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late Bottled vIntage

topaanBIedIngen

altIjd sprankelend!

proeFnotItIes

➁  Bordeaux Baron philippe de 
rothschild Blanc

Deze witte Bordeaux is gemaakt van  
Semillon, Sauvignon Blanc en Muscadelle. 
De wijn heeft een heerlijk fris karakter en 
past uitstekend bij diverse visgerechten, 
schaal- of schelpdieren. 

Kleur : Een mooie lichte strogele kleur.
Geur :  De neus is zeer expressief, waarbij 

vooral tropisch fruit en perzik te 
herkennen is. 

Smaak :  Een heerlijke frisse en expressieve 
aanzet met hints van fruit als perzik 
en meloen. Deze wijn is prachtig 
harmonieus en in balans.

➂  Bordeaux Baron philippe de 
rothschild rosé

De Rosé bestaat uit Merlot, Cabernet 
Sauvignon en Cabernet Franc. Hij is 
heerlijk om zo te drinken maar ook een 
uitstekende begeleider van zeevruch-
ten, gegrilde visgerechten, salades of 
gevogelte.

Kleur :  Een mooie helderroze kleur.
Geur :  Heerlijke geuren van aardbeien, 

frambozen en aalbessen. 
Smaak :  De wijn is fris met een mond 

vol rood fruit in de aanzet. 
Vervolgens is de afdronk subtiel 
en elegant.

➀  Bordeaux Baron philippe de 
rothschild rouge

Deze wijn is gemaakt van de klassieke 
Bordeaux druivenrassen Merlot (80%), 
Cabernet Sauvignon (15%) en Cabernet 
Franc (5%). Een heerlijke soepele Bordeaux 
die breed inzetbaar is. 

Kleur :  Dieprood met paarse hints.
Geur :  Harmonieuze geur van rijp fruit 

zoals blauwe bessen, aardbeien en 
frambozen.

Smaak :  In eerste instantie komt vooral het 
fruit naar voren met mooie afge-
ronde tannines en een prachtige 
lange afdronk. 

Nu per fles à 75 cl 
van 9.49 voor 
maar 7.99

Nieuw
Maak nu kennis met deze fantastische wijnen 
en ontvang bij aankoop van 6 flessen een gratis 
kelnersmes van  
Baron Philippe  
de Rothschild!

Bordeaux Baron 
PhiliPPe de rothschild
rouge, Blanc, rosé

6 flessen  
voor 44.99

e x c l u s i e f
Bij  topslijter

➁ ➂

➀

gratis

In 1850 is Nathaniel Rothschild, de 
zoon van Nathan Rothschild, naar 
Parijs afgereisd. Daar kwam hij in 
aanraking met Château Brane Mou
ton, een wijndomein in Pauillac. 
Toen hij in 1853 dit wijnhuis kocht, 
veranderde hij de naam in Château 
Mouton Rothschild. Een icoon was 
geboren. Toen in 1855 de classi

ficatie van Bordeauxwijnen werd 
opgesteld, werd Château Mouton 
Rothschild bovenaan de lijst met 2de 
Crus geplaatst, tot groot ongenoe
gen van de familie. Na twee gene
raties die weinig interesse toonden 
in het bedrijf, kreeg Baron Philippe 
de Rothschild in 1922, op 20 jarige 
leeftijd, de leiding in handen. In de 

60 jaar dat hij aan de leiding van 
het bedrijf stond, is het uitgegroeid 
tot wat het nu is. Na een jarenlange 
strijd, werd Château Mouton Roth
schild in 1973 opgenomen in de 
lijst met Premier Crus. Het etiket 
van Château Mouton Rothschild 1er 
Cru wordt elk jaar ontworpen door 
een beroemde kunstenaar, zoals bij
voorbeeld Karel Appel in 1994.

Naast de wijnen van Château Mou
ton Rothschild, produceert Baron 

Een van de meest beroemde wijnhuizen ter wereld is zonder twijfel  
Château Mouton Rothschild. Het bedrijf achter dit icoon is Baron 
Philippe de Rothschild S.A. Een familiebedrijf waarvan de raad van 
toezicht nog altijd onder het voorzitterschap van Barones Philip-
pine de Rothschild staat. Een bedrijf dat inmiddels is uitgegroeid 
tot een wijnproducent met belangen in een groot aantal wijnbe-
drijven, ook buiten Frankrijk. 

Philippe de Rothschild SA ook tal 
van betaalbare wijnen. Deze wijnen 
zijn onder toezicht van Baron Phi
lippe de Rothschild geproduceerd 
en staan dus garant voor kwaliteit. 
Deze wijnen zijn soepel, toegan
kelijk en plezierig om te drinken. 
Daarmee passen ze perfect in het 
assortiment van úw topSlijter.

