrah

TRAPICHE RESERVE MALBEC,
2018

91
punten

Soepel
&
Zacht

Argentinië, Mendoza
malbec
gebraden rood vlees

Lichtroze van kleur, vergelijkbaar
met een rosé uit de Provence. Iets
voller van smaak.

De eerste druiven van dit wijnbedrijf werden aangeplant in 1883
in wijngaard Trapiche in Mendoza.

€ 9.99

PALO ALTO CHARDONNAY, 2019

8Soepel
&
Vol

V

BODEGA GARZÓN CABERNET
FRANC RESERVA, 2018

€ 9.99

9

Stevig
&
Complex

Chili, Maule River Valley

Uruguay, Garzón

chardonnay

cabernet franc

romige sauzen, gebakken vis

spareribs

Fruitige 100% chardonnay uit Chili,
met verkoelende oceaaninvloeden.

100% cabernet franc uit Uruguay,
met bosvruchten, paprika en
specerijen.

€ 10.99

€ 16.99

ZOMER

salades, barbecue

OLYMPISCHE SPELEN

Soepel
&
Vol

€ 9.29

NAAR HET STRAND

10
X
NAAR HET STRAND
Bij zon, zee en strand horen wijnen vol van fris fruit. Wijnen die ijskoud
of on the rocks lekker smaken. Denk aan geurige types als witte Verdejo,
Sauvignon Blanc en Grillo. Of kies een fonkelende rosé waar de rode
zomervruchten uit knallen. Gebruik bevroren flessen water als koelelement. Een fles fris rood leg je er gewoon bij.
GALL & GALL JUST RED, 2019

7+

BEACON HILL SAUVIGNON
BLANC, 2019

7.5

Fris
&
Intens

Soepel
&
Zacht

Spanje

Zuid-Afrika, WO Robertson

garnacha

sauvignon blanc

borrel, pasta, kipgerechten

mosselen

Spaanse rode wijn, gemaakt van
garnacha en tempranillo. Rond,
soepel en toegankelijk. Ontdek de
smaak van bessen en rijpe bramen.

Frisse Zuid-Afrikaanse Sauvignon
Blanc met guave, meloen en kruisbessen.

€ 3.29

CAVAS HILL 1887 BRUT

€ 4.29

SARRÍA VERDEJO, 2019

86

8+

punten

Fruitig
&
Vriendelijk

Spanje, Catalonië

Spanje, DO Rueda

macabeo

verdejo

tapas

het aperitief

Een lichte cava, geschikt voor
ieder moment. Een ideale cava
om mee te mixen ook.

Rueda is een perfect aperitief.
Sappig en fris, maar met zachte
zuren.

V

€ 4.99

€ 5.99
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ESPRIT SOLEIL ROSÉ, 2019

7
Fruitig
&
Vriendelijk

Frankrijk, IGP Pays d’Oc

YEALANDS SAUVIGNON
BLANC, 2019
Aanbevolen

Nieuw-Zeeland, Marlborough

cinsault

sauvignon blanc

de borrel, wokschotels

geitenkaas, sushi
Fris

Deze rosé uit Frankrijk is gemaakt
van 90% cinsault en 10% syrahdruiven. De wijn is niet helemaal droog.
Milddroog is een betere omschrijving. Superfruitig!

€ 6.29

INYCON ORGANIC GRILLO, 2018

&
Intens

In deze verfijnde Sauvignon Blanc
proef je verse kruiden en passiefruit. Een prachtige, superverfrissende smaak met een lange, mooie
afdronk.

37.5 cl

€ 6.99

VILLEBOIS PINOT NOIR, 2018

8+

8
Fruitig
&
Soepel

Fruitig
&
Vriendelijk

Italië, IGT Sicilia

Frankrijk
pinot noir
paté, kip, varkensvlees

Deze Grillo is gemaakt van de
gelijknamige inheemse Siciliaanse
druif. Fris en fruitig.

Een zachte, zeer soepele Pinot
Noir uit de Loire. Een veelzijdige
wijn met een goede prijs-kwaliteitverhouding.

BIO

€ 8.29

VALDIVIESO MALBEC WINEMAKER’S
RESERVA, 2019

8+

€ 9.29

VALDIVIESO SAUVIGNON BLANC
WINEMAKER’S RESERVA, 2019

8+

Licht
&
Fris

Soepel
&
Zacht

Chili, Curico Valley

Chili, Aconcagua Valley

malbec

sauvignon blanc

lamsvlees, rood vlees

het aperitief, mosselen

Donkerpaars van kleur.
Je proeft bessen, kersen,
chocola en viooltjes.

Chileense Sauvignon Blanc,
gemaakt door de Nieuw-Zeelander
Brett David Jackson.

€ 10.59

€ 10.59

ZOMER

salades, gebakken vis

NAAR HET STRAND

grillo

www.vinasalceda.com

HERFST

HERFSTWIJN

September
oktober
november
SEPTEMBER

OKTOBER

Indian summer
De bomen verkleuren al en daar zijn dan
plotseling die warme nazomerdagen.
Proost er buiten op met een goed glas
wijn. Zie pag. 171.

Herfst = port
Port heeft vaak zulke mooie warme
smaken, dat je die heel graag op koude
dagen wilt drinken. Bij een kaasplank
bijvoorbeeld. Of doe de drank in een
stoof. Maakt ’m extra lekker. Kijk op
pag. 197.
Wild met wijn
Het wildseizoen gaat weer van start.
Wijn bij wild? Kijk voor de beste wijnspijscombinaties vanaf pag. 178.
Soepen en stoofpotten
Vuur aan en gietijzeren pannen erop.
Als er iets bij de herfst past zijn het wel
soep- en stoofgerechten. Wijn bij soep
kan moeilijk zijn, maar op pag. 188
staan een paar voltreffers op een rij.
Ook voor stoofgerechten (pag. 182).
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Paddenstoelen en pompoen
in ’t seizoen
En daar kun je zo veel goede gerechten
mee maken. Deze wijnen drink je bij
paddenstoelen (pag. 184) en pompoen
(pag. 186).
Halloween
Dat Halloween niet alleen een kinderfeest is, is de laatste jaren wel gebleken.
Meedoen? Met rode wijn kom je een
heel eind. Zie pag. 190.

NOVEMBER
Beaujolais
Elk jaar in november wordt de Beaujolais Primeur gelanceerd. De eerste
nieuwe rode wijnen die na de oogst op
de markt komen. Lees er meer over op
pag. 193.
Open haard aan
Zorg dat je genoeg hout hebt liggen,
want met deze wijnen wil je niet meer
weg bij de haard. Zie pag. 198.

Assortimentsmanager Gall & Gall
Naar welk moment in het seizoen kijk
je het meest uit en waarom?
In de herfst kijk ik altijd uit naar het weekendje weg met de familie. Lekker even
weg, spelletjes doen en boswandelingen
maken. En daarna borrelen en een
makkelijk, stevig eenpansgerecht koken.
Welke wijn drink je daar het liefst bij
en waarom past die zo goed bij dat
moment?
Heerlijk daarbij is zo’n ‘warme’ wijn als
de Garzón Reserva Marselan (pag. 191).
De eerste keer dat ik een wijn van de
marselandruif dronk, is een vijftal jaren
geleden, tijdens een wijnproefavond.
Ik was verrast door de combinatie
van het stevige karakter met daarbij
het frisse rode fruit en een bijpassend
licht zuurtje. Dit maakt dat de wijn bij
veel maaltijden past en ook heerlijk
zo te drinken is. Toen ik daarna deze
Marselan van het alom geprezen Bodega
Garzón uit Uruguay probeerde, was ik
helemaal verkocht.

HERFST

Michiel van der Eerde
over herfstwijn:
“In de herfst ontkom ik er niet aan om
af en toe een goede fles rood erbij te
pakken en te genieten van de smaken
van het seizoen.” Lees meer op pag. 172.

WALTER DE WINTER

HERFSTWIJN

DE SMAAK VAN DE

herfst
Bij de herfst horen de intense, donkere geuren van het bos
en gevallen bladeren. En na een stormachtige wandeling met
een goed glas relaxen bij de open haard. Herfstwijnen om zo te
drinken zijn soepel, met milde zuren en aardse aroma’s als de
Zuidafrikaanse Pinotage en Carmenère uit Chili.
TEKST: MAGDA VAN DER RIJST
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HERFSTWIJN
Herfstwijnen zijn soepel en rond met de rijke smaak
van rijp fruit en een vleug specerijen. Wijnen die je warm
houden, nu de zon het vaker laat afweten. Comfortabele wijnen die niet te veel aandacht vragen, zodat je
er ook een boek bij kunt lezen of een fikse pot bij kan
kaarten. Voor aan tafel mogen de wijnen iets meer
structuur hebben, maar ze blijven overwegend zacht
zodat ze goed bij de smeuïge stijl van najaarsgerechten
aansluiten (zie ook wijn-spijs, pag. 176).

Big Red: soepel met een intense smaak van rijp fruit
en ook aardse tonen zoals Carménère en Syrah.
Easy Rider: soepel, zacht, rijp fruit en milde specerijen,
toegankelijk zoals Tempranillo en Primitivo.
Fruit Smoothie: fruitig, sappig, zachte kruidigheid
en makkelijk zoals Zweigelt, Pinot Noir en Pinotage.
Big White: vol, zacht, soepel, rijk, rijp en rond zoals
houtgerijpte Chardonnay en Chenin Blanc, Viognier en
Pinot Gris.

INDIAN SUMMER
Op mooie herfstdagen kan het
een feest zijn om met een
trui aan buiten een glas te
drinken. Zachte wijnen waarvan je een beetje opwarmt,
smaken dan het lekkerst.
Denk voor wit aan Weissburgunder, voor vol rood aan een
Syrah. Kijk voor aanraders
op pag. 171.

GEZELSCHAPSWIJNEN
AARDSE TONEN

In de herfst komen de spellen, legpuzzels en kaarten op
tafel. En de wijnglazen. Kies
een wijn die het hele gezelschap gegarandeerd lekker
vindt. Bijvoorbeeld een soepele, smeuïge Vin de Pays
d’Oc van merlot of viognier.

HERFST

Bij de herfst horen aardse geuren. Die komen ook in
wijnen voor. De ene variëteit heeft meer herfstaroma’s
dan de andere, maar je herkent ze goed in rode wijnen
van onder andere druiven als de cabernet franc,
carménère, pinot noir en pinotage en in witte wijnen
met nootachtige en kruidige tonen als Chardonnay,
Chablis Premier Cru, Pinot Gris en ook sherry.

