
Verdraaid Lekkere kerst

Proeft u maar!Proeft u maar!Proeft u maar!
In een handomdraai tovert u een sierlijk 
kerstdessert op tafel. Onze overheerlijke 
Zwitserse chocolade is verkrijgbaar in 4 
verschillende smaken.
Bij aanschaf van een plak chocolade  
van € 9,95 naar keuze ontvangt u een 
originele Boska girolles van € 19,95 voor 
€ 14,95. Moscatel de Sétubal is bij uit-
stek dé begeleider van deze chocolade.

Choc Twist in melk, puur, wit of 
hazelnoot, per plak: 9.95

Girolles zwart van 19.95 
 nu voor 14.95

Moscatel de  Setúbal, fles:  9.95

De Choc Twist is er in 4 smaken.

Allemaal super lekker. 

Prachtig amberkleurige Moscatel 
van de Setúbal. Heerlijk bij chocola

Perfecte wijn         spijscombinatie



Met de feestdagen mag het net wat luxer 

zijn. Wat hebben we voor u op het menu? 

Romige paté’s met krieken-cava of kal-

koenpaté met pistache-truffel. Verder een 

rulle krachtige paté met roquefort en fris-

se peer. De ZINIO Cava brut is een feeste-

lijk parelende wijn die de paté’s goed kan 

hebben.

Foie gras de canard en foie gras d’oie zijn 

een delicatesse op zich. Labeyrie heeft 

kant en klaar tranches die goed inzetbaar 

zijn als amuse. De dieren zijn diervrien-

delijk gevoerd. Beiden heerlijk zacht van 

smaak, met een beetje zeezout op een 

blini, toastje of stukje brood super lekker. 

Ook zeer delicaat van smaak is de Pavé 
Royal, gevogeltemousse verrijkt met een 

streep truffel en foie gras. 

Daar drinken wij een fris zoete wijn bij. 

Wij adviseren de La Hitaire Jardin d’Hiver, 
een heerlijke dessertwijn met frisse ci-

trustonen die perfect past bij de foie gras.

Wijn-spijscombi 1
ZINIO Cava, fles: 12.45

Paté krieken-Cava, 100 g: 2.95

Kalkoenpaté pistache-truffel 100 g: 3.95

Paté peer-roquefort 100 g: 2.95

Wijn-spijscombi 2
La Hitaire Jardin d’Hiver, fles: 11.95 

Pavé Royal, 100 g: 3.95

Labeyrie 12 tranches de canard: 11.95

Labeyrie 12 tranches d’oie: 11.95

Paté peer-
roquefort

Paté krieken-Cava

Pavé Royal
Kalkoenpaté

pistache-truffel
2x6 tranches foie gras d’oie of 

foie gras de canard

de Mooiste Paté’s & Foie Gras
                                                                  met perfect begeleidende kwaliteitswijnen

Perfecte wijn         spijscombinatie



Proeft u maar!

HaM HaM: JaM JaM                                  
 & magret de canard als originele amuse

De trots van Spanje is de Bellota ham 
(Pata Negra). Door de varkens een spe-
ciaal eikeltjesmenu te geven en de ham 
daarna 24 maanden te laten rijpen 
krijgt de ham een prachtsmaak.
Serveer daarnaast  de Serranoham van 
18 maanden, deze heeft net wat meer 
als een gewone serranoham.  U proeft 
het verschil.
 

Amuse tip: vul een amuseglaasje met 
een beetje kastanje aperitief en een 
plakje margret de canard. Simpel maar 
onweerstaanbaar lekker.
Magret is verkrijgbaar in de smaken 
Provençale, peper en truffel. Het feest 
kan beginnen!
 

Bellota ham Ibérico, 100 g: 12.95

Serrano ham 18 mnd, 100 g: 4.95

Magret de canard, 100 g: 5.95

Apéritif Artisanal Châtaigne: 8.95

Amuseglaasjes (op=op), 6 stuks: 9.95

Gekruide BreydeL HaM                                  
met Borsao Barrica, een stevige Spanjaard

Onze zuiderburen weten wat lekker is. 
De Breydelham is langzaam gegaard in 
een kruidenbad waardoor een heerlijke 
beenham ontstaat met een intensieve 
smaak.
Hierbij adviseren wij de Spaanse 
krachtpatser: Borsao Barrica.  
 

