
2013 Calel Malbec
Mendoza Valley, Argentinië

Wat een fantastisch feestelijke wijn. Spetterend fruit stuift 

uit het glas, de smaak is soepel met een stevige ’bite’.

Heerlijk bij diverse gerechten waarin vlees voorkomt. Ook bij een 

bittergarnituur blijft het genieten tot in de late uurtjes.

Hamersma over onze malbec:

“Gulle, vlezige rondom gevulde rode wijn”.

December is de maand waarin iedereen geniet van de bijzondere bijeenkomsten, feestjes, een smakelijk kerstdiner en 

afsluitend een spetterend Oud en Nieuw met vrienden. Met de wijnen van Calel haalt u de echte PARTYWIJN in huis. 

Wit en rood, heerlijke fruitige wijnen met een karakter die de feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt zullen brengen.  

Bestel nu deze zeer aantrekkelijke geprijsde wijnen en het feest kan beginnen.

Beste wijnliefhebber,

2013 Calel Torrontes
Mendoza Valley, Argentinië

De witte huiswijn voor deze feestelijke maand. Waarom? 

Vanwege het fruitig karakter, frivool met een bijzonder 

aantrekkelijk aroma maar vooral dorstlessend lekker.

Perfect als starter van een feestelijke bijeenkomst maar ook lekker  

bij een familiefondue.

CALEL
VERHOOGT DE 
FEESTVREUGDE!

Onze ervaring leert dat veel mensen deze weken op zoek zijn naar een goed advies. Of het nu gaat om een cadeau, 

een relatiegeschenk of een wijn-spijs combinatie voor bij uw kerstdiner, wij hebben het allemaal. En….. voor ieder budget. 

Wij nemen de tijd om samen te zoeken naar de juiste wijn. Wij zijn pas content als u het bent.

Per fles Bij 6 flessen

 6,95 5,957,95
Bij 12 flessen

Om een gevestigde naam op te bouwen als wijn- 
producent is het noodzakelijkom naast passie en 
ervaring, ook een zakelijk instinct en voldoende ervar-
ing te hebben om in te spelen op grote veranderingen. 
Bodegas Chivite is voorloper op nieuwe ontwik- 
kelingen en sinds 2012 zijn de wijnen van Finca de  
Villatuerta op de markt verschenen.
Op dit domein worden met gebruik van ultramoderne 
toepassingen, eigentijdse fruitige en karaktervolle  
wijnen geproduceerd. Dit blijkt niet onopgemerkt 
aan de internationale wijnwereld voorbij te zijn ge-
gaan. Jancis Robinson, vooraanstaand wijnjournal-
iste, heeft een lovend artikel geschreven over de witte 
wijn van Finca de Villatuerta Chardonnay waarin ze 
de wijn betiteld als een Spaanse Chablis.

BODEGAS CHIVITE
FINCA DE VILLATUERTA
IDEALE KERSTWIJNEN!

‘09/’10 Finca de Villatuerta 
Selección Especial, DOP Navarra
Druivenrassen: tempranillo, merlot | Temperatuur: 16°C | 

Alcohol: 14% | Drinkbaar: nu, houdbaar tot eind 2015/16 | 

Een mooie samensmelting van de traditionele tempranillo  

met de populaire merlot. Bomvol fruit met mooie rijpe  

elementen. Ons kerstadvies bij vederwild en gegrild vegatarisch.

2011 Finca de Villatuerta Syrah
DOP Navarra
Druivenras: syrah | Temperatuur: 17°C | 

Alcohol: 14% | Drinkbaar: nu, houdbaar tot eind 2018 |

Een bijzonder mooie ontdekking. Door het subtiele gebruik 

van Franse eikenhouten vaten krijgt deze wijn veel ver- 

fijning, mooie tertiaire fruittonen,warm en soepel.

Ons kerstadvies bij groot wild en gegrild roodvlees.

2012 Finca de Villatuerta Chardonnay 
Sobre Lias, DOP Navarra
Druivenras: chardonnay | Temperatuur: 10-12°C | 

Alcohol: 14% | Drinkbaar: nu, houdbaar tot eind 2015/16 |

Zo hoort een chardonnay te zijn; fris met karakter, rijke 

smaak, heldere afdronk. Werkelijk een plaatje van een wijn. 

Ons kerstadvies bij witvis of schaal- en schelpdieren.

“Aged on lees and very lean and 

lively. Quite a contrast to the 

rather fat Rheinhessen whites of 

Motzenbäcker wines just tasted... 

Grip and juice with a vaguely 

mineral finish. Not silly to see  

this as a (real) Spanish Chablis. 

