
Trendwatchers voorspellen 
in 2021 de opkomst van 

de traditionele wijnlanden 
zoals Frankrijk, Spanje en 
Italië. Klassieke wijnlanden 
die verantwoordelijk zijn voor 
heerlijke toegankelijke wijnen 
tot krachtpatsers. De ‘gewoon 
lekkere’ wijnen uit deze landen 
sieren de buitenzijde van deze 
actiefolder. La Grange Bertolet 
uit de Languedoc-Roussillon zijn 
toegankelijke wijnen vol fruit en 
een heerlijke body. Meer fan 
van Italiaanse wijn? Ga dan 
voor de Parini wijnen uit Veneto 
en Sicilië. Met deze borrelwijnen 
wordt elk moment een feestje. 
Naast de opkomst van de 
klassieke wijnen is er ook steeds 
meer interesse in wijnen die 
gemaakt zijn met respect 

voor het land, de natuur 
en de mens. Bij Dominio 
de Cair in Ribera del Duero 
zijn ze hier ook volop mee 
bezig en zien dat gezonde 
kwaliteitswijnen alleen gemaakt 
kunnen worden met respect 
voor de natuur. De Spaanse 
topwijnen van dit wijnhuis 
vind je aan de binnenzijde 
van deze folder. Fan van 
klassieke krachtpatsers?  Ga 
dan voor de wijnen van 
Bodegas Zinio uit de Rioja. 
Ook voor mensen met 
keuzestress hebben we 
de perfecte oplossing: de 
Gastrovino proefdoos! Een 
selectie van zes wijnen uit 
deze folder, verpakt in een 
mooie doos en ook nog 
eens scherp geprijsd! 

WIJNEN • DELICATESSEN • GESCHENKEN • PROEVERIJEN • ANTI PASTI • KAAS • NOTEN • CHOCOLADE 

Kijk voor alle acties op onze website: www.gastrovino.nl
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La Grange Bertolet 
Chardonnay/Colombard
Levendige en fruitige wijn 

met aroma’s van rijpe 
appel, peer en citrusfruit. 

Op de achtergrond 
subtiele tonen van witte 

bloemen. De smaak 
biedt vers wit fruit van 

de colombard gevolgd 
door tropische fruittonen 

van de chardonnay. 
De afdronk is zeer 

aangenaam.

La Grange Bertolet Syrah/Cabernet
Een zeer succesvolle combinatie van het 

Mediterrane druivenras syrah en de Atlantische 
cabernet sauvignon. Explosieve aroma’s 

van rood fruit met specerijen en vanille. De 
syrah levert de kruidige elementen terwijl 

de cabernet sauvignon zorgt voor structuur. 
Sappige en volle afdronk. 

695
 €

per fles

595
 € per fles

Actie
bij 6 flessen



3950
 

€

Van

per fles

€ 45,00
Voor

Selección “La Aguilera”
Druiven: 95% tempranillo, 5% merlot
Rijping: 14 maanden op Frans en Amerikaans eiken (50% nieuw)
Proefnotitie: De neus is complex met zwart fruit, bloemige tonen en 
hints van Balsamico.  Het roept sterke kenmerken van het gebied 
op door zijn bloemige tonen levendige zuurgraad, het resultaat 
van de hoogte waarop deze oude wijngaarden zich bevinden 
tussen de bergen van het Castiliaanse plateau. 
Wijn-spijs: Geroosterd varkensvlees, gegrilde kip, bonen en 
peulvruchten en half rijpe kaas.

RIBERA DEL DUERO
Ribera del Duero ligt op een paar uur 
rijden van Madrid. Wijnen uit deze 
streek zijn zeer gewild en kunnen zich 
meten met de betere Rioja wijnen. 
Tempranillo is de meeste gebruikte 
druif  in deze streek en zorgt voor wijnen 
die donkerrood van kleur zijn met een 
goede body. 
 
DOMINIO DE CAIR 
Een moderne Bodega gelegen in 
Ribero del Duero. Met maximaal 
respect voor de natuur, maken ze 
hier fantastische kwaliteitswijnen. Elke 
Bodegas Dominio de Cair-wijn heeft 
zijn eigen persoonlijkheid en vertelt zijn 
eigen verhaal. Wijnen die op het juiste 
moment gedronken moeten worden 
en elk feest compleet maken. Voor 
welke wijn ga jij? 