Baron zoekt samenWerkIng met topslIjter
Baron Philippe de Rothschild 
nu exclusief bij topSlijter

PUNT
1 TOPPUNT

1 TOP

MET 2 TOP PUNTENBIJ 6 FLESSEN

Wijnkrant
altijd sprankelend!
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AAlsmeer Pappot Dorpsstraat 32 • Alphen A/d rijn Jelfra De aarhof Wc de aarhof 37 • Alphen A/d rijn Jelfra De Herenhof Wc Herenhof 66 • Alphen A/d rijn Jelfra  
De ridderhof Wc ridderhof 10 • Alphen A/d rijn Jelfra De toren van foreestlaan 5 • AmsterdAm Hamers Zeeburgerstraat 66 • AmsterdAm iwan Brands molenwijk 39 • Arnhem 
De spijker spijkerlaan 15a • Assen götz oudestraat 1 • BAArle nAssAu De Drie Dennen chaamseweg 6 • BAthmen ‘t Bockje Brink 2 • Beek en donk Verhoeven piet van thielplein 21 
BeekBergen ‘t Keteltje Dorpstraat 56 • Beesd De Bolle achterstraat 2 • Belfeld salut schoolstraat 13 • Berkel en rodenrijs toussaint noordeindseweg 112 • Cuyk cevelum 
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ook dit jaar zat er wéér een absolute 
Topper bij. jardin des Cigales, afkom
stig uit de Pays d’oC gelegen in het 
zuiden van Frankrijjk, bestaat voor
alsnog uit 2 wijnen. Een Merlot (rood) 
en een Sauvignon (wit), die ieder bij 
een breed publiek in de smaak zullen 
vallen. De man achter deze wijnen 
is de wereldberoemde wijnmaker 

gérard Bertrand. Het is degene die, 
dankzij zíjn vakmanschap, jardin des 
Cigales zo bijzonder maakt. Hiermee 
is úw topSlijter er weer in geslaagd 
een wijn te vinden die het verdient 
om een jaar lang in het zonnetje ge
zet te worden. Daarom bieden wij u 
deze topper het gehele jaar aan voor 
€ 29,99 per doos à 6 flessen.

Elk jaar kiest de proefcommissie van úw topSlijter de Jaarwijn. Zij 
proeven tientallen wijnen om uiteindelijk te bepalen welke wijn 
de meeste kwaliteit biedt voor de laagste prijs.

Eind vorig jaar kreeg úw topSlijter de wijnen van Carmelle aange-
boden. De proefcommissie kwam bij elkaar om, zoals gebruikelijk 
bij nieuwe producten, de wijnen te keuren. Het gehele proefpanel 
was laaiend enthousiast en bestempelde Carmelle als ‘fabelachtig 
lekker’. 

jardIn des CIgales
topSlijter jaarwijn 2012

Carmelle is terug!

➀   jardIn des CIgales merlot 
Pays d’Oc IGP

 
Krachtig robijnrood met paars schijnsel. 
Lekker stevig bouquet van rood en zwart 
fruit (bessen, cassis, pruim), aangevuld 
met een fijne kruidige toets en een vleug 
vanille. Soepele, volle smaak met een 
lekkere dosis rijp fruit; de zuren zijn zacht 
en de tannine is mooi afgerond; optimaal 
drinkplezier.
Jardin des Cigales Merlot past prima 
bij entrecote of biefstuk van de grill, 
spareribs, licht gekruid varkensvlees, 
gevogelte, rijpe kazen.

➁  jardIn des CIgales  
sauvIgnon 
Pays d’Oc IGP

Helder fonkelend geel met groen 
schijnsel. Lekker fruitig en intens fris van 
geur met speelse nuances van kruisbes, 
grapefruit en een vleugje mint; zeer 
uitnodigend. De smaak is knisperend 
fris, expressief en opvallend zuiver; het 
pittige fruit houdt lekker lang aan.
Bij voorkeur serveren op 8-10 °C als 
aperitief, bij salades, groenteschotels, 
gegrilde scampi’s, pikante kipstukjes en 
geitenkaas.

Zodoende werd een flinke partij van 
de Malbec en de Sauvignon Blanc 
ingekocht. Al snel werd duidelijk dat 
de proefcommissie niets verkeerd 
had gezegd, al binnen drie weken 
was de gehele partij uitverkocht! 
om de aanhoudende vraag naar 
Carmelle niet langer met ‘helaas’ 
te hoeven beantwoorden, hebben 

wij opnieuw een partij ingekocht. 
Dit willen we graag met u vieren. 
Daarom bieden we deze topper 
weer zeer voordelig aan. Tot en met 
het eind van deze maand hoeft u 
bij aankoop van een doos Carmel
le Malbec of Carmelle Sauvignon 
slechts 4 flessen af te rekenen, uw 
voordeel is maar liefst € 13,98!!