HERFSTWIJN

10
X
OP VOORRAAD
De herfst heeft zo zijn buien. Het weer is zelden wispelturiger dan in
het najaar. De dagen wisselen van zacht en bijna zomers tot guur met
winterse nukken. Met een gevarieerde wijnvoorraad heb je altijd iets
passends in huis. Van een frisse, fruitige Pinot Noir tot een dikke Primitivo.

MERINAS TEMPRANILLO
ORGANIC, 2019

8.5

Soepel
&
Zacht

EL PARADOR CRIANZA
NAVARRA, 2015

8

Stevig
&
Ferm

Spanje, DO Uclés

Spanje, DO Navarra

tempranillo

tempranillo

gerechten met chorizo

biefstuk, kruidige stoofpot, kaas

Fruitige, biologische Tempranillo
met rode bessen, rozemarijn en
zoethout.

Crianza staat in Navarra voor één
jaar houtlagering. Extra zacht
van smaak.

BIO

ARROGANT FROG CHARDONNAY
VIOGNIER, 2019

€ 4.29

8+

Soepel
&
Vol

€ 6.99

RIVER GARDEN CLASSIQUE
SHIRAZ, 2016

8.5

Soepel
&
Zacht

Frankrijk, IGP Pays d’Oc

Zuid-Afrika, WO Stellenbosch

chardonnay - viognier

shiraz

vis, kip, romige saus

stoofvlees, barbecue

Je ruikt in deze wijn goed de
viognier: een heerlijke intense
geur met abrikoos.

Een donkere wijn vol chocolade,
bessen en zoete kruiden als
kaneel. Een zeer ronde smaak met
zijdezachte tannines. Een aanrader
bij wildgerechten.

€ 7.99

€ 8.99
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RIPORTA PRIMITIVO DI
MANDURIA, 2017

8

Vol
&
Krachtig

Italië, DOC Primitivo di Manduria

VALDIVIESO CHARDONNAY
WINEMAKER’S RESERVA, 2019

8

Soepel
&
Vol

Chili, Valle del Aconcagua

primitivo

chardonnay

kipgerechten

gerookte zalm, vis, romige saus

Manduria is de plek waar de hak
van Italië de zool van de voet raakt.
Primitivo-wijn is hier de specialiteit.

Wijnmaker Brett David Jackson
maakt fruitgedomineerde wijnen
zoals je die ook uit Nieuw-Zeeland
kent. Je proeft zijn skills in deze
Chileense wijn.

€ 9.99

VALDIVIESO MERLOT WINEMAKER’S
RESERVA, 2019

8.5

€ 10.59

MEYER-NÄKEL OLD VINES
PINOT NOIR, 2018

9sterwijn

Fruitig
&
Soepel

Soepel
&
Zacht

Chili, Central Valley

Duitsland, Qba Ahr

merlot

spätburgunder

entrecote, tournedos, kip

gevogelte, kalfsvlees

Deze reservawijn is gemaakt van
druiven uit speciaal geselecteerde
wijngaarden.

In de Ahr is spätburgunder de
belangrijkste druif van de streek.
Meyer-Näkel is een van de meest
gerenommeerde producenten hier.

€ 10.59

€ 12.99

EAGLES NEST SHIRAZ, 2015

9+

8-

Fruitig
&
Soepel

Frankrijk, AC Côte de Beaune-Villages
pinot noir

sterwijn

Vol
&
Krachtig

Zuid-Afrika, WO Constantia
shiraz

paddenstoelen, gevogelte

spareribs, stoofschotel, wild

100% pinot noir uit de dorpen Chorey-lès-Beaune en Ladoix-Serrigny.

Cool climate Shiraz uit Zuid-Afrika,
met kersen, bessen, specerijen en
kokosnoot. Ieder jaar prijswinnend.

€ 19.99

V

€ 27.99

HERFST

LOUIS MAX CÔTE DE BEAUNEVILLAGES, 2015

valdiviesochile
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5X
INDIAN SUMMER
Glij lekker langzaam de herfst in
met wijnen waarin je de zomerse
warmte voelt nagloeien. Die vind
je onder andere bij de smaakprofielen Fruit Lover, Big Red en
Sugar Honey. Probeer eens de
sensuele Gewürztraminer op een
zwoele zondagmiddag.

DOMÄNE WACHAU WEISSBURGUNDER
FEDERSPIEL TERRASSEN, 2019

90

M. CHAPOUTIER CÔTES DU
RHÔNE ROSÉ, 2018

8.5

Soepel
&
Vol

Frankrijk, AC Côtes du Rhône
grenache - cinsault - syrah
tonijn, salades
Laat je eens verrassen door een
rosé uit de Rhône! Dankzij slechts
24 uur schilcontact krijgt deze wijn
zijn lichte kleur.

€ 9.99

LAVIS SELEZIONI CLINGA GEWÜRZTRAMINER TRENTINO, 2017

9-

punten

Fruitig
&
Vriendelijk

Zoet
&
Fruitig

Oostenrijk, Wachau

Italië, DOC Trentino

weissburgunder

gewürztraminer

asperges

pittige Aziatische gerechten

Medium bodied met gele appel,
kruisbes, lychee en hazelnoten.

Zeer aromatisch met de geur van
rozen, limoen, gember en honing.

V

UNDURRAGA T.H. SYRAH
MAIPO, 2016

sterren

Vol
&
Krachtig

Zuid-Afrika, WO Constantia
cabernet sauvignon

9+
sterwijn

Vol
&
Krachtig

Chili, Maipo Valley
syrah

rundvlees, lamsvlees

stoofschotel, wild

Een rijke wijn van het oudste
wijndomein van Zuid-Afrika.
De soepelheid in deze wijn is
kenmerkend voor alle rode wijnen
van Groot Constantia.

Chileense terroirwijn met zwarte
bessen, viooltjes, specerijen en
pure chocola.

€ 17.99

€ 21.99

HERFST

4.5

€ 13.99
INDIAN SUMMER

GROOT CONSTANTIA CABERNET
SAUVIGNON, 2017

€ 9.99
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DE HERFSTWIJN VAN

MICHIEL VAN DER EERDE
Op de kaart van zijn drie Amsterdamse restaurants staan een kleine honderd
verschillende wijnen. Zelf drinkt chef-kok Michiel van der Eerde het liefst wit,
maar bij gelegenheid zeker ook een goed glas rood. Zoals een Undurraga.
Maar dan moet het wel herfst zijn.
TEKST: HILLI VOOR DEN DAG

goede prijs-kwaliteitsverhouding hebben.
Ik heb een wijnleverancier die ook wijnen
levert aan de supermarkt. Daar krijg ik wel
eens opmerkingen over, maar als een wijn
goed is, is hij gewoon goed. Waarom zou ik
hem dan niet verkopen?
Als herfstwijn heb ik een voorkeur voor de
Undurraga T.H. Carménère Peumo 2015.

MICHIELS KEUZE

“In acht jaar tijd hebben we zeven edities
BAUT gedaan: ons pop-upconcept op steeds
een andere locatie. Daarnaast openden
we Restaurant C en Bar Baut, een spin-off
van BAUT. Gekkenwerk eigenlijk.
In totaal werken we met 71 man, waaronder
een sommelier die het hele team opleidt.
Ik heb veel verstand van eten en drinken,
maar ben geen sommelier. Dat is een vak
apart. Ga ik zelf uit eten, dan laat ik aan
het restaurant over welke wijn ik drink.
Natuurlijk weet ik in hoofdlijnen wel het
een en ander van wijn. En vind ik het als
ondernemer belangrijk dat wijnen een

UNDURRAGA
T.H. CARMÉNÈRE
PEUMO, 2015

9

Chili, Peumo
carménère
gegratineerde
groenteovenschotels
Houtgerijpte Chileense
Carménère met de focus
op het terroir van Peumo.

€ 21.99

Vol
&
Krachtig
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Die heeft de potentie om nog even te
liggen, maar is nu al mooi gerijpt en
lekker. Een volle wijn met een degelijk gehalte aan zuren en tannines.
Met aroma’s van zwart fruit (zoals
bramen, bessen en kers), zoete specerijen (laurier en zoethout), ceder en
bosgrond. Ook proef ik nog iets van
een bittertje dat me doet denken aan
koffie. Dat maakt hem voor mij perfect
voor de herfst.

Eerlijk gezegd drink ik vrij weinig. Ik
ben altijd aan het werk en thuis drink
ik nauwelijks. Witte wijn past meer bij
mijn persoonlijke smaak. Maar in de
herfst ontkom ik er niet aan om af en
toe een fles rood erbij te pakken en te
genieten van de smaken van het seizoen. Ik denk dan meteen ook aan een
stuk ribeye, mijn favoriete stuk vlees,
van de Green Egg en met wat gebakken paddenstoeltjes erbij.”

MEER CHILEENSE WIJNEN PROBEREN?
DON RECA CUVÉE, 2017
Zilver

Vol
&
Krachtig

LA CAPITANA BARREL RESERVE
CARMÉNÈRE, 2018

Goud

Soepel
&
Zacht

Chili, Cachapoal Valley

Chili, Cachapoal Valley

carménère - merlot cabernet sauvignon

carménère
stoofpotje van vlees

lamsbout, hert, Angus-beef
Uitzonderlijke en met prijzen
overladen rode wijn van Viña la
Rosa. Hij is krachtig, donker en
intens met pruimen, cassis en
specerijen.

De carménèredruif komt
oorspronkelijk uit Frankrijk,
maar inmiddels is het de nationale
trots van Chili.

€ 14.99

8+
Soepel
&
Zacht

PALO ALTO RESERVA II MERLOT SYRAH - TEMPRANILLO, 2018

8.5

Soepel
&
Zacht

Chili, Rapel Valley

Chili, Maule River Valley

carménère

merlot - shiraz - tempranillo viognier

gebraden kip
Toegankelijke wijn met de smaak
van rode bessen, pruimen, bramen
en cassis.

V

€ 7.49

barbecue, rood vlees
Een interessante blend van merlot,
shiraz en tempranillo. Fluwelig van
smaak met een lange afdronk.