Wijn-spijscombi
Borsao Barrica, fles: 8.95

Gekruide Breydel ham, 100 g: 2.95

Perfecte wijn         spijscombinatie



CarPaCCio 
met de lekkerste pecorino en pomamore

 aMuse      Parade              
                                        voor elk wat wils

Wilt u een originele carpaccio met pure 
smaken dan hebben we voor u een  
malse runderrollade met pomamore en 
wat geraspte pecorino met peper.
Gebruik de Spaanse olijfolie van  
Valderrama als dressing en klaar is de 
carpaccio. 

Runderrollade, 100 g: 3.50

Pomamore tomaatjes, 100 g: 2.95

Pecorino met peper, 100 g: 2.95

Valderama Hoji blanca, per fles: 6.95

Serveer suggesties:
Hieronder geven we u enkele voorbeel-
den van amusehapjes die u kunt maken 
met onze feestelijke amuselepels (ons 
advies: even in de oven verwarmen).
Uiteraard hebben wij een winkel vol met 
andere specialiteiten die u naar eigen 
smaak kunt gebruiken.
De fijnste visspecialiteiten als graved 
lachs zalm met een kwartelei, champag-
ne forel vissalade of rivierkreeftjes in een 
overheerlijke saus.
U kunt natuurlijk ook kiezen voor onze 
tapenades, paté’s of een lekkere likkepot 
met cranberries.
Om uw amuses feestelijk te begeleiden 
adviseren wij hierbij onze champagne 
blanc de blancs van 100% chardonnay.
Al deze suggesties zijn natuurlijk ook te 
gebruiken op oudejaarsavond!

Wijn-spijscombi
Champagne Fourny&Fils, fles:      34.50

12 Amuselepels in doos: 8.95

Gravad lachs zalm 100 g: 5.95

Kwarteleitjes, 18 stuks in doos: 3.75

Forel-Champagnesalade 100 g: 3.95

Foreleitjes rood, pot: 6.95

Garnaal-rivierkreeftsalade 100 g: 2.95

Grand Cru pesto tapenade 100 g: 2.95

Kalkoenpaté pistache-truffel 100 g: 3.95

Likkepot cranberry-truffel 100 g: 2.95

De Spaanse olijfolie Valderama Hoji 

blanca is als vloeibaar goud.

Perfecte 
Champagne, 

mooie mousse 
en loep-zuiver

Perfecte wijn         spijscombinatie



traditioneLe QuiCHes
 gevulde visrolletjes en tomaten: lekker makkelijk

Just Fiou Petit sanCerre
              want vis moet goed kunnen zwemmen

Wijn-spijscombi 
Just Fiou, per fles 75 cl: 9.95

Quiche zalm-spinazie, 100 g: 2.95

Quiche courgette-geit, 100 g: 2.95

Bisque rol, stuk: 3.95

Gevulde tonijn tomaat, stuk: 2.95

Onze rijkgevulde quiches zijn werkelijk-
waar niet te versmaden. Boordevol zalm 
in combinatie met spinazie of wat dacht u 
van de courgette met geitenkaas vulling? 
Ook helemaal top. Prima samen op tafel 
te presenteren.

Verder hebben we voor u een bisquerol 
met verse visragout of de tomaten met een 
overheerlijke tonijnvulling.
Even in de oven en genieten maar. Bij deze 
visspecialiteiten adviseren wij een sauvig-
non blanc uit de Loire.
Deze just Fiou wordt ook wel eens de Petit 
Sancerre genoemd. Sancere kwaliteit voor 
een petit prijs.

Perfecte wijn         spijscombinatie



ZaLM aMuses
                      & Pinot Grigio van Dal Cero

FiJne Vis & GaMBa’s
                      een traktatie van de zee

Gemak dient de mens, ook met kerst. 
Daarom hebben we voor u de lekkerste 
zalmamuses geselecteerd.
Carrés van roggebrood met zalm en 
roomkaas in de smaken naturel of 
Italiaanse kruiden. Onze zalmrondjes 
zijn gevuld met extra roomkaas natu-
rel, wasabi, sweet pepper of knoflook/
olijf.

Maak zelf de lekkerste sandwiches 
met de pane per tramezzine, gerookte 
zalm en mosterd-dille saus.
Wij adviseren hierbij de Pinot Grigio 
uit Noord-Italië van Dalcero. Een beste 
allemansvriend.