➀   Carmelle malbec 
Tolosan

Moderne paarsrode wijn met 
de geur van rijpe pruimen en 
kersen met wat kruiden. De 
smaak is lekker vol en sappig 
met mooie zachte tannines.

➁  Carmelle sauvignon 
Blanc Tolosan

Spatzuiver met een uitbundig 
aroma van citrus en ander 
exotisch fruit. In de volle smaak 
komt het fruit terug in een 
mooie balans met frisse zuren.

6.99
 75cl

carMelle
malbec, sauvignon Blanc

nu 6 flessen Halen
4 flessen Betalen 

uw VoorDeel is 13.98!

➁➀

➁

6 flessen  
voor 29.99

2012
jaarwiJN

5.99
 75cl

➀

een jaar lang

exclusief
Bij topslijter

exclusief
Bij topslijter
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louis jansenplein 3 • dAmwoude Kooistra c. veenlandstraat 14 • de lier Van der ende Hoofdstraat 43 • delft De wijnstok fred. Hendrikstraat 34a • den Burg (texel) Jan de wit 
Weverstraat 18 • den hoorn Berkhout Kon. julianaplein 9 • doorn wijnkooperij De-roo-De Pimpernel amersfoortseweg 27 • drieBergen Vinoxio traay 16 • duiven Piet wacki 
ploenstraat 6 • eemnes Het wapen van eemnes torenzicht 66b • eindhoven wilri tongelresestraat 375 • geertruidenBerg Jan en rené Quist markt 13 • geldrop rob gelsing  
Wc coevering 25 • gennep rob takken Zandstraat 16 • goes wijnhandel Dominicus voorstad 23 • gorinChem in Den wingerd Kon. Wilhelminalaan 56 • goudA Drankenservice 
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vraag úw topslijter  
naar lente tips van  

smaakexperience.com

Muscat, Pinot Blanc en Pinot Noir. 
De eerste vier zijn de zogenaamde 
edele druivenrassen van de Elzas 
en geven wijnen die tot de beste 
van de Elzas gerekend worden. Al
leen wijn die gemaakt is van deze 

druiven mag, mits aan strenge 
voorwaarden is voldaan, het pre
dikaat ‘Alsace Grand Cru’ dragen. 
De laatstgenoemde druif, de Pinot 
Noir, is de enige blauwe druif uit de 
Elzas en geeft lichte rode wijnen.

De unieke en vooral eigen iden
titeit van de regio is ook terug te 
vinden in de wijnen die er van
daan komen. In de Elzas zijn de 
bekendste druivenrassen de Ries
ling, Pinot gris, gewurztraminer, 

Reistips 
Elzas
Voor wijnliefhebbers is de 
Elzas een zeer aantrekke-
lijke reisbestemming. Wij 
geven u vijf tips die een kort 
of langer bezoek aan deze 
streek zeer de moeite waard 
maken:

➀   Wijnmuseum in Kientzheim; 
dit museum laat u de verras
sende geschiedenis van het 
gehele wijngebied de Elzas 
zien. Hier is tevens het wijn
broederschap ‘St. Etienne’ 
gevestigd.

➁   Colmar; hét wijnhart van de 
Elzas, de stad biedt stedelijk 
vertier en vele attracties.

➂   De stad Turckheim; dit ge
zellige middeleeuwse plaats
je heeft een mooie ligging 
aan de voet van De Vogezen. 
ook een bezoek aan Cave de 
Turckheim mag u zeker niet 
vergeten! 

➃   Elzasser specialiteiten; de 
traditionele Elzasser keuken 
kent net als de wijnen veel 
variatie, van stevige kost tot 
verfijnde specialiteiten.

➄   Route du Vin; een 170 kilo
meter lange route van Mar
lenheim tot Thann. langs 
deze route liggen de mooiste 
dorpjes en Caves die de Elzas 
te bieden heeft. 

De wijngaarden van Cave Turckheim 
liggen op zonovergoten hellingen, 
veelal op het zuiden gericht. Het 
klimaat is hier perfect voor wijn
bouw. Dankzij de hoge bergen van 
De Vogezen, die een natuurlijke 
bescherming tegen koele westen
winden vormt, krijgen de druiven alle 
gelegenheid om hun aromatische 
variatie en rijkdom te ontwikkelen. 
Úw topSlijter laat u graag kennis 
maken met de toppers van Cave 
Turckheim, de Pinot gris, gewurz
traminer en de Pinot Blanc. Dit zijn 
drie rasechte en uiterst zuivere Vins 

Even buiten het plaatsje Turckheim bevindt zich het wijnbedrijf 
Cave Turckheim. De geschiedenis van dit pittoreske plaatsje gaat 
terug tot de middeleeuwen. Dankzij de oude gebouwen, smalle 
straatjes en tal van historische bezienswaardigheden heerst hier 
nog steeds een middeleeuwse sfeer. 