€ 10.99

HERFST

LA PALMA CARMÉNÈRE, 2019

€ 11.99

,
Since 1879, Spains definitive brand.
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NAJAARSWIJNEN VAN

PENFOLDS
In het najaar komen de volle wijnen op tafel. Meestal rood, soms wit.
Bij Penfolds, het beroemdste en meest gerespecteerde wijnhuis van
Australië, stonden ze lang bekend om hun goede rode wijnen. Inmiddels
staan hun witte wijnen ook in het rijtje.
Al 170 jaar worden de wijnen van Penfolds gemaakt in drie stijlen passend bij
hun filosofie: wijn van één wijngaard,
wijn van één (sub)regio, of blends van
wijnen uit verschillende regio’s. De
laatste stijl is waar ze bekend om staan.
Omdat wijn in iedere regio zijn eigen
smaak heeft, krijg je een constante
stijl en kwaliteit over alle jaargangen.
De wijnen zijn rijk van smaak, perfect in
balans en hebben bovendien een mooi
bewaarpotentieel. Ook de ‘Koonunga
Hill’-wijnen zijn gemaakt volgens deze
stijl. De wijnen zijn vernoemd naar een
van de wijngaarden in Barossa Valley.
Deze regio staat bekend als uniek en
divers en heeft bodems van tot wel
200 miljoen jaar oud.

PENFOLDS ESTATE IN HERFSTKLEUREN

PENFOLDS KALIMNA BIN 28
SHIRAZ, 2015

8.5

91
punten

Soepel
&
Vol

Australië, South Eastern Australia
chardonnay

Soepel
&
Zacht

Australië, South Australia
shiraz

vis, romige saus, groenteschotel

stoofschotel, wild

Een mooie, rijke wijn van de nr. 1
wijnproducent in Australië:
Penfolds. Concentratie en frisheid.

In 194 kocht het Australische
Penfolds de Kalimnawijngaard in
de Barossa Valley. In deze blend
zijn druiven uit deze wijngaard
goed vertegenwoordigd.

€ 12.99

€ 29.99

Ga voor alle wijnen van Penfolds naar gall.nl/penfolds

HERFST

PENFOLDS KOONUNGA HILL
CHARDONNAY, 2018

HERFST WIJN-SPIJS

HERFST

WIJn-SPIJS
Bij de herfst horen gevallen bladeren, natte bosgrond en paddenstoelen. En ook geurige gerechten die uren staan te stoven en
appeltaart in de oven. Herfstwijnen voor aan tafel hebben ook
die geurigheid met daarbij een lekkere bite.
TEKST: MAGDA VAN DER RIJST
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SOEP & WIJN: ZO DOE JE DAT
Nat bij nat was not done vroeger. Dus bij soep werd nooit wijn geschonken. Tegenwoordig
doen we dat wel. Zeker bij de goedgevulde soepen die je als complete maaltijd eet. Soep
heeft een vloeibare structuur en is vaak smeuïg. Daarbij passen ronde, soepele wijnen.
Voeg je knapperige zaken als gegratineerd stokbrood, croutons of geroosterde pompoenpitten toe, dan krijgt de soep iets meer bite en mag de wijn ook wat steviger aanvoelen. De
wijnkeus hangt verder af van de dominante smaak. Kijk voor specifieke wijnsuggesties bij
herfstsoepen op pag. 188.

WILDE HERFST

HERFSTKAAS

Bij de herfst hoort wild. Er bestaat rood en wit wild.
Bij rood wild (hert, ree, duif, eend, haas) past rode
wijn het best en witte wijn is meestal een goede
keus bij wit wild (fazant, konijn). Wildzwijn en patrijs
zitten ertussenin: kies rood, wit of een stevige rosé.
Wat het precies wordt, hangt af van wat er op tafel
komt: een bout of een borst. De structuur verschilt
en daardoor ook de wijn die er het beste bij past.
Biefstuk en filets worden kort gebakken waardoor
ze strakker overkomen. Middelzware en krachtige
wijnen met tannine en frisse zuren (Classic Red,
Royal Red) combineren daar goed mee. Bouten en
poten worden meestal gestoofd totdat het vlees van
het bot valt. Vooral volle wijnen met een ronde, soepele structuur (Easy Rider, Big Red, Big White) zijn
daarbij op hun plaats.

Een herfstige avond is een uitgelezen moment om samen van
een plateau met pittige kaas en
een volle wijn te genieten:
• Belegen boerenkaas & Syrah
• Gorgonzola & Nero d’Avola
• Kernhem & Blaufränkisch
• Pecorino & Pecorino (wit) of
Primitivo (rood)
• Rijpe Camembert & cider
• Stilton & Sauternes

HERFST

KIJK VOOR DE PERFECTE WIJN
BIJ JOUW HERFSTGERECHT OP
GALL.NL/WIJNWIJZER

HERFST WIJN-SPIJS

HERTENBIEFSTUK

CUNE RIOJA CRIANZA, 2016

90
punten

Stevig
&
Ferm

Spanje, DOCa Rioja
tempranillo - garnacha mazuelo
Deze wijn rijpt 12 maanden op hout.
Hij smaakt naar donker fruit met een
hint van vanille.

€ 8.99

EENDENBORST

Eendenborst kan veel rode
wijnen aan. Zowel licht rood
als stevig rood is lekker bij
dit gerecht.

NATURA CABERNET SAUVIGNON
BIO, 2018

Soepel
&
Zacht

Chili, Rapel Valley
cabernet sauvignon
Een biologische wijn van een van
de duurzaamste wijnbedrijven
van Chili.

V

KONIJNENBOUT

Konijn is de lichtste
wildsoort. Hier past
een fruitige wijn bij met
een soepele smaak.

7.5

BIO

BOLAND KELDER SIXTY-40 RED
BLEND, 2019

€ 6.59

7.5

Soepel
&
Zacht

Zuid-Afrika, WO Paarl
cabernet sauvignon - shiraz
Zuid-Afrikaanse blend van
60% cabernet sauvignon met
40% shiraz.

€ 6.99
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MASI CAMPOFIORIN
APPAXXIMENTO, 2016

VIDAL-FLEURY CORNAS, 2017

8-

Stevig
&
Ferm

Italië, IGT Rosso del Veronese

9Stevig
&
Complex

Frankrijk, AC Cornas

corvina - rondinella - molinara
De bijzondere smaak is verkregen
door de extra vergisting met een
kwart hoeveelheid ingedroogde
druiven.

syrah
100% syrah uit de noordelijke Rhône,
met bramen, pruimen en dierlijke
aroma’s.

€ 16.59

BEYERSKLOOF PINOTAGE, 2018

8.5
Fruitig
&
Soepel

Zuid-Afrika, WO Stellenbosch

V

JOSEPH DROUHIN ROSEROCK
ZÉPHIRINE, 2014

96
punten

Fruitig
&
Soepel

Verenigde Staten, Oregon

pinotage

pinot noir

De pinotage is een kruising van de
pinot noir en de cinsaut (hermitage).

Pinot Noir van vulkanische bodem
met viooltjes, rozen en zwarte kersen. Ongelofelijk mooi en bijzonder.

€ 8.99

CUNE RIOJA IMPERIAL
RESERVA, 2015

8

sterwijn

Stevig
&
Ferm

Frankrijk, AC Côtes du Rhône
grenache - syrah

Stevig
&
Ferm

Spanje, DOCa Rioja
tempranillo - garnacha - carignan

De instapwijn van een van de beste
wijnmakers van de streek.

€ 9.99

Rioja Reserva met donker
bessenfruit, drop, kruidnagel,
tabak en tijm.

V

€ 28.89

WILD

8.5

€ 54.00

HERFST

M. CHAPOUTIER CÔTESDU-RHÔNE, 2018

€ 38.99

HERFST WIJN-SPIJS

WILDPATÉ

BRUCE JACK SHIRAZ, 2018

7.5
Soepel
&
Zacht

Zuid-Afrika, WO Western Cape
shiraz

Zuid-Afrikaanse Shiraz met
frambozen, specerijen, chocola
en stevige tannines.

€ 6.99

HAZENRUGFILET

Haas is bijzonder intens
van smaak. Wijnen met een
hoge smaakintensiteit staan
hierbij hun mannetje. Port is
ook een verrassend goede
keuze hierbij.

VALE DO BOMFIM, 2014

8.5
Vol
&
Krachtig

Portugal, Douro
touriga franca - touriga nacional
- field blend
Portugese tafelwijn uit de Douro
met een geweldige prijs-kwaliteitverhouding.

V

FAZANT

Bij fazant zoek je een
subtiele wijn met niet al
te veel tannines.

€ 9.99

MOMMESSIN FLEURIE GRANDES
MISES, 2018

8+

Fris
&
Sappig

Frankrijk, AC Fleurie
gamay
Een bijzondere cru uit de Beaujolais. Sappig en tegelijkertijd een
beetje peperig van smaak.

€ 16.99
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ALASIA NEBBIOLO LANGHE, 2017

MONTIRIUS VACQUEYRAS, 2017

8Stevig
&
Ferm

Italië, DOC Langhe Nebbiolo

9
Stevig
&
Complex

Frankrijk, AC Vacqueyras

nebbiolo

grenache

Nebbiolo is de beroemdste druif
van Piemonte. Van alle Piemontese
druiven levert nebbiolo de wijnen
met de krachtigste tannines.

Rhône-wijnen staan bekend om
garrigue: de kruidige smaak van
tijm, oregano en rozemarijn.
Daarnaast proef je aardbeien en
ander rood fruit.

€ 9.99

ALTANO RESERVA, 2016

8.5
Stevig
&
Complex

V

BIO

CHRISTOPHE PICHON
CÔTE-RÔTIE, 2017

€ 17.59

16
punten

Stevig
&
Complex

Portugal, Douro

Frankrijk, AC Côte-Rôtie

touriga nacional - touriga franca
Gemaakt van portdruiven uit de
Douro: 90% touriga nacional met
touriga franca.

syrah
Stevige en stoere ultraklassieke
Syrah uit de Rhône.

€ 10.99

Stevig
&
Ferm

Italië, DOC Barbera d’Alba
barbera

90
punten

Fruitig
&
Soepel

Verenigde Staten, Californië
pinot noir

Deze prachtige wijn uit de Piemonte-streek heeft een complex en
intens boeket van bramen, pruimen
en specerijen.

V

€ 18.59

Biologische Pinot Noir uit de
Maboroshi Vineyard in Sonoma
County. 13 maanden gerijpt op
eikenhouten vaten.

€ 46.00

WILD

8-

DELOACH MABOROSHI PINOT
NOIR, 2014

HERFST

ASCHERI BARBERA D’ALBA
FONTANELLE, 2018

€ 41.99

HERFST WIJN-SPIJS

BOEUF
BOURGUIGNON

Bij dit gerecht kun je alle
kanten op. Een volle Ripasso
past bij het gestoofde vlees,
maar een fruitige rode geeft
het gerecht wat meer frisheid.

VIDAL-FLEURY VENTOUX, 2017

8+
Soepel
&
Zacht

Frankrijk, AC Ventoux
grenache - syrah - mourvèdre
Ventoux met de smaak van
aardbeien, rode kersen, tijm
en rozemarijn.

