
December, de meest 
sfeervolle maand van 

het jaar. Herinneringen 
ophalen aan dit rare jaar, 
maar vooral verbondenheid 
en gezelligheid creëren met 
elkaar. Bij die gezelligheid 
hoort een goed glas wijn en 
heerlijke delicatessen. In deze 
folder inspireren we je graag 
met toppers van wijnen voor 
elke gelegenheid. Op de 
cover prijken onze december 
favorieten uit de Bourgogne 
en Rioja. Klassiek, boordevol 
smaak en maken elke borrel 
compleet. Binnen in deze 
folder hebben we onze top drie 
witte wijnen en top drie rode 

wijnen geselecteerd voor de 
feestdagen. Met bijpassende 
wijn-spijs tips, zodat jouw diner 
helemaal compleet is. Bij 
aankoop van zes flessen van 
deze wijnen, ontvang je ons 
eerste glossy magazine  
cadeau én een voucher 
t.w.v. 20% korting op een 
mousserende wijn naar 
keuze in de laatste week van 
december. Dus bewaar deze 
folder goed! Als afsluiter van 
deze folder staan bijzondere 
wijnen uit Campo de Borja 
Spanje: Alto Moncayo. Deze 
beperkt beschikbare wijnen zijn 
nu speciaal voor de feestdagen 
te koop bij Gastrovino. 
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Kijk voor alle acties op onze website: www.gastrovino.nl
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Ferdinand Mayr Grüner Veltliner Na Alsdann 
Burgenland, Oostenrijk
Helemaal van nu: Grüner veltliner  uit Oostenrijk!  
Levendig en fris met aroma’s van citrus, appel en 
witte peper. Heerlijk bij schaal- en schelpdieren, 
gestoomde visgerechten of kalfsvlees. Herkomst: 
Burgenland, Oostenrijk. 

Dal Cero Vermentino-Chardonnay
Toscane, Italië
Aroma’s van peer en abrikoos, aangevuld met 
een toets van citroen en meloen. De smaak is 
zeer verfijnd en bezit een prachtige balans in rijp 
exotisch fruit en een knisperende frisheid met 
een aangename kruidige toets van amandelen. 
Heerlijk bij antipasti, wit vlees en vegetarische 
gerechten. 

Cloud Break Chardonnay
Californië, Verenigde Staten 
Rijke fruitaroma’s van pompelmoes en rijpe 
tropisch fruit. Op de achtergrond tonen van 
vanille, karamel en een vleugje eik. Verleidelijk 
lekker bij rijke gerechten zoals vis in botersaus, 
gevogelte, romige pasta en milde kazen.
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Lees het verhaal van 
Castello Monaci 
in het Gastrovino 

Magazine!

Castello Monaci Pilùna Primitivo 
Puglia, Italië. 
Niet voor niks één van de best verkopende wijn 
van dit jaar. Donkerrood van kleur met aroma’s 
van pruimen, kersen, peper, viooltjes en vanille. Vol 
en zacht met tonen van bessenjam en zoethout. 
Schenk deze wijn bij lamskoteletten of geroosterd 
rood vlees. 

Domaine Martinolles Pinot Noir
Zuid-Frankrijk 
De van oorsprong Bourgondische pinot noir voelt 
zich helemaal thuis in dit stukje van Zuid-Frankrijk. 
In de neus lekker kersenfruit, naast een vleug 
zwoele kruiderij. De smaak is mondvullend en licht, 
onthult steeds meer rood fruit, ondersteund door 
fijne tannines. Serveer deze pinot noir bij wild paté, 
kalfsvlees, klein wild en roodschimmel kaas.

