
2012 Maray Reserva Syrah

Alcohol 14,5%   Temperatuur 18°C   Schenkadvies: nu tot eind 2017

Een razend lekkere wijn. Veel sappig zwart fruit en een tikje kruidig. Verder een subtiele 

mineraliteit met een frisse elegantie die aansluit bij zijn 

geboorteplek nabij de oceaan. Dit is Chili op zijn best!
Lekker bij o.a. gegrild rood vlees/BBQ, confit de canard en stoofvlees

2012 Maray Reserva Sauvignon Blanc

Alcohol 13,5%   Temperatuur 8°C   Schenkadvies: nu tot eind 2015

Knisperend frisse wijn met aroma’s van citrus, passievruchten, meloen en groene appels 

met een lichte mineraliteit. Chileense sauvignon blanc nieuwe stijl.

Lekker bij o.a. groene salades, visgerechten, jonge geitenkaas en als aperitief

2012 Maray Reserva Chardonnay

Alcohol 13,5%   Temperatuur 10°C   Schenkadvies: nu tot eind 2015

Niks geen mollige chardonnay maar fris en intens met fruitaroma’s van citrus en verse 

ananas. Een rijke volle smaak met een latente frisheid en een zeer aangename afdronk.

Lekker bij o.a. maaltijdsalades, gevogelte, romige kazen, diverse tapas en als aperitief

Wij zijn natuurlijk ook supertrots op deze winnaars, ontvang daarom nu tot 2 EURO 
korting per fles MARAY Reserva naar keuze. Grijp niet mis en bestel vandaag nog!

Per fles naar keuze    8.95    

         Bij 12 flessen    7.95   

Vanaf 24 flessen  6.95

                        

[cool climate wines]

Beste wijnliefhebber,

Felipe Müller is SupertrotS met zijn titel 
“Beste jonge wijnmaker van Chili 2014”. 
Deze zeer getalenteerde wijnmaker is een pionier in 
het produceren van absolute topwijnen, geholpen door 
unieke klimatologische omstandigheden in de Limari 
Valley. Felipe haalt het maximale uit deze ‘cool climate’ druiven 
en produceert met Maray zeer evenwichtige wijnen 
met fruitigheid, finesse en frisheid. 
Ook de wijnexperts van de De telegraaF en hun 
professioneel proefpanel ontdekten een dijk van een 
zomerwijn in de Maray Reserva Syrah en plaatsten 
deze wijn in de top 5! 



nieuw •  nieuw • nieuw • nieuw • nieuw • nieuw • nieuw • n

2012 Valpolicella DOC

Alcohol 13%   Temperatuur 14°C    

Schenkadvies: nu tot eind 2015

Druivenrassen: corvina, rondinella, molinara

Deze wijn vormt met pastagerechten een buitengewoon succesvolle 

combinatie. Fruitige  en sappige stijl met een licht kruidige toets. Een 

wijn die je koel schenkt, geknipt voor de zomer.

Lekker bij o.a. gerechten met tomatensauzen, gegrild vlees, terraswijn

DUBBEL GENIETEN IN MAGNUM FLES (1,5 liter)

 

Per fles  8.95  
Bij 6  7.95  

Bij 12  6.95

Per magnum  17.95  
Nu per magnum  12.95

2012/2013 Bardolino DOC

Alcohol 12%   Temperatuur 12-14°C    

Schenkadvies: nu tot eind 2015

Druivenrassen: corvina, rondinella, molinara

Door de verkoelende luchtstroom uit de Alpen ontstaat een lichte 

frisse wijn. Deze fruitige wijn smaakt naar kersen en pruimen en zit 

boordevol sap.

Lekker bij o.a. gevogelte, gegrilde vis, echte terraswijn

Per fles  5.95  
Bij 6  5.45  

Bij 12  4.95

2011 Valpolicella Ripasso DOC

Alcohol 12,5%   Temperatuur 16°C    

Schenkadvies: nu tot medio 2016

Druivenrassen: corvina, rondinella

Smaakvolle wijn met boeiende tonen van fris rood fruit aangevuld 

met zwoele kruidigheden ontstaan door 10 maanden houtlagering. 