V

COQ AU VIN

LOUIS BERNARD CÔTES DU
RHÔNE-VILLAGES, 2017

€ 7.49

7.5

Stevig
&
Ferm

Frankrijk, AC Côtes du
Rhône-Villages
syrah - grenache
Deze zuidelijke Rhône-blend is
zeer fruitig met veel rood zomerfruit als kersen en frambozen.
Daarnaast proef je een lichte
kruidigheid.

€ 7.99

INDIASE CURRY

Bij zo’n smaakexplosie kies
je voor een wijn die dezelfde
kracht bezit.

LAVIS CLASSICI
GEWÜRZTRAMINER, 2019

8

Soepel
&
Vol

Italië, DOC Trentino
gewürztraminer
Kruidig en zeer geparfumeerd
met lychee, rozen, kaneel en kruidnagel.

€ 9.99
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ZONIN VALPOLICELLA
RIPASSO SUPERIORE, 2017

8-

Vol
&
Krachtig

Italië, DOC Valpolicella Ripasso

JC BOISSET SANTENAY LA
MALADIÈRE, 2013

Fris
&
Sappig

Frankrijk, AC Santenay Premier Cru

corvina - rondinella - molinara
Valpolicella die een tweede gisting
krijgt met de schillen en pitjes van
de Amarone-wijn.

V

VACQUEYRAS CLAUS DE
PEYRON, 2018

pinot noir
Stevige Pinot Noir met structuur,
kracht, pruimen, cranberries en
viooltjes.

€ 12.99

8+

Stevig
&
Ferm

Goud

V

MONICA DI SARDEGNA
PERDERA, 2017

9-

Stevig
&
Ferm

Frankrijk, AC Vacqueyras

Italië, DOC Monica di Sardegna

grenache - syrah

monica

Proef de ‘garrigue’: het plaatselijke
struikgewas dat bestaat uit onder
andere tijm en laurier.

Veelzijdige wijn uit Sardinië,
gemaakt van de obscure monica
en carignan.

€ 9.99

Soepel
&
Vol

TRIMBACH GEWURZTRAMINER,
2016

9

sterwijn

Soepel
&
Vol

Frankrijk, AC Alsace

Frankrijk, AC Alsace

pinot gris

gewürztraminer

Een heerlijke, ronde smaak; zeer
vol met tropisch fruit en een lichte
kruidigheid.

€ 11.99

Aromatisch en spicy met lychee,
rozenblaadjes, honing, kerrie en
nog veel meer ...

V

€ 16.79

HERFST

8-

€ 13.49

STOOFPOTTEN

ADAM PINOT GRIS RÉSERVE,
2018

€ 35.99

HERFST WIJN-SPIJS

PADDENSTOELENRISOTTO

Een zeer fruitige wijn of
een volle, houtgelagerde
chardonnay is verrukkelijk
bij paddenstoelen.

INYCON GROWERS NERO
D’AVOLA, 2018

7.5

Fruitig
&
Soepel

Italië, DOC Sicilia
nero d’avola
Gemaakt van de inheemse druif
nero d’avola op Sicilië. Deze druif
kan veel verschillende wijnen
opleveren. In dit geval is de wijn
heerlijk sappig en fruitig.

€ 7.99

PASTA MET PADDENSTOEL EN TRUFFEL

ALTALAND PATAGONIA PINOT
NOIR, 2017

89
punten

Fruitig
&
Soepel

Argentinië, Patagonië
pinot noir
Argentijnse Pinot Noir uit Patagonië met lichtrood zomerfruit.

€ 8.99

PIZZA FUNGHI

Bij pizza drink je een lichte
rode wijn of een bijzonder
smaakvolle witte wijn zoals
een witte Bordeaux.

MAX MANN PINOT NOIR,
2018

7+

Fruitig
&
Soepel

Duitsland, Pfalz
pinot noir
Een lichte Pinot Noir uit de Pfalz
in Zuid-Duitsland. Zeer fruitig van
smaak.

€ 5.99
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TORRES SONS DE PRADES,
2018

9-

JC BOISSET CHOREY-LESBEAUNE, 2017

9

sterwijn

Soepel
&
Vol

Spanje, DO Conca de Barberà

Fris
&
Sappig

Frankrijk, AC Chorey-les-Beaune

chardonnay

pinot noir

Het Catalaanse antwoord op
Bourgogne, gemaakt van
100% chardonnay.

Deze fruitige wijn heeft 12 maanden
op zijn gistrestanten gerijpt en voor
30% op nieuw eiken. Net genoeg
om het hout niet te laten domineren!

€ 23.79

BERNARDUS CHARDONNAY,
2017

91

V

SCHIAVENZA BAROLO PRAPÒ,
2015

punten

Soepel
&
Vol

Verenigde Staten, Californië

€ 24.99

92
punten

Stevig
&
Complex

Italië, DOCG Barolo

chardonnay

nebbiolo

Californische Chardonnay met de
smaak van boter, tropisch fruit en
vanille.

Stevige en krachtige Barolo van de
wijngaard Prapò uit Serralunga.

€ 22.99

€ 47.99

8.5

Licht
&
Fris

Soepel
&
Zacht

Italië

Frankrijk, AC Bordeaux

merlot - nero d’avola primitivo - montepulciano
Italiaanse blend met druiven
afkomstig uit verschillende
delen van het land.

€ 7.99

sémillon - sauvignon blanc muscadelle
Waanzinnige witte Bordeaux!
Ongekende kwaliteit voor deze prijs.
Fris, sappig en elegant.

€ 7 .99

HERFST

Goud

CHÂTEAU HAUTES TERRES
BORDEAUX BLANC, 2018

PADDENSTOELEN

PICCINI MEMORO ROSSO, 2018

HERFST WIJN-SPIJS

POMPOENSOEP

De romige, volle smaak van
pompoen is een match met
houtgelagerde Chardonnay
of Viognier.

OVEJA NEGRA CHARDONNAY
VIOGNIER, 2019

88
punten

Soepel
&
Vol

Chili, Maule Valley
chardonnay - viognier
Wist je dat ‘oveja negra‘ zwart
schaap’ betekent? De Oveja
Negra-wijnen zijn de ‘zwarte
schapen’ van Chili: eigenwijs
en met een eigen stijl.

€ 7.49

GEROOSTERDE
POMPOEN

NATURA VIOGNIER BIO,
2019

7.5

Soepel
&
Vol

Chili, Rapel Valley
viognier
Biologisch en heerlijk vol van
smaak. Proef sappige perzik en
abrikoos!

BIO

POMPOENRISOTTO

Kies voor een wijn met flink
wat aroma en smaak!

ARROGANT FROG VIOGNIER,
2019

€ 6.59

8

Soepel
&
Vol

Frankrijk, IGP Pays d’Oc
viognier
Uitzonderlijk goed gemaakte Viognier uit Zuid-Frankrijk. Serieuzer
dan het etiket doet vermoeden.

V

€ 7.49
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MAS COMPAGNE BLANC BIO,
2019

8

LA PALMA CHARDONNAY
RESERVA, 2019

Soepel
&
Vol

Fruitig
&
Vriendelijk

Frankrijk, IGP Pays du Gard

Chili, Cachapoal Valley

vermentino - muscat

chardonnay

Bijzondere Zuid-Franse blend van
vermentino met muscat. Vermentino
zorgt voor kruidigheid en een
bittertje. Muscat geeft een uitbundige geur van druiven met perzik
en mango.

BIO

BODEGA GARZÓN VIOGNIER
ESTATE, 2019

8

De term Reserva refereert aan de
gedeeltelijke houtrijping die de
wijn krijgt.

€ 7.99

€ 10.59

LANZERAC CHARDONNAY, 2019

8.5

Soepel
&
Vol

8.5
Soepel
&
Vol

Uruguay, Garzón

Zuid-Afrika, WO Stellenbosch

viognier

chardonnay

Bodega Garzón wordt gezien als
het Toscane van Uruguay. Je vindt
er een prachtig glooiend, groen
landschap met olijfbomen en
cypressen.

Een houtgerijpte Chardonnay van
een van de oudste wijnboerderijen
van Zuid-Afrika.

€ 9.99

€ 13.99

8+

Soepel
&
Vol

Frankrijk, AC Condrieu

gewürztraminer

viognier

Een zeer rijke, volle wijn. Heerlijk
bij een kaasplateau van zeer sterke
kazen.

BIO

punten

Soepel
&
Vol

Frankrijk, AC Alsace

V

16.5

€ 13.49

Nog altijd worden de beste
Viognier-wijnen gemaakt in
Condrieu.

V

€ 37.99

HERFST

VIDAL-FLEURY CONDRIEU, 2017

POMPOEN

ADAM GEWURZTRAMINER
LES NATURES BIO, 2018

HERFST WIJN-SPIJS

GOULASHSOEP

Goulash is sterk van smaak.
Zet er maar een krachtpatser
naast!

OGIO PRIMITIVO, 2019

7+
Soepel
&
Zacht

Italië, IGT Puglia
primitivo
De primitivodruif geeft heerlijk
ronde, soepele wijnen vol rijp
bramenfruit.

V

MINESTRONESOEP

PICPOUL DE PINET
LES COURTELLES, 2019

€ 5.59

7.5

Licht
&
Fris

Frankrijk, AC Picpoul de Pinet
picpoul blanc
Picpoul de Pinet zit in de opvallende ‘Bouteille Neptune’. Bovenaan
de hals van de fles zie je de golven
van de zee.

€ 7.99

ERWTENSOEP

Erwtensoep en wijn is een
lastige combinatie. Maar
drink je er graag iets bij,
kies dan voor een wijn met
milde zuren.

PICCINI MEMORO BIANCO

8Fruitig
&
Vriendelijk

Italië
viognier - chardonnay vermentino - pecorino
Memoro Bianco is een wijn
gemaakt ter ere van het jubileum
van de eenheidsstaat Italië. De
druiven zijn afkomstig uit verschillende delen van het land.

€ 7.99
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SAN SILVESTRO BARBERA
APPASSIMENTO, 2018

CHÂTEAU DAVID, 2016

8+

8
Stevig
&
Ferm

Vol
&
Krachtig

Italië, DOC Piemonte

Frankrijk, AC Médoc

barbera
Geconcentreerde 100% barbera uit
Piemonte, gemaakt van ingedroogde druiven.

cabernet sauvignon - merlot cabernet franc
Met zeker vijf jaar bewaarpotentieel! Perfect bij lam of gebraden
rood vlees.