Susana Balbo Crios Malbec
Mendoza Valley, Argentinië 
Sublieme wijn dat swingt in het glas. Stuivende 
aroma’s van kersen, pruim en zwarte bessen met 
licht kruidige elementen. Volle smaak, fruitigheid 
domineert, vooral pruimen en bramen, en lichte 
vanille tonen. Perfecte begeleider van tonijn 
steaks, lamsvlees, gegrild rood vlees of stoofpotjes. 
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De Australische wijnmaker Chris 
Ringland maakt in Campo de 

Borja (Spanje) bijzondere wijnen van 
garnacha. Op 92 hectare worden 
wijnen geproduceerd van oude 
inheemse wijnstokken die op de 
uitlopers van de Moncayo berg 
staan geplant. Van de garnacha 
druif maken ze hier drie topwijnen. 
Wijnen met power, complexiteit 
en elegantie die jaar-in-jaar-uit 
worden geprezen door de pers. 

Acties zijn geldig t/m 3 januari 2021. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten. DECEMBER 2020
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‘Aquilon’ is de parel van Bodegas 
Alto Monacyo. Een selectie van het 
beste: de beste wijngaarden en  de 
beste houten vaten. Het is een 100% 
Garnacha-wijn van 60 tot 100 jaar 
oude wijnstokken en heeft 24 maanden 
gerijpt in nieuwe vaten. Een krachtige 
mondvullende wijn, vlezig en fris, met 
een grote smaakconcentratie en een 
uitstekende balans. 100% de essentie 
van de garnacha-druif. Deze wijn is op 
aanvraag en zeer beperkt beschikbaar. 

‘Alto Moncayo’ is het vlaggenschip 
van de wijnmakerij. Gemaakt van 
garnacha van wijnstokken tussen 
40 en 70 jaar oud. De wijn rijpt 20 
maanden op nieuwe vaten. Het heeft 
een opmerkelijk complexe neus met 
balsamico-aroma’s en zwart fruit. In de 
mond heeft de Moncayo een volle, 
krachtige en sappige smaak met zoete 
rijpe bessen, chocolade en is licht 
peperig van aard. Voor liefhebbers van 
het krachtige doch elegante werk! 

‘Veraton’ is de derde wijn gemaakt 
van wijnstokken tussen 30 en 50 jaar 
oud. De 16 maanden rijping op houten 
vaten zorgen voor een bijzondere wijn. 
De smaak is  complex, vol donker rijp 
fruit (pruimen en bessen), kruiden en 
chocolade. De frisse zuren en sappige 
tannines zorgen ervoor dat deze wijn mooi 
in balans is. Elegantie en power met een 
uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Al 
dit fruitgeweld wordt ondersteund door 
frisse zuren en sappige rijpe tannines.
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Moncayo 5950
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De maand van tradities en lekker eten! 
Voor de lekkerste delicatessen ben 

je bij Gastrovino aan het juiste adres. 
Wij zijn dol op zoetigheid en speciaal 
voor de decembermaand hebben we 
de mooiste producten geselecteerd 
te vinden op deze cover. Binnen een 
legio aan producten voor de borrel. Van 
heerlijke buitenlandse kazen, antipasti, 
gerookte zalm, kaviaar, garnalen tot 
foie gras.  Dus laat je inspireren en stel 
jouw eigen decemberborrel samen. 

Pannetone
Dit Italiaanse luxe cake achtige brood 
komt oorspronkelijk uit Milaan en wordt 
vooral met Kerst en Pasen gegeten. 
Serveer dit bij de koffie met een lekkere 
lik boter erop of na het eten met 
een glas Moscato d’Asti. Ga je voor 
de pannetone in kerstblik of voor de 
pannetone met frisse limoncello smaak? 

Buckingham cakes
De beroemde en meest traditionele 
cake van Engeland: Buckingham cake. 
Met de hand gemaakt en verpakt en 
geconserveerd in blik. Jawel, in blik! 
Hierdoor blijft de cake namelijk heerlijk 
sappig en minder kwetsbaar voor 
invloeden van buitenaf. Verpakt in een 
mooie doos is deze cake ook leuk om te 
geven. Buckingham cake is beschikbaar 
in diverse varianten: Classic of op smaak 
gebracht met Amaretto of Cointreau. 

