
Prijs per fles: normaal : 
Nu tijdelijk ter kennismaking:
bij 12 flesssen (ook in de mix)

Prijs per fles: normaal:

nu bij 6 flessen: (ook in de mix)

 10,95

9,95  

 5,95

4,95  

OMDAT SMAKEN VERSCHILLEN

Het wijnhuis Firriato behoort al jaren tot de topproducenten van Sicilië. Uit hun  
assortiment hebben we het allerbeste geselecteerd. De Chiaramonte wijnen blinken 
ieder jaar weer uit door hun niet te overtreffen prijs/kwaliteitverhouding. Buiten  
de prachtige uitstraling zitten de wijnen boordevol smaak, kracht en verfijning.  
Kent u ze wijnen nog niet? Dan is dit hét  moment om kennis te maken. 

Onze nieuwste ontdekking komt uit Zuid-Afrika. Terwijl wij dachten dat we sinds de 
V.O.C. wel alles ontdekt hadden in Zuid-Afrika kwamen de wijnen van Fontein Ridge op 
tafel. Deze heerlijke terraswijnen zijn gemaakt om lekker gevonden te worden. 
Aan alles is gedacht; kwaliteit, uitstraling, toegankelijkheid én prijs.

Geniet baaie van die lekkere wyne! 

FONTEIN RIDGE
Feestelijke kennismaking uit Zuid-Afrika

‘14 Sauvignon Blanc/Semillon
Jeugdig, frivool, onbekommerd en lekker sappig. 

Levendige aroma’s van rijp geel fruit zoals 

perzik en ananas, knisperend fris van smaak 

en zeer toegankelijk.

Lekker bij o.a. groene salades, schaal- en schelpdieren,  

asperges.

‘14 Shiraz/Merlot
Deze dieprode shiraz/merlot is soepel en zit  

boordevol aroma’s van rood en zwart fruit, 

variërend van aardbei tot bessen. Wij vinden 

deze uiterst plezierige wijn prima inzetbaar als 

borrel-, feest- en terraswijn. 

Lekker bij o.a. diverse vlees gerechten, pizza en pasta’s.

‘14 Shiraz Rosé
Fruit, fruit, fruit… en nog eens fruit!

Dorstlessend lekker met een volle, romige 

smaak van alle rode vruchtjes. Heerlijk tot en 

met de laatste druppel.

Lekker bij o.a. vis, gevogelte.

2012 Chiaramonte
Rosso, Nero d’ Avola
Hier is de Nero d’Avola druif op haar best. Deze 

wijn bezit een imposante hoeveelheid geuren 

en smaken. Impressies van zwarte pruimen 

en bessen, kersen, drop, donkere chocolade en 

zwarte peper, samengebald in een krachtige 

smaak met mooie gepolijste tannines gevolgd 

door een indrukwekkende afdronk

Lekker bij o.a. gegrild rood vlees, mild gerijpte kazen. 

2013 Chiaramonte
Bianco, Inzolia 
Eigenaar Salvatore Di Gaetano werkt graag 

met inheemse druivenrassen. Omdat zij uniek 

zijn in de wereld. Deze wijn bestaande uit 

100% inzolia druiven, toont een heerlijk aroma 

van lentebloesems en exotisch fruit. De smaak 

is zeer delicaat met een verfijnde mineralige 

structuur, frisse fruittonen en een aantrekkelijk  

amandelbittertje in de afdronk.

Lekker bij o.a. schaal- en schelpdieren, gegrilde vis, 

pasta Con vongole, wit vlees.

FIRRIATO  CHIARAMONTE



7,45 7,45 7,45 7,95 

7,45 7,45 8,95 8,45 

2014 grenache
Rode bessen en aardbeien, rode grapefruit

Deze prachtige rosé laat u dubbel genieten van 

een zwoele zomeravond.

2013 sauvignon blanc
Groene appel, passievruchten, citrusfruit

Een spring-in-’t-veld of knal–uit-je-glas druif 

voor op een zonnig terras.

2013 chardonnay 
Ananas, abrikoos (tropisch fruit), walnoten

Anything But Chardonnay?

This Chardonnay strikes back! 

2013 viognier
Perzik, lavendel, venkel

De favoriete druif van Catherine.

Toonbeeld van wijn met een eigen karakter. 

De zoektocht naar uw favoriete wijn begint bij de 

druif. Elke druivensoort heeft bepaalde (smaak) 

eigenschappen die altijd terug te vinden zijn in de 

wijn. Zwart fruit (cabernet sauvignon), rood fruit 

(merlot, sangiovese), groene appels (sauvignon 

blanc), ananas (chardonnay), zwarte peper 

(syrah) etc. Dit zijn geen ingrediënten die toe-

gevoegd worden maar smaken die per druif naar 

voren komen als het sap zich ontwikkelt tot wijn. 

 

 De wijnmakers Catherine en Laurent Delauney 

zijn erin geslaagd om de unieke karakters van 

deze druivenrassen duidelijk naar voren te bren-

gen. Dit maakt dat de wijnen van Les Jamelles 

bij velen zeer geliefd zijn. 

 

Wij hebben de belangrijkste eigenschappen 

van de verschillende wijnen voor u op een rijtje 

gezet. Start hier uw zoektocht naar uw favoriete  

wijn uit deze overheerlijke collectie. Wilt u 

graag verschillende wijnen proberen dan is dit 

uw moment. Tijdelijk zijn alle Les Jamelles wijnen 

12 halen, 11 betalen of 24 halen 20 betalen. (de 

goedkoopste krijgt u van ons cadeau) Uw ontdek-

kingsreis begint vandaag en laat ons weten wat 

uw favoriete smaak is geworden. 

Bon Voyage 

DE SMAKEN VAN LES JAMELLES

Tijdelijk alle Les Jamelles wijnen  
12 halen, 11 betalen of 24 halen, 20 betalen
(de goedkoopste krijgt u van ons cadeau).

2013 merlot
Vlezige kersen, kaneel, laurier 

Een makkelijke wijn die een breed publiek kan 

bekoren.

2013 syrah
Bessen,  frambozen, bramen, zwarte peper 

Pure confituren van Flipje uit Tiel, niet voor op 

brood maar in het glas. 

2013 cabernet sauvignon
Zwarte bessen, groene paprika, cederhout

Wijn met ruggengraat, een pittige gespreks- 

partner aan tafel, lekker bij een kaasje. 

2013 mourvèdre
Rode en zwarte bessen, ‘garrigue’ kruiden (lavendel, tijm en laurier)

Boers karakter met een sterke eigen wil.  

Voor de avontuurlijke wijndrinker. 