Valpolicella Ripasso is de ideale wijn voor wie gewone Valpolicella te 

licht en Amarone wat teveel van het goede vindt.

Lekker bij o.a. gegrilde groente, klein vederwild

Per fles  10.95  
Bij 6  9.95

Uit het noorden van Italië ten oosten van het Gardameer komen de wijnen 

van Villalta. Van de hoger gelegen gebieden zijn fruitige rode wijnen 

afkomstig die uitstekend tot hun recht komen wanneer ze licht gekoeld

worden gedronken.

Onze tip is dan ook: Leg deze wijnen gerust maximaal een uur in de koelkast 

en ervaar de licht koele sensatie in de mond van het heerlijke sappige 
rode fruit uit Bardolino en Valpolicella. Drink deze lekkere frisse rode 

wijnen de hele zomer lang door bij de barbecue en zelfs bij visgerechten.

Prosecco geniet een enorme bekendheid en staat synoniem voor bijna alle (Italiaanse) mousserende 

wijnen. Een wildgroei van producenten, die willen meeliften op het succes van deze wijnen, zorgt voor 

een onoverzichtelijk aanbod aan smaken en stijlen. Het is ons gelukt om uit dit rijke aanbod de allerbeste 

prosecco’s te selecteren. De wijnen van Il Follo zijn spatzuiver en van topkwaliteit en dat tegen een 

fantastisch aantrekkelijke prijs. Elke dag wordt een feest als je een prosecco opent van Il Follo.

2011 Villalta 
Amarone Della 
Valpolicella DOCG

Alcohol 15% 

Temperatuur 18°C    

Schenkadvies: nu houdbaar tot 2020

Druivenrassen: corvina, rondinella, 

molinara, tot 5% overige variëteiten

Grootse en krachtige wijn afkomstig uit 

1 wijngaard “Il Comunali”. Uitsluitend 

gemaakt van ingedroogde druiven. 

Vol en geconcentreerd van smaak met 

impressies van rijp rood fruit, chocolade, 

cederhout en leer. Rijke en complexe 

afdronk met verfijnde nuances van 

kersen en kruiden. De wijn heeft een 

houtlagering gehad van 24 maanden op 

Sloveens eikenhouten vaten.

Lekker bij o.a. geroosterd vlees, wild en 

verschillende kazen.

                Per fles 29.95

IL FOLLO
DOC Prosecco 
Frizzante
Alcohol 11,5%   

Temperatuur 8°C   

Schenkadvies: nu tot 2016

Druivenras: glera (prosecco)

Afgesloten met een 

traditioneel ambachtelijk 

touwtje. Deze frizzante 

heeft een milde mousse en 

zit bomvol dorstlessend wit 

fruit en is zéér aantrekkelijk 

geprijsd.

Lekker bij o.a. Aziatische keuken 

en als aperitief

Per fles  8.95 

Bij 6    7.95

Bij 12  6.95

IL FOLLO
DOC Prosecco Extra 
Dry Spumante
Alcohol 11,5%   

Temperatuur 8-10°C   

Schenkadvies: nu tot 2017

Druivenras: glera (prosecco)

Zeer feestelijke prosecco, 

licht in alcohol, een mooie 

romige bubbel met een 

verfrissende toon van venkel, 

citrusfruit en groene appel.

Lekker bij o.a. schaal- en 

schelpdieren

Per fles  10.95  

Bij 6  9.95

IL FOLLO Cuvée 
Rosé Brut, 
Spumante Rosato 

Alcohol 11,5%   

Temperatuur 8-10°C   

Schenkadvies: nu tot 2017

Druivenrassen: glera 

(prosecco), cabernet 

sauvignon

Sprankelend rood fruit met 

nuances van bosvruchten. 

Mondvullend met een zachte 

verkwikkende pareling.