Advent chocolade kalender 
Speciaal voor de ware chocolade 
liefhebber is er nu ook een chocolade 
kalender van Simón Coll. Vol met 
verschillende soorten chocolade. 
Van puur tot en met een smaakje.

December feestmaand

DECEMBER 2020

Pannetone Classico in kerstblik   € 24,99 per stuk
Pannetone Crema Limoncello   € 19,99 per stuk 
Buckingham Cake Classic  280 gram € 11,99 per stuk
    700 gram € 19,99 per stuk
Buckingham Cake Amaretto 280 gram € 12,99 per stuk 
Buckingham Cake Cointreau 700 gram € 22,99 per stuk
Advent chocolade kalender   € 10,99 per stuk
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ANTIPASTI
5. Culatta dell Ardenga
Een geweldig product met aan één 
kant de huid er nog aan- waardoor 
de Culatta minder indroogt tijdens het 
rijpen. Met een prettig klein vetrandje is 
de Culatta zacht en mals van smaak.
€ 6,99 per 100 gram

6. Prosciutto di Parma Supremo 
Parmaham is ongetwijfeld een van 
de meest populaire producten van 
de Italiaanse slagerij. Om een goede 
ham te maken heb je een heel 
groot dijbeen nodig met een 
hoog vetpercentage en goed 
geïnfiltreerd van binnen en weinig 
zout. Er is maar één geheim: 
het unieke microklimaat van de 
heuvels van Parma. Wij kozen 
voor de SUPREMO die tussen de 
27 en 30 maanden gerijpt heeft
€ 6,99 per 100 gram

7. Ardenga Baby “cacciatorino” 
Deze klassiek salami komt uit het lager 
gelegen Parma-gebied. Eerste keus 
vlees, natuurdarm en een beetje zout 
en knoflook maken deze populair 
bij heel veel salamiliefhebbers.
€ 3,99 per stuk

8. Leisteen plaat met porselein kaartjes
Serveer kaas of antipasti 
in stijl op deze plaat 
€ 12,99 per stuk 

Ambachtelijke borrelplank
BUITENLANDSE KAZEN 
1. Cendré de Vernet 
Een grauwe ge-aste geitenkaas 
gemaakt van rauwe melk. Een kaas 
met een dunne korst, met een soepele 
body en een nootachtige smaak.
€ 6,99 per stuk

2. Chartreux 
Een prachtige ambachtelijke 
Alpenkaas uit de Haute Savoie. Om 
deze kaas te maken gebruikt de boer 
tussen de 60 en 70 liter rauwe melk. 
Ook heerlijk om te laten smelten.
€ 3,49 per 100 gram

3. Blue de Regalis Brebis 
Franse blauwe kaas van schapenmelk 
gemaakt. Tijdens het snijden wordt 
de kaas geënt met de schimmel 
voor de blauwe aderen. De 
kaas rijpt 2 tot 3 maanden.
€ 4,25 per 100 gram

4. Arrigoni Rossini
Deze gepasteuriseerde koemelkkaas 
is van Noord-Italiaanse origine. De 
Rossini is een blauwe kaas die gerijpt 
is in de most van de Pantelleria-
druif en zoete rode wijn. 
€ 4,99 per 100 gram

9. NIEUW! ITALIAANSE OLIJFOLIE VAN ROI 
100% Italiaanse olijfolie van topkwaliteit. Verkrijgbaar in:
Olio Extra Vergine Monocultivar Taggiasca 250ml.  € 9,95
Olio Extra Vergine Monocultivare Taggiasca 500ml.  € 8,95
Olio Extra Vergine Carte Noire 250 ml.    € 16,95
Olio Extra Vergine Mosto 250 ml.    € 16,95
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Luxe borrel
10. Foie Gras
Een ware delicatesse. Ze 
worden nog lekkerder door 
de ‘Foie fin’ (foie gras zonder 
dwangvoedering) die onze 
producent LaBeyrie toepast. 
Enkel boerenbedrijven die aan 
de zeer strenge kwaliteitseisen 
voldoen mogen het label 
CertiConfiance dragen.
€ 17,99 duo pak