Wijn-spijscombi 
Del Cero Pinot Grigio, per fles: 8.95

Zalmrondjes per 12 stuks: 9.95

Zalmcarré per 12 stuks: 9.95

Schotse gerookte zalm, 100 g: 5.95

Mosterd-dille saus, fles: 3.95

Pane per tramezzine stuk: 2.50

Laat u verleiden door traktaties uit 
de zee. Geniet van onze traditioneel 
gerookte paling of onze redwood  
gerookte zalm. Of als u niet kunt kie-
zen neemt u ze toch allebei.
De echte visliefhebbers gaan voor 
Gamba’s, wij hebben gekozen voor de 
gamba’s in lookolie en aïoli.

Wij adviseren hierbij de Dalcero  
Ramato, deze blozende zalmkleu-
rige wijn heeft de gerenommeerde   
wijnschrijvers Harold Hamersma en 
Hubrecht Duijker al overtuigd.

Wijn-spijscombi 
Del Cero Ramato, per fles: 9.45

Paling, 100 g: 6.95

Gamba’s lookolie, 100 g: 4.95

Gamba’s aïoli, 100 g: 3.95

Redwood gerookte zalm, 100 g: 6.95

Perfecte wijn         spijscombinatie
Perfecte wijn         spijscombinatie



truFFeL traktaties
 prachtig om in te zetten

truFFeL kaastraktaties
 proef de kracht van truffelkaas & Le Grand Vin

Boerenkaas met truffel, pecorino met 
truffel, tomme farce met truffel, petit 
gres met truffel of salamibelletje met 
truffel, wie van truffel houdt zit goed 
bij ons!

Wij adviseren bij deze krachtige  
smaken een krachtige wijn. De Grand 
Vin  van Château de Ciffre uit de  
Languedoc combineert meer dan  
uitstekend met deze kazen.
Alleen voor de echte liefhebber!

Wijn-spijscombi
Grand Vin Château de Ciffre 18.95

Boerenkaas truffel, 100 g: 3.95

Pecorino truffel, 100 g: 5.95

Tomme farce truffe, 100 g: 6.95

Petit gres truffes, stuk: 7.95

Truffelbelletje, stuk: 3.95

 
Uw gerechten verrijken met truffel dat is 
een traktatie op zich.
Wij hebben onze truffelproducten met 
zorg geselecteerd. Wat dacht u van truf-
felcarpaccio, truffelolie, truffelmeel of een 
set met 3 soorten truffelsalsa.
Een smaakvol cadeautje voor jezelf of 
voor een ander.

Truffelcarpaccio, pot: 8.95

Truffelolie, fles 200 ml: 19.50

Truffelmeel, pot: 5.95

Truffelsalsa trio, set: 10.95

Salsa Reale 
con tartufi bianchi

Carpaccio di 
tartufo

Salsa 
tartufata

bianca

Salsa 
tartufata

Fijn om in huis te hebben of cadeau te geven: Tartufo luxe.

Perfecte wijn         spijscombinatie



PittiGe kaZen
                      met Port en zoete kweeperenpasta

Onze geïmporteerde pittige kazen 
worden speciaal  geselecteerd op on-
derscheidende smaken. Kleine boe-
ren maken deze unieke kazen in een 
kleine oplage waardoor deze beperkt 
leverbaar zijn.
Toch hebben we voor de feestdagen 
een aantal kazen kunnen bemachti-
gen. Combineer dit met de zoete kwee-
perenpasta, wij snijden graag een stuk 
voor u af.
Kies voor de kazen de 10 year old 
port want krachtige kazen vragen een 
krachtige port.

Wijn-spijscombi
10 Year Tawny Port, fles: 19.95

Beaufort d’Eté, 100 g: 4.95

Savoreux des Crémiers, 100 g: 3.95

Kweeperenpasta, 100 g: 2.50

Geitenkaas
                      & Sancerre van Gerard Fiou

We hebben traditioneel met kerst di-
verse soorten geitenkaas voor u klaar-
liggen. Wat dacht u bijvoorbeeld van 
een kaas in de vorm van een kerstbel.
Laat u adviseren voor een kaasplateau 
naar uw wensen.
Wij adviseren bij geitenkaas de klas-
sieke Franse combinatie met Sancerre 
sauvignon blanc. De Sancerre komt 
van de befaamde wijnmaker Gerard 
Fiou.