Cave turCkheIm
Dè specialist in zuivere 
Vins d’Alsace

elzas onder de loep
In het noordwesten van Frankrijk, aan de linkeroever van de Rijn, ligt de wijnstreek en provincie de  
Elzas. Het is een typisch grensgebied dat al sinds de dertigjarige oorlog in de 17e eeuw door zowel  
Frankrijk als Duitsland werd opgeëist. De ‘dubbele nationaliteit’ is nog steeds zichtbaar aan de inmiddels  
“verfranste” plaatsnamen zoals Strasbourg, maar ook de combinatie van de Duitse- en Franse archi-
tectuur valt direct op. Hoewel de enige officiële taal van de Elzas het Frans is, spreken de Elzassers 
nog graag hun eigen dialect, het Elzassich.

pinot gris
AC Alsace
De pinot gris is momenteel één van de 
populairste wijnen van de Elzas. De druif 
heeft een opvallend grijsgroene kleur 
met een rozig schijnsel. De pinot gris 
arriveerde in de Elzas aan het eind van de 
17e eeuw. 

Uiterst soepel en vriendelijk zacht met 
een licht maar verleidelijk bouquet, zo 
presenteert zich deze verleidelijk lekkere 
pinot gris van Cave Turckheim. De kleur 
is glanzend licht goudgeel. Schenk de 
wijn gekoeld bij kalfs- of varkensvlees, 
vis en gevogelte in roomsaus, paté’s en 
exotische gerechten. Of gewoon zomaar, 
omdat u het verdient. 

gewurztraminer 
AC Alsace
De gewurztraminer is ongetwijfeld de 
meest aromatische druif van de Elzas. 
Met zijn intens fruitige en vooral kruidige 
geur én het zachte zoetje past deze wijn 
als geen ander bij gerechten met een 
uitgesproken smaak zoals die van de 
Aziatische keuken.

Aangenaam weelderig, verrassend zacht 
en bijzonder verfijnd. De zacht goudgele 
gloed doet reeds een volle smaak en geur 
vermoeden. Velen herkennen aroma’s 
van kruiden, specerijen en bloemen, met 
name rozen. De Gewurztraminer is de 
perfecte begeleider bij pittige Aziatische 
gerechten.

pinot Blanc
AC Alsace
De pinot blanc is een echte alleskunner. 
Dankzij de frisheid is hij als drinkwijn 
ideaal, maar ook aan tafel wordt hij zeer 
gewaardeerd. De Pinot Blanc past niet 
alleen heel goed bij Hollandse asperges, 
maar ook bij lichte (voor)gerechten en 
pasta’s komt zijn smaak prima tot zijn 
recht.  

Een heerlijke doordrinker met karakter. 
Soepel maar ook met een licht kruidige 
toets in de smaak. Voor veel liefhebbers 
is de pinot blanc de gulden middenweg 
tussen stevig en zacht. De wijn voegt 
zich naar tal van gerechten, waaronder 
natuurlijk ook asperges. 

d’Alsace die met uiterst veel zorg, 
passie en specialisme zijn gemaakt 
en geselecteerd.

➀

➄➃➂

7.99
 75cl

 7.99
    75cl

5.99
 75cl

smaakexperience
2012

ALSACE

smaakexperience
2012

ALSACE

smaakexperience
2012

ALSACE

➁
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gouda Willem en marialaan 22 • grevenBiCht Van Didden Houtstraat 5 • groenlo Marcellino lievelderstraat 37 • groesBeek theo Borgers Burg. ottenhoffstraat 7 • hArderwijk 
Huberts Wc Drielanden triasplein 98 • hArmelen tjokko Dorpsstraat 77 • hArmelen ‘t wapen van Harmelen Dorpsstraat 14 • hAzerswoude dorp Daatje Dorpsstraat 79  
heemskerk assumburg europaplein 15-17 • heerde Herfkens Dorpsstraat 51 • heesCh De wijngalerie ‘t Dorp 88 • heesCh Van casteren Dranken Kruishoekstraat 15 • heino Van 
Dam Dorpsstraat 10-12 • hellevoetsluis Breur evertsenplein 74 • holten De Biester stationstraat 10 • hooglAnd De Kolk rijst Zevenhuizerstraat 151 • horst weijs Herstraat 58  
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proeFnotItIes

Al sinds enige jaren heeft úw top
Slijter met veel succes de wijnen van 
Tierra del Fuego in het assortiment. 
Dat is niet zo vreemd, want de ver
houding tussen prijs en kwaliteit 
smaakt naar meer. Naar aanleiding 
van de groeiende vraag naar Tierra 
del Fuego zijn wij samen met onze 
leverancier op zoek gegaan naar 
mogelijkheden om deze fantasti
sche serie wijnen uit te breiden. En 
dat is gelukt! we hebben de gebrui

