
Proeft u maar!Prettig Buiten genieten

Proeft u maar!Proeft u maar!

3 flessen 

nú voor 

25.-

Een echte zomertopper! Een 

lekker fris glas Hugo met ijs 

en munt om de zomer in te 

luiden. Heerlijk bij tapas. 

Hugo Prosejito, fles: 9.95

Hugo glas  4.95      Nu  3.95

 



Hier doe je velen een groot plezier mee: 

de beste vleeswaren als fraaie antipasti. 

Mortadella met pistaches is heerlijk in 

plakken of blokjes. 

Porchetta arrosto is rollade van het 

beste speenvarken. Deze is onweer-

staanbaar lekker gekruid en daarna 

afgebakken. Door het langzaam garen 

van de rollade blijft deze heerlijk mals.

Venkelsalami smaakt zeer zomers door 

het gebruik van deze frisse groente bij 

de krachtige maar pure salami. Aanra-

der op het buffet!

Onze 18 maanden gerijpte serranoham 

is inmiddels een klassieker. Heerlijk 

uit het vuistje of samen met Grissini 

rozemarijn of olijf helemaal top. 

De fantastische charcuterie is uitste-

kend te combineren met zoete olijven. 

Hier de nieuwe variant die pikant gema-

rineerd is. 

Combineer met een super rosé en u 

waant zich helemaal in Mediterraanse 

sferen! Saluti a tutti!

Mortadella 100 g: 2.45

Porchetta arrosto, 100 g: 3.95

Venkelsalami, 100 g: 2.95

Serranoham 18 maanden, 100 g: 3.95

Grissini in 3 smaken, pak: 3.95

Zoete olijven pikant, 100 g: 1.95

Proeft u maar!

            CharCuterie als antiPasti
                             Mediterraans genoegen

Fantastisch deze porchetta arrosto. Pure smaakbeleving.

Mortadella smaakt naar Italië! 

Zoet, hartig en rijk van smaak.

Onze grissini is verrijkt met roze-

marijn, olijven of olijfolie.  



gigantisChe lingues                                  

Een super onderlegger in olijf, 

rozemarijn of olijfolie

Fijne Kazen       met breekbrood een traktatie 

De geiten kaas persillé de Rambouil-

let is zeer delicaat van smaak. Samen 

met de Picandou Olive de smaak van 

de lente door de fijne frisse smaak. 

Delice de Jura komt ook uit Frankrijk 

en is een echte krachtpatser. Heerlijk 

met het breekbrood.

Persillé de Rambouillet, 100 g: 3.95

Picandou Olive, stuk: 1.75

Delice de Jura, 100 g: 2.25

Breekbrood, stuk: 2.95

Proeft u maar!

Gezellig delen met dit breekbrood. Smaakt zoals het kraakt!

Frisse verse geitenkaas verrijkt 

met stukjes zwarte olijf: Picandou

                       met de meest bijzondere tapenades                         met de meest bijzondere tapenades                         met de meest bijzondere tapenades  
Met deze Lingues super onderleggers 

maakt u helemaal de blits als u deze 

belegt met onze fantastische tapenades 

in zeer bijzondere smaken. Neem bij-

voorbeeld de citrustapenade een echte 

smaaksensatie. Of de picadou tapenade 

met gegrilde paprika’s, olijven en pijn-

boompitjes. De Grand Cru tapenades 

smaken vol naar heerlijke kaas en zijn 

versmolten met rode of groene pesto. 

Lingues, in 3 smaken, pak: 3.95

Citrustapenade, 100 g: 1.95

Picadou tapenade, 100 g:  2.95

Grand Cru tapenade, 100 g: 2.95

Proeft u maar!



Proeft u maar!

Blozende Blush
                         zomerkoning

rosé’s in overvloed
De Parini Blush werd vorige zomer geïntroduceerd en is 

nu voor vele liefhebbers DE absolute trend. Zacht, fris en 

fruitig met een frivool, sappig en verkwikkend karakter. 

Een gegarandeerd feest! Tijdelijk ook nog eens extra 

voordelig geprijsd.