Wijn-spijscombi
Sancerre Gerard Fiou, fles: 18.95

Geitenkaasje in belvorm, stuk: 9.95

Banon Buchette, stuk: 5.95

Bouygette, stuk: 6.95

Perfecte wijn         spijscombinatie
Perfecte wijn         spijscombinatie



Op oudejaarsavond is het natuurlijk 

heel gezellig om samen met vrienden en  

familie te kaasfonduen. Wij raspen de 

kaas naar keuze vers voor u. U kunt bij 

ons kiezen uit de lekkerste en beste Zwit-

serse kazen. 

Serveertip:

U neemt een fonduepan, duwt een teentje 

knoflook op de bodem uit en voegt droge witte 

wijn toe om al roerend een topfondue te be-

reiden.

Voor wie van gemak houdt hebben we de 

meest verrukkelijke kant en klare kaas-

fondue gevonden gemaakt van 12 maan-
den gerijpte Appenzeller. Deze volle 

fondues zijn lekker met knapperig meer-

granen stokbrood. 

Wij adviseren bij deze fondues de Marti-

nolles crémant de Limoux. Deze crémant 

komt uit de streek waar de bubbel is  

uitgevonden. 

Lekkerder dan menig Champagne!

De provençaalse olijfjes, peppersweets 

met zachte roomkaas, de gegrilde cour-

gette gevuld met tonijn en de woudham 

met een rolletje geitenkaas erin zijn 

prachtig om de hele avond lekker van te 

genieten.

Wijn-spijscombi
Château de Martinolles 

Crémant de Limoux brut, fles: 15.95

Appenzeller fondue, pak: 7.95

Fondueset compleet rood: 14.95

Meergranen stokbrood: 2.50

Provençaalse olijven, 100 g: 2.50

Peppersweets, 100 g: 3.95

Courgette-tonijn rol, 100 g: 3.95

Woudham-geitenkaas, 100 g: 3.95

We hebben naast vers geraspt ook kant en klare Appenzeller fondue 

kaasFondue, taPas & PraCHtiGe BuBBeLs
                                    heerlijk op oudejaarsavond

Perfecte wijn         spijscombinatie



Dat wordt smullen tijdens de High tea. De 
lekkerste koffie serveer je met brownies, 
muffins, overheerlijke millionaires short-
bread, kerstbonbons of nougat in diverse 
smaken. Omdat het met de kerst net wat 
meer mag zijn.

Muffins, per stuk: 1.95

Brownie, per stuk: 1.95

Nougat, 100 g: 2.95

Millionaires shortbread, 100 g: 3.45

Kerstbonbons, 100 g: 3.95

Onze koffie is geselecteerd uit het beste wat 
moeder aarde ons kan geven:

COLOMBIA GRANDE
Mild en zacht, voor alle koffievarianten.

De Colombia Grande is een klassieker! 

Verfijnd, evenwichtig en iets zoetig.

LATINO ARABICA
Vol en rijk, voor alle koffievarianten.

De Latino 100% Arabica is een krachtige 

frisse koffie met een mooie body. 

ITALIANO FORTE
Krachtig en vol van smaak, voor alle 

koffievarianten. De Italiano Forte is een 

smaakvolle Italiaanse espresso, stevig en 

iets zoet van smaak. Uit de beste robusta 

en arabica koffiebonen.

BRASILIA VENTO
Vol en rijk, voor alle koffievarianten.

De espresso Brasilia Vento is een 

heerlijke espresso met een volle, 

zacht romige afdronk.

JAVA BERGAYA 
Krachtig en vol van smaak, uitermate 

geschikt voor espresso en cappuccino.                                                     

De Java Bergaya is een karaktervolle, 

kruidige en zoete espresso koffie.

Gastrovino Caffè - koffiebonen
Colombia Grande, 1000 g: 19.95

Latino Arabica, 1000 g: 18.95

Brasilia Vento, 1000 g: 17.95

Italiano Forte, 1000 g: 17.95

Java Bergaya, 1000 g: 19.95

Caffè koffie per pak 250 g:      4.95

Proeft u maar!

HiGH tea 
   maar dan met de beste koffie

Verse bonen in 5 mooie smaken.



Luxe notenmix:
Boordevol cashews, macadamia’s, pecan-

noten, walnoten, hazelnoten en amande-

len in wit en bruin.!

Bosvruchtenmix:
Een complete mix met aardbeitjes, dark 

flame rozijnen, cranberries en stukjes 

mango. Extra feestelijk als u de noten-

mixen in de fraaie gekleurde glazen  

notenkaraffen presenteert. 