Het uiterste puntje in het zuiden van Zuid-Amerika heet Tierra 
del Fuego, land van vuur. Een adembenemend mooi gebied met  
schitterende vergezichten in felle kleuren. Naar deze uitermate 
indrukwekkende omgeving is een serie fantastische wijnen uit 
Maule Valley in Chili genoemd. Gelegen tussen het Andes- en 
kustgebergte profiteren de wijnstokken hier van een ideaal wijn-
klimaat met mediterrane trekken. De afwisseling van warme  
dagen en koele nachten garandeert een uitstekende rijping 
van de druiven. Vooral de balans tussen suikeropbouw en frisse  
fruit zuren is voorbeeldig. Perfect basismateriaal dus voor het  
maken van evenwichtige, zuivere wijnen. Door de lage vochtig-
heidsgraad komen schimmelinfecties en plantenziektes nauwelijks  
voor en hoeven de druiven niet behandeld te worden.

tierra del Fuego 
Carmenère

Een (h)eerlijke volle wijn, gemaakt 
van 100% Carmenère. Het diep rode 
sap heeft in de geur iets rokerigs met 
duidelijke hints naar zwarte bessen. 
Ook in de smaak komt dit weer duidelijk 
naar voren. Een mooi glas wijn met 
body, maar niet tè. Heerlijk bij stevige 
vleesgerechten of pittige-, oude kazen.

tierra del Fuego 
Cabernet Sauvignon

Een rijk geschakeerde wijn gemaakt van 
100% Cabernet Sauvignon. In de kleur 
is hij mooi donker rood, misschien wel 
paars. Dit past precies bij de kersen die in 
de geur het glas uit stuiven en ook in de 
smaak weer aanwezig zijn. Een perfecte 
begeleider bij rood vlees en diverse kazen. 

tierra del Fuego  
Sauvignon Blanc

Deze heerlijke witte wijn bestaat 
voor 100% uit Sauvignon Blanc. De 
geelgroene kleur doet vermoeden dat 
deze wijn barst van de frisheid, en dat 
is niet misschien. De heerlijk bloemige 
geur sluit perfect aan bij de smaak. 
Verfrissende aromas van citrusvruchten 
maken van deze wijn een echte 
dorstlesser. Serveer hem gekoeld (op 
6-8°C) bij lichte gerechten of zo maar, 
liefst in de zon. Gewoon, omdat het kan!

➀  tierra del Fuego reserva 
Carmenère

Een prachtige wijn met veel kleur, 
rondheid en karakter. Carmenère is dé 
specialiteit van Chili. Delicaat aroma van 
zwarte bes, rijpe pruimen en een jam-
achtige zoetheid. De smaak is zacht, vol 
en lekker fruitig. Een ‘spicy’ toets geeft 
hem bovendien een verrassende pittig-
heid. De tannines zijn rijk en afgerond. 
Aanbevolen bij tal van gerechten, 
variërend van kort gebakken rood vlees 
tot kruidige kipschotels en suddervlees. 
Of zomaar bij een lekker stevig kaasje. 
Smaken doet deze wijn altijd!

➁  tierra del Fuego reserva  
Merlot

De Tierra del Fuego Merlot is helder paars 
van kleur. Hij ruikt naar bessen en bramen 
en heeft iets van thee. De smaak is mooi in 
balans met veel fruit en zachte tannine in 
de afdronk.
Tierra del Fuego Reserva Merlot is geen op-
legwijn en kan meteen gedronken worden. 
Smaakt heerlijk bij vleesgerechten en bij 
de barbecue maar ook gewoon op gezellige 
momenten.
Serveren op 16-18 °C.

➂  tierra del Fuego reserva  
Sauvignon Blanc

Een heerlijke, knisperend frisse witte wijn 
van de sauvignon blanc. Speels, lekker 
droog, met nuances van citrus en tropisch 
fruit. Licht florale tonen geven de wijn 
bovendien een fijne zachtheid. Schenk 
hem lekker koel en je hebt een fantastisch 
aperitief. 
Aan tafel past hij uitstekend bij salades, 
groenteschotels (proef hem ook eens bij 
asperges), visgerechten, mosselen en een 
lekker geitenkaasje. Schenk de wijn bij 
warme gerechten minder gekoeld  
(op 10 à 12 ºC).

➃  tierra del Fuego reserva  
Chardonnay

De Tierra del Fuego Reserva Chardonnay 
heeft een strogele kleur. Hij ruikt intens 
naar perzik, banaan en citrus. Hij smaakt 
lekker fris en fruitig met een hint van 
vanille.
Past prima bij salades, schelpdieren of 
buiten in de tuin of op het balkon. Koel 
serveren op 6-8 °C.