€ 9.99

CA’ BOLANI TRAMINER FRIULI
AQUILEIA, 2018
Gambero Rosso

2

V

MANUKU BAY SAUVIGNON
BLANC, 2019

7.5

bicchieri

Fris
&
Intens

Fruitig
&
Vriendelijk

Italië, DOC Friuli

Nieuw-Zeeland, Marlborough

traminer

sauvignon blanc

Traminer kennen we beter onder
de naam gewürztraminer.
Ca’ Bolani heeft de druif aangeplant in Friuli, waar hij profiteert
van verkoelende Alpenwinden.

Deze wijn uit Marlborough is ‘fresh,
clean and crispy’ volgens de wijnmakers van Manuku Bay. En dat
klopt want hij knalt je glas uit!

€ 9.79

Fruitig
&
Vriendelijk

Zuid-Afrika, WO Western Cape
chenin blanc

VILLA LOCATELLI PINOT
BIANCO, 2018

8+

Fruitig
&
Vriendelijk

Italië, DOC Isonzo
pinot bianco

Steen is de Zuid-Afrikaanse
benaming voor chenin blanc.
Deels houtgerijpt.

€ 9.99

Pinot bianco is de Italiaanse pinot
blanc. Hij doet het uitstekend in
de Friulaanse wijngaarden.

V

€ 9.99

SOEP

8.5

€ 12.99

HERFST

MULDERBOSCH STEEN OP
HOUT, 2018

€ 10.99

HALLOWEEN

10
X
HALLOWEEN
Griezelen hoort bij Halloween. Net zoals allerlei horrorhappen. Met
stevige rode wijnen boordevol rijp fruit, kruiden en specerijen houd je de
gemoederen gegarandeerd bedaard. Denk aan een Big Red Malbec uit
Argentinië of een Easy Rider Carménère uit Chili.

ALAMOS MALBEC, 2018

91

NUEVO MUNDO CARMÉNÈRE,
2016

punten

Soepel
&
Zacht

7.5

Soepel
&
Zacht

Argentinië, Mendoza

Chili, Maule River Valley

malbec

carménère

lamsvlees, rundvlees, stoofschotel

rood vlees, kruidige gerechten

Dit is een wijn die iedereen lekker
vindt! En als je alleen thuis bent
tijdens Halloween, is dit halve
flesje een geruststellende keuze.

De druiven voor deze biologische
Carménère komen van een oude
rivieroever uit de Maipo Valley.

37.5 cl

€ 4.99

TRAPICHE MALBEC, 2019

8
Soepel
&
Zacht

V

BIO

VIDAL-FLEURY CÔTES DU
RHÔNE, 2016

€ 7.99

8.5

Stevig
&
Ferm

Argentinië, Mendoza

Frankrijk, AC Côtes du Rhône

malbec

grenache - syrah - mourvèdre carignan

kip- en kalkoengerechten
Een sappige Malbec waarin je bessen
proeft en een lichte kruidigheid.

V

€ 7.99

paté, gevogelte
GSM-blend van 65% grenache
met syrah en mourvèdre. Er wordt
ook nog 5% carignan aan de wijn
toegevoegd voor de kruidigheid.

V

€ 9.99
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BADENHORST SECATEURS
RED BLEND, 2018

8.5

Soepel
&
Zacht

LA PALMA CARMÉNÈRE
RESERVA, 2019

8.5

Soepel
&
Zacht

Zuid-Afrika, WO Swartland

Chili, Cachapoal Valley

grenache - cinsault - syrah

carménère

gebraden kip, kalfsvlees

gebraden rood vlees

De wijn is zeer fruitig en met een
lichte kruidigheid. Een absolute
aanrader voor liefhebbers van
Rhône-wijnen.

Cachapoal Valley staat bekend om
haar gunstige omstandigheden
voor carménèredruiven. Dat proef
je in deze wijn!

€ 9.99

€ 10.59

TORRES GRAN VIÑA SOL, 2018

8.5
Soepel
&
Vol

KANONKOP KADETTE
PINOTAGE, 2018

4

sterren

Soepel
&
Zacht

Spanje, DO Penedès

Zuid-Afrika, WO Stellenbosch

chardonnay - parellada

pinotage

romige saus

kip- en kalkoengerechten

Chardonnay- en parelladadruiven
zijn in de perfecte verhouding
geblend. Een volle, rijke, boterige
smaak.

De Kadette-wijnen van Kanonkop
kun je zien als de tweede wijnen
van het domein. Gemaakt van
ingekochte druiven.

€ 12.99

9-

Stevig
&
Complex

Spanje, Catalonië

Uruguay, Garzon

xarello - chardonnay

marselan

gebakken vis, wit vlees,
romige sauzen

cassoulet, chorizo

Pak maar lekker uit met deze geweldige cava. Dankzij een extra lange
rijpingstijd is deze mousserende
wijn intens en romig. Een prima
alternatief voor Champagne.

V

€ 13.99

Uruguayaanse 100% marselan met
rood fruit, verse munt en eucalyptus.

€ 16.99

HERFST

8.5

BODEGA GARZÓN RESERVA
MARSELAN, 2018

HALLOWEEN

PERE VENTURA GRAN
RESERVA, 2016

€ 13.99
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LE BEAUJOLAIS
NOUVEAU EST ARRIVÉ
De lancering van Beaujolais Primeur in november was ooit een gigantisch
gebeuren. Beaujolais staat goed op de kaart en blijft een van de lekkerste
wijnen voor een herfstborrel. Daarom hoort hij nog steeds helemaal bij
het najaar.
TEKST: MAGDA VAN DER RIJST

HERFST

BEAUJOLAIS

PRIMEURWIJN

Beaujolais Primeur of Nouveau is, zoals de naam aangeeft, een van
de eerste nieuwe rode wijnen die na de oogst op de markt komt.
Dat gebeurt op de derde donderdag van november. In de jaren 80 van
de vorige eeuw werd die lancering groots gevierd en daarom hoort
Beaujolais traditioneel bij november.

BEAUJOLAIS

Beaujolais ligt ten zuiden van de Bourgogne, tussen Mâcon en Lyon. Het is
een bijzondere streek met een wijn
die je nergens anders vindt. Dat komt
door de oeroude bodem van graniet, de
unieke gamaydruif, die eigenlijk alleen
hier op grote schaal is aangeplant, en de
manier waarop de wijn wordt gemaakt.

MÉTHODE BEAUJOLAISE
Hoewel de smaak van een Beaujolais
afhangt van zijn exacte herkomst
binnen het gebied, zijn het in het
algemeen lichte, frisse wijnen met de
energieke, speelse smaak van rode
zomervruchten. Gamay en de manier
waarop deze druif wordt verwerkt, zorgen daar voor. Anders dan bij de traditionele manier van rode wijn maken,
gaan voor de meeste wijnen uit de
Beaujolais hele druiventrossen, met
steel en al, in een vat dat vervolgens
wordt afgesloten. Door hun eigen
gewicht kneuzen de druiven, komt er
sap vrij en begint de massa spontaan
te gisten. Het koolzuurgas dat daarbij
ontstaat, beschermt de druiven tegen
oxidatie waardoor de frisse aroma’s
van rood fruit goed behouden blijven.

NOUVEAU VERSUS
GEWONE BEAUJOLAIS
Het verschil tussen een Beaujolais die
al zes à acht weken na de oogst op de
markt komt en een ‘gewone’ Beaujolais die op z’n vroegst na een half jaar
wordt gebotteld, is de tijd dat de
druiventrossen in contact blijven met
het sap. Voor een Nouveau duurt die
zogenaamde inweking vier dagen en
voor een gewone Beaujolais zes tot
tien dagen. Daardoor is een gewone
Beaujolais voller van smaak met een

stevigere structuur, hoewel hij nooit
stroef wordt.

HERFSTSALADE
Behalve lekkere wijn kent de Beaujolais
ook verrukkelijke streekgerechten.
Neem bijvoorbeeld een Salade Beaujolaise: een rijkgevulde herfstsalade
met gebakken spekjes, paddenstoelen
en kaas. Ook coq au vin, steak tartare
en malse biefstuk met sla en frites
staan vrijwel overal op de menukaart.
Uiteraard past de wijn uit de streek er
perfect bij.

MOMMESSIN
BEAUJOLAIS
VILLAGES, 2018

Fris
&
Sappig

8-

Frankrijk,
AC Beaujolais Villages
gamay
charcuterie
Een wijn die heerlijk
is bij een plateau
charcuterie.

€ 7.99
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CRU DU BEAUJOLAIS
Gewone Beaujolais kent drie kwaliteitsniveaus. Beaujolais zonder verdere
aanduiding is de eenvoudigste, waarvoor druiven uit de hele streek gebruikt
mogen worden. Beaujolais Villages wordt gemaakt van druiven van de betere
wijngaarden in het noorden van de streek. En een Cru du Beaujolais komt
van de beste, granietrijke bodems uit tien specifieke dorpen.

10 CRU’S
SAINT-AMOUR
JULIÉNAS
BEAUJOLAIS

CHÉNAS
MOULIN-À-VENT
FLEURIE
CHIROUBLES

MORGON
RÉGNIÉ

HERFST

BEAUJOLAIS

CÔTE DE BROUILLY
BROUILLY

Lees alles over Beaujolais op gall.nl/beaujolais

WINERY
OF THE YEAR
Vini d’Italia

2018

Gambero Rosso

Geen 18, geen alcohol
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5X
PORT

DOW’S TRADEMARK FINEST
RESERVE

Port geeft gure herfstdagen een
gouden randje. Er is een port voor
iedereen. Hou je van de sappige
smaak van rood fruit, dan kies je
een ruby of vintage. Val je voor de
intense aroma’s van gedroogde
dadel, vijg en walnoten, neem dan
een tawny of colheita.

KOPKE AGED TAWNY
COLHEITA 1998

16.5

Goud

Portugal, Douro
Hollandse kaas, noten
Je herkent de smaak van krenten,
rozijnen en ander gedroogd fruit
zoals vijgen en dadels. Donker
bessenfruit, zoet van smaak en
veel alcohol: 20%!

€ 13.99

GRAHAM’S AGED TAWNY
20 YEARS

93

punten

punten

Portugal, Douro

Portugal, Douro

dessert van blauwe of overjarige
Hollandse kazen

oude kaas, noten, tuttifrutti

Gerijpte port met tabak, leer,
gedroogd fruit, vijgen en laurier.

Een rijke smaak, zacht en zoet,
en perfect in balans. Deze Tawny
Port is heerlijk om lichtgekoeld te
drinken in combinatie met noten.

