
Het wordt een bijzondere eindejaarsperiode.
Een eindejaarsperiode waar we nog meer dan anders, zullen genieten  
van de huiselijke gezelligheid, lekker eten en een goed glas wijn. 
Met HET WIJNAVONTUUR selecteerden we voor ieders smaak, ieders  
budget en bij elk gerecht een aantal heerlijke wijnen en digestieven. 
Elke wijn wordt uitvoerig beschreven in combinatie met het perfecte 
gerecht. Op deze manier kan je in gedachten de wijn reeds proeven 
en ontdekken. 
Benieuwd? Neem snel een kijkje, ontdek deze pareltjes en geniet 
van deze wijnen. 

We wensen iedereen een fijne, gezonde en smaakvolle eindejaars- 
periode toe!

Warme wijngroeten,
HET WIJNAVONTUUR
www.hetwijnavontuur.be



Cava Loe  (Spanje, Penedès) € 7.99

  Macabeo, Parellada, Xarello    Aperitief  

  Noord Spaanse cava gemaakt van de 3 traditionele cava druiven en 14 
maanden gerijpt op de fles. Door de langere rijping is de parelling fijn 
en krijgen we een kwalitatief zeer mooie cava. Door zijn frisse en fruitige 
afdronk spreekt hij een breed publiek aan.

Cava Marta  (Spanje, Penedès) € 10,70

  Macabeo, Parellada, Xarello    Aperitief  

  Deze top cava wordt gemaakt door het familie wijnbedrijf Canals & 
Canals uit de Penedès. De druifjes werden met de hand geplukt en apart 
gevinifieerd. Na de blend volgde de 2de gisting in de fles gedurende 
min. 24 maanden om zo tot een perfecte maturiteit en aroma te komen. 

Prosecco Ponte di Piave Extra Dry New Label  (Italië, Veneto) € 12.30 

  100% Glera    Aperitief of bij lichte gerechten  

  Bereid volgens de Charmat methode. In de geur acaciabloemen met een 
goede en fijne intensiteit, fris fruitig en elegant met een vleugje perzik 
en gele appel. Zacht van smaak met karakter en prettig droog. 

Champagne Féneuil-Pointillart Premier Cru  (Frankrijk, Champagne) € 24.99  

  Pinot Meunier, Pinot Noir & Chardonnay   Aperitief, wit vlees of visgerechten

  Feneuil Pointillart is een klein familiebedrijf in Chamery, een premier cru 
dorp op de Montagne de Reims. De Brut tradition is een klassieke blend 
en heeft 20 maanden flesrijping ondergaan. Aroma’s van citrus, peer en 
perzik. Fijne mousse. 

Salcuta Select Range Pinot Grigio 2019  (Moldavië, Salcuta) € 5.40  

  Pinot Gris   Bij gevogelte, salades en zeevruchten  

  Onze allereerste witte wijn uit Moldavië. Deze witte wijn heeft een com-
plex boeket met aroma’s van acaciabloemen, gedroogd fruit, abrikoos 
en honing. De smaak is fris, afgerond, met lichte tonen van kruiden in de 
afdronk. Heel mooie wijn voor een klein prijsje.

Escale Grande Cuvée Chardonnay 2018  (Frankrijk, Languedoc) € 7.30  

  100% Chardonnay  Gegrild wit vlees, gevogelte & vispapillot  

  Deze heerlijke goudgele chardonnay kreeg een koele vergisting op 
vaten. In de neus veel tropisch fruit, indrukken van ananas, noten en een 
hint vanille. De smaak van deze Chardonnay is vol, mooi evenwichtig, 
met in de afdronk opnieuw veel fruit. 

Witte wijnWitte wijn

Mousserende wijnMousserende wijn ✤ nieuwnieuw



Castello D’Alba Branco Joven 2019  (Portugal , Douro) € 7.40

  Codega do Larinho, Rabigato, Viosinho Bij asperges en lichte visgerechten

  Een lichtgele witte wijn met bijzonder expressieve aroma’s die worden 
gekenmerkt door geconcentreerde toetsen van perzik en mango. Een 
geurig boeket van lentebloemen en een lichte mineraaltoets zorgen 
voor een lekkere frisse ervaring.