➄  tierra del Fuego reserva  
Carmenère Rosé

De druif Carmenère is jarenlang gezien als een  
variant van Merlot. Vaak werden de druiven-
soorten door elkaar gebruikt. Carmenère 
heeft echter een heel eigen karakter. Daarom 
brengen steeds meer wijnhuizen een (rosé)
wijn van 100% Carmenère op de markt.  
De Tierra del Fuego Reserva Carmenère Rosé 
is frambozenrood. Hij heeft een frisse fruitige 
smaak met kersen en frisse zuren. Een lekker 
zoetje in de afdronk.
Heerlijk bij salades en voorgerechten  
maar vooral zo maar buiten in de zon. 
Serveren op 6-8 °C.

het vuurWerk uIt ChIlI BreIdt zICh uIt!

➀ ➁ ➂ ➃ ➄

exclusief Bij topslijter

exclusief Bij topslijter

4.99
 75cl

PUNT
1 TOP

PUNT1 TOP

MET 2 TOP PUNTEN

BIJ 6 FLESSEN

Nieuw

kelijke serie laten vervangen door 
2 nieuwe. Met gepaste trots stellen 
wij deze nieuwe wijnen aan u voor! 

om nog meer mensen kennis te 
laten maken met het zuidelijkste 
puntje van ZuidAmerika heeft úw 
topSlijter ook het ‘instapmodel’ 
van Tierra del Fuego opgenomen 
in het assortiment. Deze serie kent 
3 types, bestaande uit een Caber
net Sauvignon, een Carmenère en 

een Sauvignon Blanc. Stuk voor stuk 
zeer aantrekkelijke wijnen voor een 
scherpe prijs. Doordat deze serie 
iets minder uitgesproken van smaak 
is, is het een echte allemansvriend. 
wie eenmaal kennis heeft gemaakt 
met deze wijnen wil meer weten 
van Tierra del Fuego. En terecht!

Voor diegene die van wijnen met iets 
meer body en een meer spicy toets 
houdt, heeft úw topSlijter de wijnma
ker van Tierra del Fuego gevraagd naar 
een serie Reserva’s. Aan dit verzoek is 
uitstekend gehoor gegeven, en hoe! 
De serie kent vijf ‘smaakjes’, uitlopend 
van heerlijk fris tot stevig kruidig. Mer
lot, Carmenère, Chardonnay en Sau
vignon Blanc, u ziet het, werkelijk alles 
is uit de kast gehaald om deze serie tot 
een succes te maken. 

laat u verleiden door adembenemen
de vergezichten over de brede hori
zon van Tierra del Fuego, en profiteer 
nu van deze vurig scherpe prijzen!

Nieuw

5.99
 75cl

PUNT
1 TOP

PUNT1 TOP

MET 2 TOP PUNTEN

BIJ 6 FLESSEN

uw VoorDeel is 6.95!

uw VoorDeel is 7.95!

tierra del Fuego
cabernet sauvignon, 
carmenère, sauvignon Blanc

6 flessen  
voor 21.99

6 flessen  
voor 28.99

tierra del Fuego reserVa
carmenère, merlot, sauvignon Blanc, 
chardonnay, carmenère rosé
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houten Het rond spoorhaag 127 • huissen Degen Zandsedwarsstraat 13 • huizen De wijnberg Havenstraat 5 • ijmuiden Deudekom cepheusstraat 23 • ijsselmuiden tholen 
markeresgang 7 • kAmperlAnd De Poorter veerweg 36 • kAtwijk AAn zee Krijgsman meeuwenlaan 43 • kesteren Van de Pol Hoofdstraat 31 • krABBendijke De fijnproever 
Dorpsstraat 84 • krimpen A/d ijssel wijnhuis Den Boer raadhuisplein 46 • krimpen A/d lek wijnhuis Den Boer Hoofdstraat 29 • lAren slijterij wijnhandel Van Diemen Zevenend 77 
leerdAm in Den wingerd Kerkstraat 47 • leeuwArden Zaagemans schrans 84a • lekkerkerk Burger achterstraat 34 • liChtenvoorde Paul varkensmarkt 8c • loosdreCht  
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s➀  domaine de Cibadiès 
Cabernet Sauvignon

Proefnotitie  :  stevig en fruitig met wat 
tanine in de afdronk

Lekker bij  :  (gegrild) vlees en pittige 
kazen

➁  domaine de Cibadiès  
Merlot

Proefnotitie  :  soepel en rond met de geur 
en smaak van rijp fruit

Lekker bij  :  pittig vlees, pasta of zo 
maar voor de gezelligheid

➂  domaine de Cibadiès  
Syrah/Grenache Rosé

Proefnotitie  :  stevig, fris en kruidig met 
een bouquet van rijp fruit

Lekker bij  :  lichte (voor)gerechten of 
heerlijk in de zon

➃  domaine de Cibadiès  
Chardonnay

Proefnotitie  :  fruitige geur, romig in 
smaak met frisse zuren en 
een stevige droge afdronk

Lekker bij  :  vis en salades maar ook bij 
vlees of zo maar tussendoor

➄  domaine de Cibadiès 
Chardonnay 
Élevé en Fût de Chêne 

Proefnotitie  :  een fantastische combina-
tie van een zuivere, romige 
Chardonnay met nuances 
van eikenhout. Complexe 
smaak met elegante zuren 
en een schitterde finale.