€ 33.99

DOW’S VINTAGE PORT 2000
punten

Portugal, Douro

Portugal, Douro

noten, oude kaas, créme brûlée
Een Tawny Port met een duidelijke
smaak van gedroogd fruit en
rozijnen. Deze port is gemaakt van
druiven van de beste wijngaarden
van de Douro-vallei.

€ 80.00

touriga nacional - touriga franca tinta barroca
blauwaderkaas, chocolade
Vintage Port uit 2000 met de smaak
van zwart fruit, rozijnen en bramen.

V

€ 101.00

Kijk voor meer port in de winkel of op gall.nl/port

PORT

99

Goud

HERFST

DOW’S AGED 30 YEARS TAWNY

€ 44.99

BIJ DE OPEN HAARD

10
X
BIJ DE OPEN HAARD
Ken je het openhaardgevoel? Dat is er een van ontspannen, warm worden
en helemaal niks meer hoeven. Daarbij passen comfortabele wijnen
die deze sfeer niet verstoren, maar juist versterken. Verwarmende, rijke
wijnen of wijnen die zo goed zijn dat je er heel langzaam van wilt genieten,
passen hier perfect bij.
GARZÓN TANNAT MERLOT, 2018

CRASTO VINHO TINTO, 2017

9Soepel
&
Zacht

8.5
Stevig
&
Ferm

Uruguay, Garzón

Portugal, DOC Douro

tannet - merlot

tinta roriz - touriga franca touriga nacional

rood vlees, stoofschotels
Tannat is een druif met een donkere, stevige schil. Juist daarom heeft
Bodega Garzón 20% merlot toegevoegd aan deze wijn. Dat geeft een
zachte en soepele touch.

stoofschotel, wild
Gemaakt van touriga nacional, tinta
roriz, touriga franca en tinta barroca.
Touriga nacional brengt frisheid,
touriga franca structuur en tinta
roriz een elegante structuur.

€ 9.99

VALDIVIESO CABERNET SAUVIGNON
WINEMAKER’S RESERVA, 2019

V

KANONKOP KADETTE, 2018

4

8.5

Soepel
&
Zacht

€ 9.99

sterren

Soepel
&
Zacht

Chili, Central Valley

Zuid-Afrika, WO Stellenbosch

cabernet sauvignon
rundvlees, lamsvlees, kaas
Dankzij hun Nieuw-Zeelandse wijnmaker is zelfs de Cabernet Sauvignon van Valdivieso opvallend fruitig
en kruidig. De wijn heeft kracht en
pit, maar is gevaarlijk doordrinkbaar!

€ 10.59

pinotage - cabernet sauvignon
- merlot
stoofschotel, wild
Deze Cape Blend is een mix van
pinotage met bekende Franse druivenrassen. Je proeft frambozen,
kersen, kruiden en chocolade.

€ 12.99
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CUNE RIOJA RESERVA, 2015

BADENHORST RED BLEND, 2014

92

5

punten

Stevig
&
Ferm

sterren

Stevig
&
Complex

Spanje, DOCa Rioja

Zuid-Afrika, WO Coastal Region

blend

grenache - shiraz - mourvèdre

gegrild rood vlees

rundvlees, lamsvlees

Blend van 85% tempranillo aangevuld met garnacha, graciano en
mazuelo. Hij rijpt eerst 18 maanden
op Amerikaanse eikenhouten vaten.
Daarna nog eens 24 maanden op fles.

De zorgvuldig geoogste druiven worden nog met de voeten gekneusd!
Daarna vergisten de druiven op
volledig natuurlijke wijze, zonder
toevoeging van gekweekte gist.

€ 12.99

DOW’S AGED 10 YEARS TAWNY
Goud

€ 22.49

JOSEPH DROUHIN MONTAGNY
PREMIER CRU, 2017

Fruitig
&
Verfijnd

Portugal, Douro

Frankrijk, AC Montagny Premier Cru

noten, oude kaas,
crème brûlée

chardonnay
gamba’s, krab

Dow’s gerijpte Tawny Ports
staan bekend om hun
kenmerkende rozijnachtige
en zachte smaak.

Golden delicious-appel, amandelen
en citrus. Levendig, elegant en rond.

€ 22.99

€ 24.99

9+

94

sterwijn

Vol
&
Krachtig

Verenigde Staten, Napa Valley
cabernet sauvignon

punten

Stevig
&
Complex

Frankrijk, AC Margaux
cabernet sauvignon - merlot cabernet franc

biefstuk, romige kaas
De wijngaarden worden het hele
jaar door goed teruggesnoeid om
de oogst zo klein mogelijk te maken. Dat zorgt voor concentratie.

€ 39.99

gebraden rood vlees
Bij deze 5e Grand Cru Classé
uit Margaux wappert al jaren de
Nederlandse vlag.

€ 49.99

HERFST

CHÂTEAU DU TERTRE, 2016

BIJ DE OPEN HAARD

RAYMOND RESERVE SELECTION
CABERNET SAUVIGNON, 2016

9-
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A

Adam Crémant D’Alsace Brut
Adam Gewurztraminer Les Natures Bio, 2018
Adam Gewurztraminer Réserve, 2018
Adam Pinot Blanc Réserve, 2018
Adam Pinot Gris Réserve, 2018
Adam Riesling Kaefferkopf, 2016
Adriatico Verdicchio, 2019
Alamos Cabernet Sauvignon, 2019
Alamos Chardonnay, 2019
Alamos Malbec, 2018
Alamos Malbec, 2019
Alamos Merlot, 2019
Alasia Nebbiolo Langhe, 2017
Altaland Patagonia Pinot Noir, 2017
Altano Douro Organic, 2018
Altano Douro, 2018
Altano Reserva, 2016
André Stuber Pinot Blanc, 2018
André Stuber Pinot Gris, 2018
André Stuber Riesling, 2018
Andrian Lagrein Rubeno, 2018
Andrian Pinot Noir, 2018
Andrian Sauvignon Blanc Floreado, 2019
Argento Malbec, 2019
Arrogant Frog Cabernet Sauvignon
Merlot Bio, 2019
Arrogant Frog Cabernet Sauvignon
Merlot, 2019
Arrogant Frog Chardonnay Bio, 2019
Arrogant Frog Chardonnay Viognier, 2019
Arrogant Frog Malbec Syrah, 2018
Arrogant Frog Pinot Noir, 2018
Arrogant Frog Red Velvet Late Harvest, 2019
Arrogant Frog Viognier, 2019
Ascheri Barbera D’Alba Fontanelle, 2018
Ascheri Barolo 3 Vignetti Jeroboam, 2013
Ascheri Gavi Comune Di Gavi Cristina, 2019
Asti Le Monferrine

b

Badenhorst Red Blend, 2014
Badenhorst Secateurs Chenin Blanc, 2019
Badenhorst Secateurs Red Blend, 2018
Bajoz Tinto, 2018
Barbera D’Asti Superiore, 2016
Barceló Tempranillo Rosado, 2018
Barrels And Drums Chardonnay Alcoholvrij
Barrels And Drums Merlot Alcoholvrij
Barrels And Drums Sparkling Alcoholvrij
Baumgartner Blauer Zweigelt, 2019
Baumgartner Grüner Veltliner, 2019
Beacon Hill Sauvignon Blanc, 2019

155
187
66
103
183
109
106
110
140
190
87
65
181
184
110
156
181
106
101
68
65
141
115
146
137
154
102
168
133
87
76
186
181
151
91
72

199
139
191
132
125
88
75
74
75
132
58
158

Bernardus Chardonnay, 2017
185
Beyerskloof Pinotage, 2018
179
Beyerskloof Synergy Cape Blend, 2017
63
Big Red Beast, 2019
152
Blason De Bourgogne Mâcon-Villages, 2017 154
Blauer Zweigelt Rosé, 2019
87
Bodega Garzón Cabernet Franc Reserva, 2018 157
Bodega Garzón Reserva Marselan, 2018
191
Bodega Garzón Single Vineyard Albariño, 2018 127
Bodega GarzóN Viognier Estate, 2019
187
Boland Kelder Sixty-40 Red Blend, 2019
178
Bollinger Brut Special Cuvée
151
Boschkloof Chardonnay, 2019
109
Boschkloof Sauvignon Blanc, 2019
59
Brimoncourt Brut
73
Brolio Chianti Classico Riserva, 2016
45
Bruce Jack Chenin Blanc, 2019
138
Bruce Jack Sauvignon Blanc, 2019
60
Bruce Jack Shiraz, 2018
180
Brumont Gros Manseng Sauvignon Blanc, 2018 142

C

Ca’ Bolani Pinot Bianco Friuli Aquileia, 2018
Ca’ Bolani Refosco Friuli Aquileia, 2017
Ca’ Bolani Traminer Friuli Aquileia, 2018
Canti Prosecco Millesimato Extra Dry Cellphane
Cap Royal Bordeaux Supérieur,
Casa De Compostela Alvarinho, 2019
Casal Mendes Rosé
Catena Alta Cabernet Sauvignon, 2015
Catena Alta Malbec Geschenkverpakking, 2015
Catena Alta Malbec, 2016
Catena Cabernet Sauvignon, 2017
Catena Chardonnay, 2018
Catena Malbec, 2018
Cava Sumarroca Brut Rosado
Cava Sumarroca Reserva Brut, 2017
Cavas Hill 1887 Brut
Chablisienne Chablis Fourneaux, 2015
Champagne Brimoncourt Rosé
Charles De Fère Cremánt Grande Cuvée Brut
Chateau Arrogant Frog Blanc, 2018
Château Au Vignoble, 2015
Château D’Yquem, 2014
Château David, 2016
Château De La Roulerie Anjou Blanc, 2018
Château De La Roulerie Anjou Rouge, 2018
Château Du Tertre, 2016
Château Hautes Terres Bordeaux Blanc, 2018
Château La Garde Magnum, 2015
Château La Tour Carnet, 2015
Château Langlois Brut
Château Lynch-Moussas, 2017

107
136
189
112
52
126
88
53
153
111
31
103
65
150
72
158
53
77
115
107
147
55
189
107
61
199
185
153
63
73
54
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Château Macquin St. Georges St. Emilion, 2017
Château Margaux, 2012
Château Montus Cuvée Prestige, 2000
Chilensis Chardonnay, 2019
Christophe Pichon Côte-Rôtie, 2017
Clearwater Cove Sauvignon Blanc, 2019
Crasto Vinho Tinto, 2017
Cune Rioja Imperial Reserva, 2015
Cune Rioja Reserva Met Houten Kist, 2014
Cune Rioja Reserva, 2015
Cune Rueda Verdejo, 2019
Curvos Alvarinho, 2019
Curvos Avesso Vinho Verde, 2019
Curvos Loureiro, 2019
Curvos Superior, 2018