Ons advies bij deze notenmixen  en de 

shortbread van Walkers zijn de lekkere 

friszoete aperitief likeuren uit Frankrijk. 

We hebben diverse smaken dus voor  

ieder wat wils.

Wijn-spijscombi
Apéritif Artisanal, per fles: 8.95

Luxe notenmix, 250 g: 4.95

Bosvruchtenmix, 250 g: 4.95

Walkers Festive stars, per stuk 3.95

Walkers Christmas trees, per stuk 4.95

Notenkaraf, per stuk 5.95

                              Nu 2 stuks: 10.-

De notenkaraffen zijn er in fraaie kleuren. Fris en presenteert super.

Shortbread: Festive Stars & Christmas trees ook lekker bij het Apéritif Artisanal!

aPéritiF artisanaL 
                  met luxe notenmixen en shortbread

Perfecte wijn         spijscombinatie



ITALIË
cadeau 

pakket

Panettone & BuBBeLs
   prachtig om te geven of te krijgen

Onze heerlijke panettones hebben we nu 
uit Italië gehaald in een mooie cadeau-
verpakking. Een sieraad onder de boom 
en een genot om te eten. Bent u op zoek 
naar de lekkerste geschenken, kom dan 
naar onze winkel, we adviseren u graag 

op maat. 

Wijn-spijscombi
Dal Cero Brut, fles: 19.95

Panettone ricetta oro: 18.95

Panettone cioccolato: 18.95

Panettone glassato mandorla: 18.95

Geschenkdoos met Martinolles
crémant de Limoux en 2 flutes: 42.50

doLCe itaLiano
   en fantastische Burgh chocolaad

Italië is het land van de zoetigheden. 
Onze selectie Italiaanse koekjes laten zich  
perfect begeleiden met de Moscati d’Asti 
uit Piëmonte.
U kunt bij ons ook kiezen uit diverse  
cadeauverpakkingen, de prachtig verpak-
te plakken chocolade van Burgh chocolaad 
zijn al een feest om te zien

Wijn-spijscombi
Moscato d’Asti, fles: 8.95

Moscato d’Asti, Magnum: 19.95

Amaretti Classici Natalzia: 6.95

Albarelli di mandorla: 3.95

Panforte fichi e noci, 100 g: 2.50

Panforte fichi e noci, stuk: 5.95

Panforte cioccolato, 100 g: 2.50

Burgh chocolaad, stuk: 5.95

Optimale keuze uit 12 soorten van 

de béste Burgh chocolaad

Dulcis in Fundo & Il Santo in giftbox.Prachtkado, samen voor 24.95

Perfecte wijn         spijscombinatie
Perfecte wijn         spijscombinatie



Een wereld aan lekkers

De specialiteiten uit deze ‘Proeft u maar!’ vindt u bij de Gastrovino winkel in:

Amersfoort Gastrovino  Rob’s kaas & lekkernij
Baarn Gastrovino La France
Bennebroek Gastrovino Lommerse
Breda Gastrovino De Gastronoom
Capelle ad ijssel Gastrovino Waaijenborg wijnen en versspecialiteiten
Egmond aan Zee Gastrovino ’t Winckeltje
Emmen Gastrovino Van den Bergh delicatessen
Enschede Gastrovino Vaneker delicatessen wijnen geschenken
Ermelo Gastrovino De Bourgondiër
Grave Gastrovino Het Blauwe Schaap
Groningen Gastrovino Hein Post
Nijmegen  Gastrovino De Laak
Nootdorp Gastrovino Het Hof van Heden
Oostvoorne Gastrovino Deli Deux
Oud-Beijerland Gastrovino De Hoogheerlijkheid
Rijswijk Gastrovino Smeele Delicatessen
Rotterdam Gastrovino Raadtgever
Rotterdam Gastrovino Vermeyden
Vlaardingen Gastrovino Hogervorst kaas, wijn en delicatessen
Winschoten Gastrovino Van der Laan
Wolvega Gastrovino Otten
Zevenhuizen Gastrovino Het Mekka wijn en versspecialiteiten 

een andere draai  
                     aan uw feest

Natafelen doen we in stijl met 

de extra gerijpte Tête de Moine.

Bij aanschaf van een Tête de 

Moine ontvangt u een girolles 

van € 19,95 voor € 14,95.

Tête de Moine 100 g: 2.95

Girolles hout 19.95 
 nu voor 14.95
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