Lekker bij o.a. vers rood fruit

Per fles  10.95  

Bij 6  9.95

iTaliaans ‘avondrood’
Op warme zomeravonden zijn deze rode wijnen uitermate geschikt om lekker koel te genieten

voor een fantastisch mooie prijsil follo Top prosecco

villalTa



Een enkele keer ontdek je tijdens een wijnproeverij 

enkele juweeltjes. Wijnen waarvan je gaat 

glimlachen, kippenvel krijgt, de ogen sluit en blijft 

genieten. José Pariente is zo een  juweel uit het 

wijngebied Rueda waar moeder Victoria en dochter/

wijnmaakster Martina Pariente de scepter zwaaien.  

En dat blijft niet onopgemerkt in de wijnwereld. 

De internationale wijnpers schrijft lovend over José 

Pariente en ook de horeca heeft hun wijnen ontdekt 

getuige de wijnkaarten van onder andere ‘Blauw’ 

in Amsterdam en ‘Lute’ in Ouderkerk a/d Amstel. 

Karaktervolle wijnen in een verrassend moderne stijl; 

een uniek samenspel tussen natuur en mens.

2012/2013  José Pariente Verdejo, DO Rueda           Per fles 11.95

Alc.13,5% - Serveer: 10-12ºC - Schenkadvies: nu houdbaar tot eind 2016  Nu  6 halen 5 betalen

Druivenras: verdejo         

Verdejo floreert in dit koel klimaat gebied van Spanje, maar de oogst vraagt om een chirurgische 

precisie. Niemand doet dit beter dan Martine. Deze wijn behoort tot de allerbeste witte wijnen 

van de wereld. Met ragfijne zuren, verfijnde aroma’s van wit fruit, citrus, passievrucht en 

venkel gevolgd door een adembenemende afdronk worden de smaakpapillen verwend met dit 

meesterwerk!

Lekker bij o.a. visgerechten, wit vlees, schaal- en schelpdieren en gevogelte

2012/2013 José Pariente Sauvignon Blanc, DO Rueda           Per fles 11.95

Alc.13,5% - Serveer: 8-10ºC - Schenkadvies: nu houdbaar tot eind 2015    Nu 6 halen 5 betalen

Druivenras: sauvignon blanc         

Martina verbluft hier wederom met een juweel van een wijn, tongstrelend en loepzuiver. 

Heerlijke aroma’s van kruisbessen en citrusfruit met een flinke dosis mineraliteit. Sauvignon 

Blanc in optima forma onder fantastische omstandigheden gerijpt onder de Spaanse zon. Een 

heerlijke frisse, boeiende bom van zomers geluk.

Lekker bij o.a. schaal- en schelpdieren, diverse visgerechten, verse kaas, serrano ham 

2012 José Pariente Verdejo Barricas, DO Rueda           Per fles 19.95

Alc.13,5% - Serveer: 12ºC - Drinkbaar: eind 2015                   Tijdelijk  17.95

Druivenras: verdejo         

In contact met eikenhout ontwikkelt de verdejo zich tot  een volwassen status. Krachtig, 

complex, vol en romig. Een gastronomische wijn die vraagt om culinaire gerechten die de 

zintuigen prikkelen en inspireren tot ultiem genot.

Lekker bij o.a. visgerechten met rijke sauzen, krab en kreeft, gevogelte en kalfsvlees

josé pariente         
  absolute top 
      uit rueda

2012 Apasionado de José Pariente , DO Rueda  Per 50cl fl. 15.95

Alc.11% - Serveer: 6-8ºC - Drinkbaar: eind 2016                                   Tijdelijk  13.95

Druivenras: sauvignon blanc         

De overrijpe druiven bezitten een hoog suikergehalte waardoor de wijn een zoet karakter krijgt. 

Het is de kunst om een balans te vinden in het restsuiker gehalte met de fruitzuren en ook hier 

bewijst Martina dit prima aan te kunnen. Elegante aroma’s van abrikoos en bloemenhoning 

staan prima in verhouding tot de aanwezige frisse tonen van citrusfruit. 