Lekker bij  :  gekruid (wit)vlees, schaal-
dieren, gerookte spijzen en 
(wild)gevogelte.

alle soorten tweeDe fles HalVe PriJs*
 *Geldt voor de laagst geprijsde fles

de prIjsWInnaars van
domaIne de CIBadIès

oplossIng prIjsvraag edItIe 4 2011

In het ZuidFranse departement Hérault ligt het plaatsje Capestang. Dit is de 
thuishaven van Domaine de Cibadiès. De wijngaarden liggen deels in Pays 
d’oc en deels in Côteaux d’Ensérune. In de regio is Domaine de Cibadiès 
geen onbekende. Integendeel, het staat juist bekend als de absolute topper. 
Van dit feit wordt al enige jaren op diverse wijnconcoursen het bewijs gele
verd, keer op keer winnen de wijnen van Domaine de Cibadiès gouden en 
zilveren medailles. En dat is niet voor niets. Deze perfect uitgebalanceerde 
wijnen zijn met liefde en passie gemaakt, en dat proef je! 

Dat de wijnen van Domaine de Cibadiès juist alleen bij úw topSlijter te koop 
zijn, zal u dus niet verbazen. Maak daarom nu extra voordelig kennis met 
deze absolute prijswinnaars!

In wijnkrant 4 van 2011 waren 14 woorden onderstreept. Wij vroegen u van deze woorden een 
zin te maken, om zo kans te maken op een doos jaarwijn. Uit de talloze inzenders hebben wij  
3 winnaars getrokken. 

DE OPLOSSING:  uw kerstdiner wordt pas echt een feest als u bij úw topSlijter bent geweest.

DE WINNAARS:  w.M. wallerbos uit Schalkhaar, M. Broekman uit lichtenvoorde en g. Artz uit gennep.

DE PRIJS:   Alle winnaars hebben inmiddels een doos jaarwijn afgehaald bij hun topSlijter.  
wij wensen de winnaars veel drinkplezier!

6.59
 75cl

6.59
 75cl

5.99
 75cl

7.59
 75cl

9.99
 75cl

➀ ➁ ➂ ➃ ➄

exclusief
Bij topslijter
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De wijnberg nootweg 35a • mAAsdijk Van lenteren Korte Kruisweg 15 • mAAssluis Het Drankenkabinet Zuidvliet 10 • mAAssluis Zonneveld mesdaglaan 231 • mAde laurijssens 
Den Deel 9 • mArgrAten Mans Burg. ronckersplein 5 • mierlo-hout ‘t Pijpke slegersstraat 4 • mook wim Voet prinses Beatrixstraat 5 • musselkAnAAl frans Muthert  
schoolstraat 48 nieuwegein Zandveld Hoogzandveld 14 • nieuwerkerk A/d ijssel Barrique Dorrestein 8 • oChten Van de Kolk molendam 49 • oldeBroek  
Herkert Zuiderzeestraatweg 134 • olst De Dom Hendrik Droststraat 54 • opheusden arends-Peters V. ton Burg. lodderstraat 11 • oss caves Hubert t. Brandsmaplein 20 
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Ruim 150 jaar geleden, in 1848 om 
precies te zijn, begon jean Ropiteau  
in Meursault, een plaatsje iets ten 
zuiden van Beaune, zijn handels
huis in Bourgognewijnen. Daar
vóór had de toen 24jarige kuiper 

De bescheiden portshipper 
F. Martins is sinds enkele ja-
ren opgenomen in de groep 
Feist-Vinhos. Binnen de grote 
moeder maatschappij bleef het 
beleid van F. Martins onveran-
derd.

Alleen topkwaliteit port mag de 
naam F. Martins dragen. In Neder
land is F. Martins Port alleen ver
krijgbaar bij úw topSlijter.

Deze Vintage Port heeft ruim 5 jaar 
op vaten gerijpt om pas daarna 
gebotteld te worden. Vandaar de 
naam ‘late Bottled’.

De l.B.V. is heerlijk rijk en rijp van 
smaak met de zachte houttonen 
van jarenlange rijping op fust.