Parini Pinot Grigio Blush, fles:          5.95

Nu 3 flessen voor slechts:             15.-

Proeft u maar!

3 flessen 

nú voor 

15.-

       laat de zomer maar komen       laat de zomer maar komen       laat de zomer maar komen
Naast de Blush hebben we 

uiteraard ook de rosé’s uit de 

Provence. Hier hebben we de 

lekkerste voor u geselecteerd 

met als stralende ster de 2012 

La Vidaubanaise ‘Roubertas’. 

Dit is misschien wel de meest 

fruitige en prettige rosé uit de 

Provence. Licht van kleur en 

rijk van smaak.

Kies 6 flessen en profiteer 

dan ook van ons cadeau: een 

waardebon van € 10,- die 

u kunt verzilveren bij uw 

volgende aankoop in onze 

winkel. Vraag naar de actie-

voorwaarden.

Deze actie is niet geldig in combi-
natie met andere aanbiedingen.

10.-
CADEAU

bij 6 fl.



Een beetje van Gastrovino en een beetje van jezelf, focaccia speciaal

Proeft u maar!

FoCaCCia Brood          verrukkelijke smaaksensatie

In 10 minuten de lékkerste 

focaccia op tafel.

Het focaccia brood is al rijk belegd met 

olijf en verse kerstomaatjes of met ui 

en oregano. Perfect om zo te eten of om 

te verrijken met Italiaanse Taleggio en  

Gorgonzola piccante. De puntjes Spaanse 

chorizo worst versmelten de diverse 

smaken tot een waar genot. Om je 

vingers bij op te eten.

Focaccia tomaat-olijf, stuk: 2.95

Focaccia olijf-oregano, stuk: 2.95

Focaccia ui-oregano, stuk: 2.95

Taleggio, 100 g: 1.95

Gorgonzola piccante, 100 g: 2.45

Chorizo Pamplona, 100 g: 2.45

Proeft u maar!

De kazen en fijne chorizo geven 

de focaccia een extra bite

3 focaccia’s 

voor 

7.50



salade CaPrese
                          super de luxe

Salade Caprese kennen we allemaal. 

Maar hier stellen we een wel zeer 

bijzondere variant voor. Romig zachte 

buffelmozzarella verrijkt met tomaatjes 

die als smaakbommetjes exploderen in 

de mond. Fijne serranoham en een top-

ping van vijgen-dadelazijn brengen u in 

vervoering. 

Buffelmozzarella, stuk: 2.95

Tomaatjes, pot: 6.95

Serranoham 18 maanden, 100 g: 3.95

Vijgen-dadelazijn, fles: 6.95

Proeft u maar!

Corbari, pruimtomaatjes uit Corbara, Italië. Smaakbommetje!

salade niçoise 
        maar dan net even anders

Met onze 18 maanden gerijpte 

serranoham. Dé perfecte combi!

Een salade Niçoise smaakt op en top 

Mediterraans. Zeker met de perfecte 

toppings zoals de warmgerookte ansjovis, 

tomaatkaviaar, kwarteleitjes en uiteraard 

tonijn die lijngevangen is bovendien. Met 

de fijnste basilicumolie en de bijzondere 

tomatenazijn een verrukkelijke zomerse 

lunchmaaltijd.

Warm gerookte ansjovis, 100 g: 3.95

Tonijn naturel of in olijfolie, blik: 3.95

Tomatenkaviaar, 100 g: 3.95

Kwarteleitjes: 2.95

Basilicumolie, fles: 9.95

Tomatenazijn, fles: 7.95

Proeft u maar!



PinK Bloo 

3 flessen 

nú voor 

25.-

                       nieuwe verleiding in het glas                       nieuwe verleiding in het glas                       nieuwe verleiding in het glas
Dat ziet er lekker en 

gezellig uit. Een frisse 

rosé cocktail met een 

fijne bubbel. Mooi af 

te wisselen met de 

inmiddels vertrouwde 

Hugo voor onvergetelijke 

zomerse dagen!

Pink Bloo, fles:     9.95 
Proeft u maar!