Lekker bij o.a. citroentaart, cheesecake of als geweldig aperitief

wijnweetje: pariente in toprestaurants
Vele restaurants ontdekten de ongekende mogelijkheden van de prachtige wijnen van José Pariente: 

o.a. ‘De Holterberg’, Holten | ‘Buurten’, Utrecht | ‘Lute’, Ouderkerk a/d Amstel | ‘Nu’, Eersel | ‘Bij Raggers’, 

Noordwijk | ‘Het Strand’, ‘s-Hertogenbosch | ‘De Zwaan’, Valkenswaard | ‘Eten en Drinken’, Utrecht | 

‘Le Garage’, ‘Blauw’ en ‘Frenzi’ Amsterdam schenken de wijnen van José Pariente. 

U bent dus in goed gezelschap! Geniet ook thuis van deze topwijnen uit Rueda. 



Zomerwijnen
 Super Selectie Special 2014

Koel rood
         Lekker zomers

VerleidelijK     Franse Cabernet Franc

10.-
CADEAUBON

bij 6 fl.*

2012/13 Parini Pinot Grigio Blush  5.95

Onbetwist de meest populaire wijn.

2011 Cogné Cabernet Franc
Eigenzinnig en prachtige zomerwijn.

Cogné Cabernet Franc, per fles:    8.45

2013 Boden Dornfelder
Licht verteerbaar en lekker om gekoeld te 

drinken.

Boden Dornfelder, per fles:     5.95

2012 Fioris Rosso Dolomiti
Verrassend mooie koel klimaat wijn uit de 

Dolomieten.

Fioris Rosso Dolomiti, per fles:     8.95

Samen genieten van de mooie zomerse dagen met fijne wijnen

* Koop 6 flessen uit onze selectie 

zomerwijnen en ontvang een 

cadeaubon t.w.v. € 10,-, inwisselbaar 

bij uw volgende aankoop. 

Let op: dit geldt alleen bij afhalen.

Deze actie is niet geldig in combinatie 
met andere aanbiedingen. Vraag naar de 
actievoorwaarden.

10.-*
CADEAUBON

bij 6 fl.*

   10, -   euro bi j  6 flessen zomerwijn  |    actie:  cadeaubon 10, -   euro bi j  6 flessen zomerwijn  |    actie:  cadeaubon 10, -   euro bi j  6 flessen zomerwijn  |    actie:  cadeaubon 10, -   euro bi j  6 

Op veler verzoek hebben we deze zomer 

een favoriete zomerwijnen special samen-

gesteld. Geniet van super rosé’s maar ook 

van koel rood of een frisfruitige Moscato 

d’Asti. Allen wereldwijnen met een per-

fecte prijs-kwaliteitsverhouding! 

We geven u nu bovendien een CADEAu-

BOn VAn € 10,- bij aanschaf van 6 flessen 

uit deze selectie super zomerwijnen, te 

verzilveren bij uw volgende aankoop.

Kijk snel verder en kies uw zomertoppers 

uit deze special!



moscato d’asti
   Sourgal Elio Perrone

wereld rosé
Pavillion en Dalcero

les jamelles
         Rosé pur sang

Les Jamelles Grenache
Ongecompliceerd, maar wel met karakter en 

kwaliteit, ook verkrijgbaar in magnum. Dat is 

dubbel genieten!

2013 Les Jamelles Grenache, per fles:    7.25

2012 Les Jamelles Grenache, Magnum:   17.95

2013 Perrone Moscato d’Asti 
Een feest in het glas, fris-zoet en slechts 5% 

alcohol. Ook verkrijgbaar in magnum voor nog 

meer plezier.