11. Jacobus Toet gerookte zalm
De Jacobus Toet Silverline 
zalm wordt gerookt volgens 
een traditioneel en geheim 
recept. Het resultaat is hoe 
dan ook bijzonder, Jacobus 
Toet Silverline bijzonder. 
De smaak? Mild en zacht. 
Koninklijk, eigenlijk.
€ 8,99 per 100 gram 

12. Jacobus Toet Royal 
Kaluga Caviar
Een ware delicatesse! Royal 
Kaluga Caviar uit China heeft 
een lichte kleur met een zilte, 
walnootachtige smaak.
€ 22,50 voor 10 gram 

13. Jacobus Toet 
Gravad Lachs saus
Heerlijke op mosterd en dille 
gebaseerde saus. Een perfecte 
begeleider van zalm.
€ 3,99 per pot 220 ml.

14. Blini’s
Dé onderlegger voor kaviaar 
of gerookte zalm, al dan 
niet met zure room.
€ 2,99 pak à 16 stuks

15. Garnalen Piri Piri
Gekookte garnalen in een 
pittige piri piri marinade.
€ 6,99 per 100 gram

16. Garnalen kokos/koriander  
Gekookte garnalen in een 
heerlijke en kruidige marinade 
van kokos en koriander.
€ 6,99 per 100 gram

17. Wrap zalm
Luchtige tortillawrap, gevuld 
met gerookte zalm en fris-
romige aardappelsalade met 
een vleugje mierikswortel.
€ 8,50 per wrap

18. Wrap tonijn 
Pittige tortillawrap gevuld met 
een salade van tonijnchuncks, 
tomaat, paprika, ui met 
mayonaise en chilichutney.
€ 7,50 per wrap 

19. Champagne Veuve 
Fourny ‘Cuvée R’ Blanc 
de Blancs Extra Brut
Maak de luxe borrel compleet 
met deze geweldige 
champagne gemaakt 
van 100% chardonnay. 
Vernoemd naar één van de 
oprichters Roger. Volledig 
gevinifieerd in kleine 
eikenhouten vaten met 
een rijping van vier jaar. Een 
geweldige  gastronomische 
Blanc de Blancs.  
€ 59,95 per fles
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EEN CADEAU KRIJGEN IS LEUK, 
MAAR EEN CADEAU GEVEN IS NOG LEUKER!

Dus ben je op zoek naar een perfect cadeau? Dan ben je bij Gastrovino aan 
het juiste adres! Met een uitgebreid assortiment aan wijnen en de lekkerste 

delicatessen, is het perfecte cadeau zo gevonden. Onze favoriete lekkernijen 
hebben we al kant en klaar samengesteld in diverse pakketten, maar een pakket 
op maat is ook zeker mogelijk! Samen maken we het perfecte cadeau! 

Acties zijn geldig t/m 3 januari 2021. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten. DECEMBER 2020

per doos

Luxe Geschenken

CADEAUDOOS BORREL LUXE

Luxe borrelpakket met Stompetoren kaas, 
de lekkerste kaaskoekjes, gemengde noten, 
olijven en een fles Château Martinolles 
Garriquet Rouge. 

3950€

CADEAUDOOS PORT LUXE

De Cálem Porto Tawny 10 
Years Old gaat perfect 

met deze kaaslekkernijen

3150€

4950€

CADEAUDOOS 
ITALIAANSE BIERPROEVERIJ

Dit pakket is voor echte 
bierliefhebbers. Gevuld met drie 
Italiaanse bieren van Birra Baladin 
aangevuld met luxe notenmix, 
kaas en bijpassende dip. 
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