Vraag aan een willekeurig iemand in Meursault “Waar krijg ik de 
beste wijn?”, en het antwoord luidt steevast: “Chez Ropiteau”. 

Chez ropIteau!

Late Bottled 
Vintage
Vila Nova 
de Gaia, 
PortugalF. martIns port 

Late Bottled Vintage
Vila Nova de Gaia, 
Portugal 

alcoholpercentage: 
20%

Bewaaradvies: 
Late Bottled Vintage Port 
is op dronk wanneer hij op 
de markt komt. Bewaren is 
dus niet nodig. Geopende 
flessen zijn niet lang 
houdbaar.

serveertemperatuur: 
16 °C

serveersuggestie: 
Heerlijk om een goed  
diner mee af te sluiten 
of zo maar op een rustig 
moment, gewoon omdat  
u het verdient!

F. Martins Port
l.B.v. 75cl

9.99

en wijnmaker in zijn geboorte
plaats Monthélie reeds de nodige 
ervaring opgedaan. Al snel nam  
Ropiteau een prominente plaats in 
binnen de voorname wijnwereld van  
Bourgogne. 

Ropiteau staat voor elegante, ver
fijnde Bourgognewijnen met telkens 
weer dat typische karakter van de 
betreffende wijngaard of appellatie. 
of het nu gaat om wijnen met een 
frisse, soepele stijl of om een deli
cate, rijkgeschakeerde grand Cru, de 
filosofie van Ropiteau blijft in elke 
wijn herkenbaar. En dat sinds 1848...

5.49
 75cl

roPiteau Vin de Pays d’oc
pinot noir, chardonnay

3 flessen  
voor 14.99

F. martIns port

tullaMore dew
irish Whiskey 70 cl

15.99

grant’s
Whisky 
Hele liter

15.99

exclusief
Bij topslijter
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oude tonge Van loon Kerkring 62 • oudenBosCh Van spaandonk st. Bernaertsstraat 27 • oud-gAstel ‘t raadhuis Dorpstraat 9 • ridderkerk Van der staaij prinses margrietstraat 2 
rijen Harry van strien raadhuisplein 29a • rijnsBurg in de Hoftuin anjelierenstraat 13 • roden Niek Middelhoek albertsbaan 11 • roermond Maasniel Wilhelminalaan 41 
rotterdAm-pernis Vastenhout Boonstraat 9 • ‘s grAvenhAge H.J. van riel Willem royaardsplein 5-6 • sChAgen cave du Vin molenstraat 7 • sChAlkhAAr swartjes pastoorsdijk 26 
sliedreCht Boer Kerkbuurt 149 • sneek wed. s. Joustra & Zn. Kleinzand 32 • soest stefan rademaker laanstraat 44 • stolwijk De gouden leeuw achter de Kerk 2 
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joustra  
Beerenburg
Hele liter

10.99

dujardIn 
Vieux  
Hele liter

10.99

Cooymans 
Advocaat
70cl

5.99

tomIntoul 
Speyside 10 years
70cl

24.99

BaIleys 
Irish Cream, Caramel
Hazelnut of Biscotti
70cl

12.99
                       

mansIon  
house
whisky
Hele liter

15.99

Floryn
jonge jenever 
Hele liter

9.99
vieux
Hele liter

10.99

toP aanbiedingen

Geniet, maar drink met mate
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terheijden cees van Dongen raadhuisstraat 10 • twello ruud Bakker stationsstraat 14 • urk De wijntap ‘t Klif 2 • utreCht De Vechtse slijterij euterpedreef 11 • utreCht  
Van Berkel Groeneweg 80 • utreCht a.c. Van Dongen nachtegaalstraat 58 • vAAssen Hans Kooijer Dorpsstraat 27 velp gld westerveld emmastraat 4 • wAteringen wijnhandel 
Van schie Herenstraat 52 • weerselo evelo abdijweg 44 • wehl Peeters Kon. Wilhelminastraat 3 • winterswijk Niessing Dingstraat 6 • woerden smits B.V. molenvlietbrink 6  
zoetermeer Dranken- en wijnhandel Zoetermeer Dorpsstraat 130 • zwolle Portheine Bachplein 18

 

johnnIe Walker 
Black
70cl

22.99

johnnIe Walker 
Red
Hele liter

17.99

samBuCa 
Molinari
70cl

13.99

passoÃ 
The Passion Drink
70cl

10.99

jules gautret 
VS Cognac
70cl

14.99

lazzaronI 
Amaretto
70cl

9.99

Bokma 
jonge jenever
Hele liter

10.99

BaCardI
spiced rum
70cl

9.99

Nieuw!

exclusief
Bij topslijter

exclusief
Bij topslijter

Geniet, maar drink met mateAlle aanbiedingen uit deze krant zijn geldig van 19 t/m 31 maart 2012