D

De Laumont Chardonnay, 2019
Deloach Maboroshi Pinot Noir, 2014
Di Majo Norante Aglianico, 2015
Diego De Almagro Valdepenas, 2019
Dom Pérignon Magnum, 2008
Domaine Andau Blaufränkisch, 2017
Domaine Andau Grüner Veltliner, 2019
Domaine Andau Sankt Laurent, 2016
Domaine Andau Zweigelt, 2017
Domaine De L’Amaurigue Blanc, 2018
Domaine De L’Amaurigue Rosé, 2019
Domaine De La Vougeraie Beaune
La Montée, 2013
Domaine De Luc Rosé, 2019
Domaine Lamourie Rosé, 2019
Domäne Wachau Beerenauslese, 2017
Domäne Wachau Blauer Zweigelt
Terrassen, 2018
Domäne Wachau Chardonnay
Federspiel Terrassen, 2019
Domäne Wachau Grüner Veltliner
Federspiel Kaiserberg, 2018
Domäne Wachau Grüner Veltliner
Federspiel Pichlpoint, 2019
Domäne Wachau Grüner Veltliner
Federspiel, 2019
Domäne Wachau Grüner Veltliner
Smaragd, 2018
Domäne Wachau Riesling Federspiel, 2019
DomäNe Wachau Riesling Smaragd, 2018
Domäne Wachau Weissburgunder
Federspiel Terrassen, 2019
Dominio De Fontana Bio, 2018
Dominio De Fontana Bio, 2019
Don Reca Cuvée, 2017
Dow’s Aged 10 Years Tawny
Dow’s Aged 30 Years Tawny
Dow’s Colheita Tawny, 2002
Dow’s Trademark Finest Reserve
Dow’s Vintage Port 2000
Drouhin Roserock Chardonnay, 2015
Dry Tokaji, 2016
Durello Settecento 33

133
55
43
69
181
61
198
179
113
199
143
87
124
154
140

138
181
65
68
151
147
87
114
30
135
89
63
142
101
66
62
42
149
107
139
71
141
135
171
133
134
173
199
197
43
197
197
109
69
150

E

Eagles Nest Shiraz, 2015
Eisberg Cabernet Sauvignon Alcoholvrij
Eisberg Rosé Alcoholvrij
El Parador Crianza Navarra, 2015
El Parador Reserva Navarra,2012
Esprit Soleil Rosé, 2019

F

Faber Sparkling White Alcoholvrij
Falanghina Di Majo Norante, 2018
Fattoria Del Cerro Vermentino
Faustino Cava Rosé
Faustino Crianza, 2016
Faustino I Gran Reserva, 2008
Franciacorta Gran Cuvee ‘Alma Orange’, 2019
Freetime Chardonnay Alcoholvrij
Freixenet Carta Nevada Semi Seco
Freixenet Negro Brut
Frescobaldi Brunello Di Montalcino, 2015
Frescobaldi Chianti Castiglioni
Geschenkverpakking, 2017
Frescobaldi Nipozzano Chianti Rufina
Riserva Magnum, 2015

G

Gall & Gall Just Red, 2019
Gall & Gall Just Rosé, 2019
Garzón Estate Pinot Noir Rosé, 2019
Garzón Pinot Grigio, 2019
GarzóN Reserva Albariño, 2019
Garzón Reserva Tannat, 2017
Garzón Single Vineyard Tannat, 2017
Garzón Tannat Merlot, 2018
Gavi La Battistina, 2019
Giro Rosso Puglia, 2019
Gonzalez Byass Nectar Px
Graham’s Aged Tawny 20 Years
Graham’s Natura Reserve
Graham’s Tawny 10 Years
Groot Constantia Cabernet Sauvignon, 2017
Groot Constantia Chardonnay, 2018
Groot Constantia Sauvignon Blanc, 2018
Groot Constantia Shiraz, 2017
Grüner Veltliner, 2017

H

Hieron Montepulciano D’Abruzzo, 2018

I

Inycon Growers Nero D’Avola, 2018
Inycon Growers Pinot Grigio Blush, 2019
Inycon Growers Pinot Grigio, 2019
Inycon Organic Grillo, 2018
Inycon Shiraz Appassimento, 2018
Ironstone Chardonnay, 2018

169
75
74
168
69
159

74
111
28
155
59
53
111
74
148
152
55
152
49

158
88
139
97
127
63
105
198
91
132
66
197
97
67
171
103
141
105
48

124

184
101
143
159
42
141
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Ironstone Merlot, 2018
Ironstone Old Vine Zinfandel, 2018

133
133

J

Jc Boisset Chorey-Les-Beaune, 2017
185
Jc Boisset Hautes-Côtes De Nuits, 2018
63
Jc Boisset Ladoix Premier Cru Les Hautes
Mourottes, 2017
77
Jc Boisset Mâcon-Igé, 2018
109
Jc Boisset Nuits-Saint-Georges
Les Charbonnières, 2014
54
Jc Boisset Santenay La Maladière, 2013
183
Joseph Drouhin Bourgogne Chardonnay, 2019 97
Joseph Drouhin Bourgogne Pinot Noir, 2018
61
Joseph Drouhin Chablis Réserve
De Vaudon, 2018
29
Joseph Drouhin Montagny Premier Cru, 2017 199
Joseph Drouhin Pouilly-Vinzelles
Geschenkverpakking, 2016
113
Joseph Drouhin Roserock Zéphirine, 2014
179
Joseph Drouhin Santenay, 2015
101

K

Kanonkop Kadette Pinotage, 2018
Kanonkop Kadette, 2018
Karl Erbes Riesling Spätlese
Klein Constantia Vin De Constance, 2015
Kopke Aged Tawny Colheita 1998
Kopke Colheita, 2004
Kremstal Blauer Zweigelt ‘St. Severin’, 2018
Kremstal Grüner Veltliner, 2019
Kremstal Riesling ‘Von Den Terrassen’, 2018
Kroon Van Oranje Wit, 2019
Kuehn Pinot Blanc Alsace, 2018
Kuehn Pinot Gris Alsace, 2018

L

La Battistina Gavi Nuovo Quadro, 2019
La Capitana Barrel Reserve Cabernet
Franc, 2018
La Capitana Barrel Reserve Carménère, 2018
La Chablisienne Chablis Vaillon, 2015
La Palma Cabernet Sauvignon, 2019
La Palma Carménère Reserva, 2019
La Palma Carménère, 2019
La Palma Chardonnay Reserva, 2019
La Palma Chardonnay, 2019
La Palma Merlot Reserva, 2019
La Palma Merlot, 2019
La Palma Rosé, 2019
La Poderina Rosso Di Montalcino, 2015
La Roulerie Chenin Blanc Les Terrasses, 2018
Langlois Extra Crémant
Lanzerac Cabernet Sauvignon Magnum, 2017
Lanzerac Chardonnay, 2019
Lanzerac Merlot, 2017
Laroche Chablis, 2018
Laurent Perrier Zero Dosage

191
198
29
67
197
67
60
70
157
110
149
137

91
155
173
107
64
191
173
187
29
152
59
154
67
139
97
153
187
97
125
73

Lavis Classici Gewürztraminer, 2019
Lavis Classici Müller Thurgau, 2018
Lavis Classici Pinot Grigio
Geschenkverpakking, 2019
Lavis Classici Riesling, 2019
Lavis Sauvignon Blanc, 2019
Lavis Selezioni Clinga Gewürztraminer
Trentino, 2017
Lavis Selezioni Diaol Chardonnay, 2017
Lawson’s Dry Hills Pinot Noir, 2017
Lawson’s Dry Hills Reserve Pinot Gris, 2018
Lawson’s Dry Hills Reserve Sauvignon
Blanc, 2019
Lawson’s Dry Hills Sauvignon Blanc, 2018
Le Rosé, 2019
Le Serre Nuove Dell’Ornellaia,
Le Volte Dell’Ornellaia, 2017
Leonardo Chianti Bio, 2019
Leonardo Toscana, 2018
Les Esperons Chardonnay, 2017
Les Hauts De Lynch-Moussas, 2016
Lolo Albariño, 2019
Louis Bernard Châteauneuf-Du-Pape, 2016
Louis Bernard Côtes Du Rhône Blanc, 2019
Louis Bernard Côtes Du Rhône-Villages, 2017
Louis Bernard Côtes Du Rhône, 2019
Louis Max Côte De Beaune-Villages, 2015
Louis Max Mercurey Blanc Vieilles Vignes, 2017
Louis Roederer Brut Vintage Gift, 2012
Lustau East India Solera
Lustau Manzanilla Papirusa

M

M. Chapoutier Condrieu, 2018
M. Chapoutier Côtes Du Rhône Rosé, 2018
M. Chapoutier Côtes-Du-RhôNe, 2018
Maison Ventenac Candide, 2019
Maison Ventenac L’Idiot, 2018
Maison Ventenac La Paria, 2019
Maison Ventenac Préjugés, 2018
Maitre De Chai Chinon, 2017
Manuku Bay Sauvignon Blanc, 2019
Marchese Chianti Classico Riserva, 2016
Marchesi Frescobaldi Castiglioni Chianti, 2016
Marqués De Riscal Rueda , 2019
Marqués De Riscal Sauvignon Blanc, 2019
Martin Codax Albariño, 2018
Martini Asti
Mas Compagne Blanc Bio, 2019
Mas Compagne Rouge Bio, 2019
Mas Des Restanques Vacqueyras, 2017
Masi Campofiorin Appaxximento, 2016
Masi Costasera Amarone Riserva, 2013
Masi Frescaripa Bardolino, 2018
Masi Modello Pinot Grigio, 2017
Matahiwi Chardonnay, 2017
Mathilde Chapoutier Selection D’Uzès, 2017
Max Mann Pinot Blanc, 2019
Max Mann Pinot Noir, 2018
Max Mann Riesling, 2018

182
70
112
129
129
171
59
65
137
69
139
88
54
105
45
178
114
133
86
43
108
182
58
169
135
55
67
109

