
Normaal niet voor thuis.. 
 
Dat de café’s en restaurants weer gesloten zijn is natuurlijk slecht nieuws, maar 

gelukkig kunnen wij daar wat goed nieuws tegenover zetten. De meeste wijnen in 

onze opslag staat op voorraad om geleverd te worden aan onze horecapartners. 

Maar nu die dicht zijn krijg jij tijdelijk de kans om een 4 van deze heerlijke wijnen in 

huis te halen voor een  voor een bijzonder lage prijs. Welke haal jij in huis? 

 

Wit 

 

 

Grüner Veltliner ‘Ried Satzpolster’  
van Christoph Brandl 
O 
Oostenrijk | DAC Weinviertel | Grüner Veltliner 
 
Prachtige, karakteristieke witte wijn van de meest bekende 
Oostenrijkse druif: de Grüner Veltliner. Aanstormend talent 
Christoph Brandl heeft met deze ‘boegbeeld’-wijn al diverse 
prijzen gewonnen.  
 
Deze typische combinatie van een prettig fris zuurtje, fijne 
aciditeit en een mooie fruitigheid, is kenmerkend voor een 
goed uitgebalanceerde Grüner Veltliner. Geweldig als 
‘borrelwijn voor gevorderden’ maar doet het met haar karakter 
ook uitstekend bij een wat meer ‘vettig’ gerecht, zoals 
bijvoorbeeld de lokale ‘Wienerschnitzel’.  
 

 

Rosé 

 

 

Raimun Rosado  
van Sinforiano 
S 
Spanje | DO Cigales | Tempranillo, Albillo, Verdejo 
 
Familiehuis Sinforiano is een begrip in Spanje dankzij hun rosé 
wijnen. Met die kenmerkende eigen stijl waarbij ze van 
handgeplukte witte en rode druiven hun rosé’s maken, hebben 
ze het rosé zusje van de Raimun Verdejo gemaakt.  
 
Een bijna a-typische Spaanse rosé door haar lichtroze kleur, 
maar met de eerste slok heb je al door: droog, vol fruit en de 
smaak van zonnestralen... dat moet een Spaanse rosé zijn. 
Wel een rosé met karakter, dus zet haar zeker niet weg als 
‘simpel terraswijntje’. Deze wijn gaat ook heerlijk bij elegante 
gerechten met vis, kip of volledig vegetarische maaltijden. 

In winkelmand 

nu €9,45 

nu €6,40 

In winkelmand 

https://www.wijndivas.com/winkel?add-to-cart=7525
https://www.wijndivas.com/winkel?add-to-cart=7526


Rood 

 

 

Salice Salentino  
van Cantore di Castelforte 
I 
Italië | DOC Salice Salentino | Negroamaro 
 
De nr. 1 oer-druif uit de hak van de laars van Italië is en blijft 
de Primitivo, maar heb je ooit de nr. 2 van de regio geproefd? 
De Negroamaro druif, letterlijk vertaald de ‘zwarte bittere’. Een 
vertaling die geen recht doet aan de prachtige, elegante rode 
wijnen die ze hier in de regio Salice Salentino van maken. 
 
Cantore di Castelforte maakt, met behulp van energie 
opgewekt met hun eigen zonnepanelen, op duurzame wijze 
deze fraaie houtgerijpte rode wijn. Een wijn met fluweelzachte 
tannines die bijvoorbeeld geweldig gaat bij een gerecht als 
Orecchiette al Ragú.  
 

 

 

 

 

Sinols Criança 
van Empordàlia 
S 
Spanje | DO Empordà | Garnacha, Carignan, Cabernet Sauvignon, Syrah, 
Merlot  

 
Rijke, volle krachtpatser met iets vanille door 9 
maanden rijping op Franse eikenhouten barriques. Uit de 
verborgen wijnregio van Dalí: DO Empordà.. Te vinden in het 
noorden van Spanje dat grenst aan de Pyreneeën en de 
Middellandse Zee. 
 
Verrassend alternatief voor liefhebbers van Rioja en een 
bijzonder prettige introductie van Spaanse, houtgerijpte wijnen. 
Bij deze wijn zal het je niet verrassen dat een mooie 
kogelbiefstuk zonder al teveel poepas een fantastische 
combinatie oplevert. 

 

  

nu €8,50 

In winkelmand 

nu €7,65 

In winkelmand 

https://www.wijndivas.com/winkel?add-to-cart=7530
https://www.wijndivas.com/winkel?add-to-cart=7531