49°50° Pfalz Riesling/ Sauvignon blanc 2017  (Duitsland, Pfalz) € 8.40 

Riesling & Sauvignon Blanc Bij exotische gerechten, oesters

Hoe fi jn kan de combinatie tussen de Duitse Riesling en de internationa-
le druif Sauvignon Blanc wel zijn ... De wijngaarden liggen in de Pfalz 
regio, gekend als het grootste wijngebied van Duitsland en vooral 
gekend voor de frisse, droge & aromatische witte wijnen.

Van Loveren Late Harvest Gewürztraminer 2019  (Zuid-Afrika, Robertson) € 8.00 

100% Gewürztraminer De dessertwijn bij uitstek of bij foie gras

Een volle halfzoete dessertwijn met aroma’s van rozenblaadjes en een 
palet van exotische kruiden. Laat geoogste druiven, zorgen voor het 
zoete karakter van deze wijn. De koude fermentatie zorgt bovendien 
voor een frisse ervaring.

Torres Natureo Blanco Alcoholvrij  (Spanje, Catalonië)  € 7,95 

Muscat Als aperitief of bij salades

Rijke, uitbundige wijn met geurige rozen als ondertoon en met toetsen 
van peer, perzik en citrus. Lichtzoete smaken op het einde die worden 
gecompenseerd door frisse zuren. De wijn werd gefermenteerd waar-
na de alcohol eruit werd geëxtraheerd. In tegenstelling tot veel andere 
alcoholvrije wijnen is deze wijn complex en beschikt hij over delicate 
smaken en geuren.

.

Wijngoed Kapelle Wit 2019  (België, Schuiferskapelle) € 11.50  

  Johanniter  Aperitief, salades & lichte visgerechten  

  Topwijntje van eigen bodem uit het veelbelovend wijndomein Kapelle. 
Heldere kleur met aangename aroma’s van citrus en appels. Deze wijn 
heeft een aangename volle afdronk met accenten van exotisch fruit.

Firriato Altavilla Grillo 2019  (Italië, Sicilië) € 11.20   

  100% Grillo  Aperitief

  Een lichtgele witte wijn met groenige tinten en een aroma van rijp 
steenfruit zoals perzik en abrikoos, aangevuld met toetsen van pom-
pelmoes, meloen en amandelen. 100% Grillo, een druif die bijzonder 
populair is op Sicilië.  



Terres de feu Cinsault Rosé 2019  (Frankrijk, Languedoc) € 6,10

  Cinsault   Aperitief, bij salades en Aziatische gerechten

  Een frisse en goed gebalanceerde wijn met aroma’s van grenadine en 
frambozen. Fruitig en levendig met hinten van aardbeien en aangename 
zuren. Terres De Feu is een benaming gegeven door de verenigde  
producenten uit Saint-Chinian ten westen van Béziers.

Santa Cristina Cipresetto 2017 IGT  (Italië, Toscane) € 9,70 

  Sangiovese   Aperitief, bij lichte gerechten

  Een lichtroze rosé met intense, fruitige en florale geuren en toetsen 
van perzik, en verse witte bloemen. Hij is evenwichtig, geparfumeerd 
en knapperig. Cipresetto dank zijn naam aan de vele cypressen die het 
Toscaanse landschap bepalen.

Torres Natureo Rosé Alcoholvrij  (Spanje, Catalonië) € 9,50 

  Cabernet Sauvignon   Lichte gerechten, tapa’s, slaatjes

  Een lichtroze frisse rosé met aroma’s van rode bessen die zich fruitig 
laten gelden in geur en smaak. De wijn werd gefermenteerd waarna de 
alcohol eruit werd geëxtraheerd. In tegenstelling tot veel andere alco-
holvrije wijnen is deze wijn complex en beschikt hij over delicate smaken 
en geuren.

Salcuta Select Range Pinot Noir 2018  (Moldavië, Salcuta) € 5,40  

   Pinot Noir     Bij rood vlees, stoofpotjes  

  Een nieuwe aanwinst uit Moldavië. Aantrekkelijke kleur van zwarte kers, 
uitgesproken aroma’s met aangename hints van rijp bosvruchten, prui-
men en bosbessen. De smaak is gebalanceerd en afgerond met zachte 
tannines..