54
171
179
125
148
148
115
146
189
44
115
114
125
127
103
187
156
105
179
153
30
155
109
63
156
184
114
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Mazzei Belguardo Rosé, 2018
89
Merinas Tempranillo Organic, 2019
168
Merinas Verdejo Organic, 2019
108
Message In A Bottle Brut
49
Meyer-Näkel Old Vines Pinot Noir, 2018
169
Mirabeau Classic Rosé
Geschenkverpakking, 2019
112
Mirabeau Etoile Rosé, 2019
93
Mirabeau Pure Rosé, 2019
93
Miss Valentine Geschenkverpakking, 2018
113
Miss Valentine, 2019
135
Moët & Chandon Brut Impérial
77
Moët & Chandon Ice Impérial Magnum
73
Mommessin Beaujolais Villages, 2018
194
Mommessin Côte-De-Brouilly Grandes
Mises, 2017
61
Mommessin Fleurie Grandes Mises, 2018
180
Mommessin Saint-Amour Grandes Mises, 2015 77
Monica Di Sardegna Perdera, 2017
183
Montenay Cabernet Sauvignon, 2019
104
Montenay Chardonnay, 2019
136
Montenay Merlot, 2018
70
Montirius Vacqueyras, 2017
181
Mount Vernon Sauvignon Blanc, 2019
143
Mucho Más Blanco, 2018
100
Mucho Más Tinto
76
Mulderbosch Steen Op Hout, 2018
189
Muscadet De Sèvre & Maine Sur Lie, 2019
86

Piccini Collezione Oro Chianti Riserva, 2016
Piccini Memoro Bianco
Piccini Memoro Rosso, 2018
Piccini Rosso Toscana Buon Governo, 2018
Picpoul De Pinet Les Courtelles, 2019
Pieve Di Spaltenna Chianti Classico, 2017
Pink Flamingo Rosé, 2019
Pinot Auxerrois Vieilles Vignes, 2018
Planeta Chardonnay, 2018
Planeta Cometa, 2018
Planeta Frappato, 2017
Planeta La Segreta Bianco, 2018
Planeta La Segreta Rosso, 2017
Planeta Maroccoli Syrah, 2015
Pommery Brut Royal
Pommery Brut Royal
Pommery Dry Elixir
Pongrácz Rosé
Pongrácz Sparkling Brut
Prestige Du Rhône, 2018
Prosecco Ca’ Marina
Prosecco Colle Del Principe
Prosecco Superiore Brut Bio
Pulpo Albariño, 2018

N

R

Natura Cabernet Sauvignon Bio, 2018
Natura Merlot Bio, 2018
Natura Sauvignon Blanc Bio,2018
Natura Viognier Bio, 2019
Nice Rosé, 2019
Niepoort Fabelhaft Tinto, 2018
Nuevo Mundo Carménère, 2016

O

Ogio Pinot Grigio, 2019
Ogio Primitivo, 2019
Opimio Pinot Bianco Friuli Aquileia, 2016
Orange GrüNer Veltliner, 2019
Oudinot Brut
Oveja Negra Cabernet Sauvignon Syrah, 2019
Oveja Negra Chardonnay Viognier, 2019

P

Palo Alto Chardonnay, 2019
Palo Alto Reserva Ii Merlot - Syrah Tempranillo, 2018
Penfolds Kalimna Bin 28 Shiraz, 2015
Penfolds Koonunga Hill Chardonnay, 2018
Pere Ventura Brut
Pere Ventura Brut Rosé
Pere Ventura Gran Reserva, 2016
Philipponnat Clos Des Goisses, 2007
Piccini Chianti, 2018

178
136
108
186
89
111
190

134
188
139
110
115
30
186

157
173
175
175
48
76
191
151
45

Q

Quinta Do Bomfim 2006 Vintage

R. De Ruinart Brut In Coffret
Rawson’s Retreat Shiraz-Cabernet
Sauvignon, 2018
Raymond Reserve Selection Cabernet
Sauvignon, 2016
Renato Ratti Barolo Marcenasco, 2016
Renato Ratti Barolo Rocche Annunziata, 2016
Ripasso Magnum, 2016
Riporta Primitivo Di Manduria, 2017
Riporta Primitivo, 2018
River Garden Classique Sauvignon Blanc, 2019
River Garden Classique Shiraz, 2016
Rocca Sveva Soave, 2019

S

San Silvestro Barbera Appassimento, 2018
San Silvestro Barolo Patres, 2015
San Silvestro Barolo Serra Dei Turchi, 2016
San Silvestro Roero Arneis, 2019
Sarría Verdejo, 2019
Schiavenza Barolo Prapò, 2015
Station Creek Sauvignon Blanc, 2019
Stonelake Chardonnay, 2019
Studio By Miraval, 2019
Sumarroca Muscat, 2019

T

Tasca D’Almerita Grillo Cav Delle Fate, 2019

45
188
185
64
188
62
89
115
141
150
69
134
112
65
73
113
103
76
73
68
111
72
72
127

153

77
105
199
53
151
49
168
58
157
169
101

189
47
47
90
158
185
71
142
89
146

91
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Tasca D’Almerita Leone D’Almerita, 2018
Tasca Regaleali Nozze D’Oro, 2017
Tenuta Moraia Vermentino, 2018
Terra Andina Carménère, 2019
Terra Futura 2019
Terre Di Verona Bardolino Chiaretto, 2019
Terre Di Verona Bardolino, 2019
Terre Di Verona Valpolicella, 2019
Tokara Chardonnay, 2018
Tokara Noble Late Harvest, 2016
Tokara Reserve Collection Syrah, 2015
Tokara Sauvignon Blanc, 2019
Tokara Shiraz, 2017
Torre Mora Scalunera Etna Rosso, 2016
Torres Celeste, 2017
Torres Coronas, 2017
Torres Fransola, 2016
Torres Gran Coronas, 2015
Torres Gran Viña Sol, 2018
Torres Ibericos, 2016
Torres Natureo Red Alcoholvrij 2019
Torres Natureo Rosado Alcoholvrij
Torres Natureo White Alcoholvrij, 2019
Torres Salmos, 2016
Torres Sons De Prades, 2018
Touraine Les Hauts Lieux, 2018
Touraine Sauvignon, 2019
Trapiche Malbec, 2019
Trapiche Pinot Grigio, 2019
Trapiche Reserve Malbec, 2018
Trimbach Gewurztraminer, 2016
Trimbach Pinot Blanc, 2018
Trimbach Pinot Noir Réserve, 2017
Trimbach Riesling Cuvee Frédéric Emile, 2011
Trimbach Riesling Réserve, 2017

111
135
71
104
148
100
60
86
137
67
71
125
104
101
77
149
61
31
191
48
75
75
75
49
185
143
28
190
124
157
183
43
61
107
69

U

Undurraga T.H. Cabernet Sauvignon
Cauquenes, 2017
Undurraga T.H. Carménère Peumo, 2015
Undurraga T.H. Sauvignon Blanc Leyda, 2018
Undurraga T.H. Syrah Maipo, 2016

V

Vacqueyras Claus De Peyron, 2018
Valdivieso Cabernet Sauvignon Winemaker’s
Reserva, 2019
Valdivieso Chardonnay Winemaker’s
Reserva, 2019
Valdivieso Chardonnay, 2019
Valdivieso Gran Reserva Carménère, 2018
Valdivieso Malbec Winemaker’s Reserva, 2019
Valdivieso Merlot Winemaker’s Reserva, 2019
Valdivieso Merlot, 2018
Valdivieso Pinot Noir Gran Reserva, 2017
Valdivieso Sauvignon Blanc Winemaker’s
Reserva, 2019
Valdivieso Sauvignon Blanc, 2019
Valdivieso Sparkling Wine

52
172
71
171

183
198
169
42
137
159
169
86
62
159
100
155

Vale Do Bomfim, 2014
180
Vallate Prosecco Spumante
102
Vermentino Di Sardegna ‘Merì’, 2018
149
Veuve Clicquot Brut Geschenkverpakking
113
Veuve Clicquot Ponsardin Brut
150
Veuve Laperrière Blanc De Blancs
143
Vidal-Fleury Condrieu, 2017
187
Vidal-Fleury Cornas, 2017
179
Vidal-Fleury Côte-Rôtie Brune Et Blonde, 2016 151
Vidal-Fleury Côtes Du Rhône Magnum, 2016 49
Vidal-Fleury Côtes Du Rhône Rosé, 2018
157
Vidal-Fleury Côtes Du Rhône-Villages, 2016
43
Vidal-Fleury Côtes Du Rhône, 2016
48
Vidal-Fleury Côtes Du Rhône, 2016
190
Vidal-Fleury Crozes-Hermitage Blanc, 2018 103
Vidal-Fleury Ventoux, 2017
182
Villa Locatelli Pinot Bianco, 2018
189
Villa Locatelli Pinot Grigio, 2019
147
Villebois Pinot Noir, 2018
159
Villebois Pouilly-Fumé, 2018
53
Villebois Sancerre Blanc, 2018
125
Villebois Sancerre Rouge, 2017
135
Villebois Sauvignon Blanc, 2019
155
Viña Mayor Rueda, 2019
87
Viña Mayor Tinto Roble, 2018
31
Viña Salceda Crianza Magnum
Geschenkverpakking, 2015
153
Vina Salceda Rioja Crianza, 2017
42
Viña Salceda Rioja Reserva, 2015
105
Viña Salceda Rueda, 2019
102
Vino Nobile Di Montepulciano, 2016
43
Vinos Atlantico Zestos Garnacha Old Vines, 2017 156
Vouvray De Chanceny Excellence, 2016
49

W

Wave Pinot Noir, 2018
Wave Sauvignon Blanc, 2019
Whale’s Tale Sauvignon Blanc, 2019
Whispering Angel, 2019

Y

Yealands Estate Sauvignon Blanc, 2019
Yealands Pinot Noir, 2018
Yealands Sauvignon Blanc, 2019

Z

Zonin Bardolino Classico, 2019
Zonin Prosecco 1821 Geschenkverpakking
Zonin Soave Classico, 2019
Zonin Valpolicella
Zonin Valpolicella Classico, 2019
Zonin Valpolicella Ripasso Superiore, 2017
Zorzal Gran Terroir Malbec, 2018
Zorzal Terroir Unico Chardonnay, 2019
Zorzal Terroir Unico Malbec, 2018
Zorzal Terroir Unico Pinot Noir, 2018

124
138
141
89

28
143
159

64
113
106
49
59
183
71
140
137
59

GALL & GALL FILIALEN

ALTIJD EEN WINKEL
IN DE BUURT

Met zo veel wijnen is het misschien niet altijd even gemakkelijk kiezen.
Onze wijnexperts in de winkel staan altijd voor je klaar om je te adviseren.
En met ruim 600 winkels is er altijd wel een winkel in de buurt.
Op gall.nl/winkels vind je heel eenvoudig jouw dichtstbijzijnde Gall & Gall.

proost!
TIP: Ga naar GALL.NL/WIJNALMANAK en bestel direct je favorieten uit deze
almanak. Laat ze thuis of in een winkel in de buurt bezorgen. Proost!
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