Really quite fine. Should develop 

nicely. Still quite chewy but not 

aggressively.” 

Chivite syrah 
Pruimen en kersen, warm en soepel, licht 
gerijpt, confiture, smakelijk, tikje glad.

Chivite Seleccion Especial 
Gerijpt, zacht fruit, pruimen en kersen, 
vanille, gepolijst, zacht, aangenaam.

BIJ EEN BESTELLING 
VANAF 6 FLESSEN  
FINCA DE VILLATUERTA
ONTVANGT U EEN 
SPRANKELENDE
ZINIO CAVA BRUT 
VAN ONS CADEAU!
T.W.V. € 12,45

15,9511,95 13,95

Dit schreef hét wijnmagazine
Perswijn over:

Dit schreeft Jancis over de chardonnay: 



  

Chateau Martinolles 
AOP Cremant de Limoux
Druivenrassen: chardonnay, chenin blanc, mauzac |

Temperatuur: 8-10°C | Alcohol: 12% |

Drinkbaar: nu, tot eind 2017 |

Deze bubbel is een sublieme godendrank en 
zet menig hoogwaardige Champagne in zijn 
of haar hemd. Niet alleen vanwege de prijs 
maar ook vanwege de mondvullende smaak, 
de piepkleine belletjes en uitzonderlijk grote 
finesse.
Lekker bij: schaal- en schelpdieren en charcuterie.

Chateau Martinolles
Rosé Cremant de Limoux
Opvallende verschijning in het glas door 

zijn lichtroze kleur met een fijne pareling 

en fruitige smaak.

Een plezierige bijdrage aan een feestelijk moment.

2013 Domaine Martinolles
Chardonnay
Opvallend is de mondvulling met aangename 

vettigheid en tropisch fruit. 

Lekker bij: diverse visgerechten.

2013 Chateau Martinolles
Chardonnay Vieilles Vignes, AOP Limoux 
Alles klopt hier. Een fris tropisch karakter, 

lengte, zeer smaakvolle afdronk.

Een complete wijn die extra lekker smaakt bij

verfijnde visgerechten en gevogelte.

2013 Chateau Martinolles 
‘Garriguet’ Vieilles Vignes, AOP Limoux 
Druivenrassen: syrah, grenache, merlot, cabernet 

sauvignon. Een elegante complexe zeer prijs- 

waardige klasbak. 

Lekker bij: lamsvlees, stoofpotten, wild.

2013 Domaine Martinolles
Pinot Noir
Speels rood fruit met een romige structuur. 

Lekker bij klein vederwild of Bourgondische paté.

2011 Domaine Martinolles
Pinot Noir Magnum,
2x zo veel, 2x zo lekker!

Bakermat van de Bubbels!
LIMOUX

BIJ AANKOOP VAN 12 FLESSEN MARTINOLLES
NAAR KEUZE 1 MAGNUM T.W.V. € 19,95 CADEAU!

15,95

Fris 
tropisch 
karakter, 

lengte, zeer 
smaakvolle 

afdronk

12,95

Speels 
rood fruit 
met een 
romige 

structuur.

8,95

Tropisch fruit 
perzik, mango, 

ananas

8,95

 
Fruit en 

kruidigheden, 
mokka en  

vanille 

8,95

Fijne 
pareling 

en fruitige 
smaak

15,95

In Saint-Hilaire, de thuisbasis van Chateau Martinolles, is historie geschreven. In 1531,  meer dan een eeuw  voor 
de Champagne, is de productie voor mousserende wijnen ontdekt in de abdij van Saint-Hilaire.
Het gebied rondom Saint-Hilaire behoort toe aan de wijnregio Limoux en is gelegen op de koele uitlopers van de Pyreneeën.  
Het is de bijzondere invloed van enerzijds het Atlantisch klimaat en anderzijds het Mediterraan klimaat die de basis vormt 
voor de productie van bijzonder aantrekkelijke wijnen waar wijnliefhebbers zeer veel plezier aan beleven.

De wijnen van Chateau Martinolles worden aangeboden onder twee labels. Wijnen geproduceerd van wijngaarden die buiten  
het herkomstgebied Limoux liggen worden aangeboden onder de naam Domaine de Martinolles. De wijnen afkomstig uit het
herkomst gebied Limoux zelf krijgen het label Chateau de Martinolles.

Dubbele 
uitvoering 
(1,5liter)

19,95

 

 

CADEAU!

Harold Hamersma geeft
deze vieilles vignes een 8.
“Rooster tonen, crème- 
fraisefris. Serene zacht-
heid en discrete zuren.