Rode wijnRode wijn

Rose wijnRose wijn ✤
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Beaumes de Venise Vacqueras 2019 (bio)  (Frankrijk, Rhône) € 16,40  

  Grenache Blanc, Marsanne, Roussanne  Wit vlees, visgerechten, kazen en 
zeevruchten  

  We zijn heel blij jullie deze uitzonderlijke witte Vacqueras te mogen pre-
senteren. Deze wijn heeft aroma’s van witte bloemen, honing en vanille. 
De smaak is fris, zijdezacht en heeft een mooie mineraliteit.Een aanrader 
voor de eindejaarsperiode. 

Wente Morning FOG Chardonnay 2018 (Verenigde staten, Livermore) € 13.50   

  Chardonnay   Rijke, vette visgerechten  

  Deze fantastische chardonnay is voor 50% gegist in neutraal eiken 
vaten, de andere helft op inox vaten. Geniet van deze witte wijn met 
aroma’s van rode appel, vanille en mooie houttoetsen. Deze Chardonnay 
is mondvullend met een halflange, verfrissende afdronk.



Escale Cabernet Shiraz grande Cuvée  (Frankrijk, Languedoc) € 6.95    

  Cabernet Sauvignon & Shiraz   Gegrilde gerechten  

  Volle, krachtige dieprode wijn met in de neus bramen en bosbessen. In 
de mond veel zwart fruit en mooie peper toetsen, middellange afdronk. 
Prijs kwaliteit top!

De Stier Shiraz 2017  (Zuid-Afrika, Wellington) € 8,10  

  Shiraz  BBQ, stevige vleesgerechten.  

  De Stier is een zeer rijke Zuid-Afrikaanse Syrah wijn van de hand van 
wijnmaker Leon van Napier Winery. In de neus proef je zwarte bessen, 
gerookte toetsen en eik.  Op de tong ervaar je een sappige mondvul-
ling met veel rood fruit. Van deze bijzondere wijn werden slechts 8.000 
flessen gebotteld. Dit is een kwaliteitsvolle wijn tegen een scherpe prijs.

Bodega La Rural San Felipe Malbec Barrel Select 2019 (Argenitinië, Mendoza)  € 8,60

  100% Malbec   Gegrild rood vlees  

  Een intense dynamiek tussen rood en donker, rijp fruit met een vol karak-
ter. Perfect in evenwicht met zachte tannines. Voor de Barrel Select van 
La Rural San Felipe worden enkel handgeplukte druiven gebruikt. De wijn 
heeft minstens negen maanden gerijpt op Franse of Amerikaanse eik met 
het oog op een uniek en complex resultaat.

Casa Carmela Monastrell Barrica 2018  (Spanje, D.O. Yecla) € 9,40

  Monastrell & Mourvèdre    Stevige vleesgerechten 

 Rijpe geuren komen je tegemoet en zoete specerijen zoals zoethout 
maken de aroma’s boeiend. Met zachte tannines en gedoseerde zuren 
is deze wijn goed in evenwicht. Houttoetsen zorgen bovendien voor de 
nodige stevigheid. Een ontdekking waard! 

Torres Natureo Syrah Alcoholvrij  (Spanje, Catalonië) € 9,75

  Syrah    Vleesgerechten, rood vlees 

 Donkerrode alcoholvrije wijn met een vol smaakpalet en verrassende 
toetsen van rood fruit en kersen. Qua karakter is dit een geslaagde  
alcoholvrije wijn die niet hoeft onder te doen op het vlak van geur  
en smaak. 

Wente Beyer Ranch Zinfandel  2016  (Verenigde staten, Livermore) € 13,50

   Zinfandel   Wildgerechten met eerder zoete garnituur, topper bij eend

  Een rijpe, volle wijn met aroma’s van donker rood fruit en kruidige toet-
sen van zwarte peper. Deze wijn heeft karakter dankzij een geroosterde 
houttoets en is mooi in evenwicht met een harmonieuze structuur. Een 
wijn waar je zeker mee scoort aan de feesttafel. 