2013 Perrone Moscato d’Asti, per fles:    7.95

2013 Perrone Moscato d’Asti, Magnum:   19.95

2013 The Pavillion Rosé
Boschendal
Mondvullend en tongstrelend.

The Pavilion Rosé, per fles:     7.25

2013 Dal Cero Sangiovese 
Rosato
Milddroge wijn met overheerlijk rood 

smeltfruit.

Dalcero Sangiovese Rosato, per fles:     7.95

   10, -   euro bi j  6 flessen zomerwijn  |    actie:  cadeaubon 10, -   euro bi j  6 flessen zomerwijn  |    actie:  cadeaubon 10, -   euro bi j  6 flessen zomerwijn  |    actie:  cadeaubon 10, -   euro bi j  6 



BESTELBILJET

 Ik haal de wijn bij u af, bel of mail mij wanneer de wijnen klaar staan.

	 Bezorg	de	bestelde	flessen	bij	mij	thuis.	Bel	of	mail	mij	wanneer	de	wijnen	bezorgd	gaan	worden.

 Mijn telefoonnummer is: ..............................................................................................................

 Mijn e-mail is:  ........................................................................................... @ .............................................................................................

 Stuur mij ook GRATIS informatie via email:  ........................................................................................... @ .............................................................................................

Volg ons op twitter en facebook of kijk op onze website www.gastrovino.nl

Wilt u deze wijnen nog voor het weekend in huis hebben, dan adviseren wij om ons te mailen of te bellen. 

U kunt ook via deze bestelkaart of via onze website uw bestelling opgeven.

.......... x     1 fl 2012 José Pariente Sweet 15,95   13,95

JOSÉ PARIENTE - SPAANS GENIETEN Per fles Bij 6

.......... x     6 fl 2012/13 José Pariente Verdejo 11,95 5+1

.......... x     6 fl 2012/13 José Pariente Sauvignon Blanc 11,95 5+1

.......... x     1 fl 2012 José Pariente Verdejo Barricas 19,95   17,95

MARAY - COOL CLIMATE CHILI Per fles Bij 12 Bij 24

.......... x    6 fl 2012 Maray Reserva Syrah 8,95 7,95 6,95

.......... x    6 fl 2012 Maray Sauvignon Blanc 8,95 7,95 6,95

.......... x    6 fl 2012 Maray Reserva Chardonnay 8,95 7,95 6,95

.......... x     6 fl 2012/13 Parini Pinot Grigio Blush 5,95

.......... x     6 fl 2013 Les Jamellese Rosé 7,25

.......... x     6 fl 2012 Les Jamelles Rosé Magnum 17,95

.......... x     6 fl 2013 Boschendal The Pavillion Rosé 7,25

.......... x     6 fl 2013 Dalcero Sangiovese Rosato 7,95

.......... x     6 fl 2013 Perrone Moscato d’Asti 7,95

.......... x     6 fl 2013 Perrone Moscato d’Asti Magnum 19,95

.......... x     6 fl 2013 Boden Dornfelder 5,95

.......... x     6 fl 2012 Fioris Rosso Dolomiti 8,95

.......... x     6 fl 2011 Cogné Cabernet Franc 8,45

ZOMERWIJNEN - BIJ AANSCHAF VAN 6 GESELECTEERDE ZOMERWIJNEN EEN CADEAUBON VAN €10,- CADEAU!

.......... x     1 fl 2012 Villalta Valpolicella Magnum 17,95   12,95

.......... x     6 fl 2011 Villalta Valpolicella Ripasso 10,95 9,95

ITALIË - MOOI AVONDROOD Per fles Bij 6 Bij 12

.......... x     6 fl 2012/13 Villalta Bardolino 5,95 5,45 4,95

.......... x     6 fl 2012 Villalta Valpolicella 8,95 7,95 6,95

.......... x     6 fl ll Follo Prosecco Brut 10,95 9,95

.......... x     6 fl ll Follo Prosecco Frizzante 8,95 7,95 6,95

.......... x     6 fl ll Follo Cuvée Rosé Brut 10,95 9,95

.......... x     1 fl 2011 Villalta Amarone 29,95

€10,-