Murrieta’s Well The Spur Red 2016 (Verenigde Staten, Livermore) € 29,99

   Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Malbec, Petit Verdot & Petite Syrah 

   Gegrild rood vlees zoals een entrecote, cote à l’os.  

  Een schitterende wijn met bijzonder aangename en verleidelijke aro-
ma’s van kersen en bosbessen, aangevuld met toetsen van chocolade 
en anijs. Gebrande eik en rijpe tannines zorgen voor een uitzonderlijke 
wijn van hoog niveau. Deze wijn heeft gedurende 2 jaar gerijpt op 50% 
nieuw eikenhouten vaten, 25% op oude eikenvaten en 25% op zeer oude 
eiken vaten.  

Albino Armani Valpolicella Superiore Ripasso 2017 (Italië, Veneto) € 16,00  

  Corvina, Corvinone & Rondinella     Geroosterde gerechten  

  Elegant boeket van rijpe kersen, bramen en specerijen. Aanhoudende en 
warme smaak, met een lichte en prettige hartige toets. Italië op zijn best.

Beaumes de Venise Gigondas AOC 2017  (Frankrijk, Rhône) € 18.30  

  Cinsault, Grenache & Mourvèdre     Stevige vleesgerechten en pittige kazen 

  Deze heerlijke wijn biedt fruitige aroma’s van vers geplette aardbei en 
framboos, bijgestaan door pittige tonen van tabak. De smaak is warm 
en evenwichtig met fijne tannines. Een Gigondas die u van uw sokken 
blaast. 

Saint-Emillion Château Tour de Yon grand cru 2014 (Frankrijk, Bordeaux)   € 23,55

  Cabernet Franc & Merlot   Lamsvlees- & rundsvleesgerechten 

  Heerlijke Bordeaux met een kruidige neus van zwarte peper en toetsen 
van vanille. In de mond een volronde en licht houterige aanzet, veel 
zwart fruit en delicate toetsen van zoethout en sigaar. Deze wijn heeft 
16 maanden in Franse eiken vaten gerijpt.

Tornesi Brunello di Montalcino 2015      (Italië, Toscane- Montalcino) € 39,15 

  Sangiovese  Buitengewoon in combinatie met truffels, paddenstoelen, 
         wildstoofpotjes en gerijpte kazen.  

  Een robijnrode wijn met een intense kleur en rijke aroma’s van rijp rood  
fruit dat wordt bijgestaan door complexe toetsen van chocolade. Deze 
sublieme Italiaanse wijn beschikt over een brede aanzet en een hemels 
lange afdronk die zorgt voor een onvergetelijke wijnervaring. Deze san-
giovese heeft maar liefst 30 maanden op eikenhouten vaten gerijpt. 



Gin Brockmans 40° 70cl    € 41.50

Gin Brockmans 40° 70cl  (Groot Britannië, London) € 47.60

 1 fles + 1 glas Giftpack
 Aromatische en zachte gin op basis van plataardige  

kruiden. Het perfecte geschenk.

Antinori Tignanello Grappa  (Italië, Toscane)  € 49.05

 Distillaat van droesem van sangiovese en cabernet sauvignon.

Whisky Flaming Pig- Black Cask 40° 70cl (Ierland)    € 45.10

 Mix. Van Irisch single malt en single grain whisky

Castello D’Alba Azeite Virgin Extra DOP 50 cl     € 8.70

 Verse olijven met lichte amandeltoets.  
De nasmaak is fris en licht kruidig met een pittig einde.

Vanaf 28/11 t.e.m. 27/12 is ons magazijn geopend elke zaterdagvoormiddag 
tussen 10 en 12 uur. Wontergemstraat 44 D, 8720 Dentergem.

Bestellen kan via info@hetwijnavontuur.be of telefonisch 0472 31 86 93.
Bestellingen kunnen steeds afgehaald worden in ons magazijn.
Gratis levering in Groot Dentergem of vanaf 12 flessen.

Wijn- en relatiegeschenken volledig op maat steeds mogelijk.

Digestieven Digestieven 

Olijfolie Olijfolie 

5%
korting

5%
korting

10%
korting

bij aankoop vanaf 12 flessen (enkel wijn) geldig t.e.m. 17/01/2021.
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