Viva España

Cair Cuvée 
Druiven: 85% tempranillo, 
15% merlot
Rijping: 9 maanden op 
Frans en Amerikaans eiken 
en 6 maanden fles. 
Proefnotitie: Prachtige 
kersen rode kleur met een 
intense en complexe geur 
van aantrekkelijk rijp fruit 
met verfijnde houttonen. 
Een ronde en zachte 
smaak met nadrukkelijke 
aroma’s van rood en zwart 
fruit, cacao en vanille.
Wijn-spijs:  Pastagerechten 
en albondigas
 

1395
 €

Van

per fles

€ 15,95
Voor

1995
 €

Van

per fles

€ 24,95
Voor

Tierras de Cair
Druiven: 100% tempranillo
Rijping: 24 maanden op nieuw Frans eiken en 
18 maanden op fles
Proefnotitie: De wijn is zeer diep van kleur en heeft 
een violette schittering. De neus is intens met een 
prachtige balans tussen fruit en hout. Rijke aroma’s 
van zwart fruit, verfijnd hout, leer en pure chocolade. 
De afdronk is zijdezacht met haast iets van zoete 
tannines. Lange en krachtige afdronk. 
Wijn-spijs: Stevige vleesgerechten, rijpe kazen, 
casseroles. 



Zinio Reserva
Druiven: 100% tempranillo
Rijping: 18 maanden 
Amerikaans eiken en 
2 maanden op fles. 
Proefnotitie: Deze krachtpatser 
is vol van smaak, stevig met een 
ruw randje. Doortastend, rijk en 
bezit levendige tannines die 
lang nablijven in de afdronk.
Wijn-spijs: Gestoofd vlees, 
wild, oude kazen.

RIOJA ALTA
Zwoele wijnen gemaakt van de Tempranillo druif 
met houtrijping op Amerikaans eiken. Met deze 
kenmerken heeft de Rioja Spanje wereldwijd 
als wijnland op de kaart gezet. Tegenwoordig 
streven steeds meer producenten naar wijnen 
die het unieke terroir van de Rioja streek 
weergeven. 

BODEGAS ZINIO
In het plaatsje Uruñuela (Rioja) maakt Bodegas 
Zinio schitterende wijnen van de tempranillo 
druif. Van zwoele borrelwijnen tot een 
krachtpatser van een reserva. 

De ultieme 
tapasplank     

Een mooie plank vol heerlijke 
delicatessen om lekker van 

te snoepen. Maar hoe bouw je 
nou de perfecte tapasplank? 
Het begint bij de plank. Kies 
een mooie houten  robuuste 
plank en dan ziet alles er gelijk 
feestelijk uit. Het leukste is het 
om te kiezen voor een breed 
scala aan lekkere bites: een 
beetje vlees, een beetje vis, 
een beetje vega.

Vleeswaren, en zeker Serrano-
en Ibérico ham, kunnen niet 
ontbreken op de ultieme 
tapasplank. Kies dan wel voor 
de extra gerijpte hammen 
want deze hebben de meeste 
smaak. Naast ham is een 
heerlijke pittige Chorizo ook een 
fijne toevoeging op de plank. 
Verkrijgbaar in verschillende 
variaties en van grof tot fijn. 
Kaas is voor ons onmisbaar op 
de tapasplank. En ook in Spanje 
maken ze fantastische kazen. 
Het leukste is om te gaan 
voor verschillende smaken en 
hardheid. De schapenkaas 
Manchego mag hier niet 
ontbreken. Deze kaas geeft 
je gelijk het vakantiegevoel 
en heeft een stevige 
textuur en smaak. Een iets 
minder bekende, maar 
zeker zo lekkere Spaanse 
kaas is de Enebro: 
een ambachtelijke en 
complexe geitenkaas met 
roquefort flora. Schik bij het 
indelen van je tapasplank 
de kazen van mild naar 
pittig. Serveer de kazen wel 
op kamertemperatuur, dus 

haal ze 2 uur van tevoren uit de 
koelkast.

Voor de crunch vullen we de 
plank ook met amandelen. En 
dan wel van die lekkere vers 
gebrande met grof zeezout. 
Als afsluiter mogen de Spaanse 
olijven niet ontbreken. Doe 
deze in een leuk schaaltje en 
de tapasplank is compleet! 

Wijntip:
WIJN VAN DE MAAND
Tres Pilares Verdejo
Bij de tapasplank 
schenken wij het liefst 
deze  verdejo uit 
Rueda, Spanje. Een 
zeer aromatische 
wijn met geuren 
van tropisch fruit 
en specerijen. De 
smaak is zeer rijk en 
heeft een mineralig 
karakter. De afdronk 
is intens en langdurig. 
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850
 €

Van

per fles

€ 9,95
Voor

995
 €

per fles

895
 € per fles

Actie
bij 6 flessen

Zinio Semi Crianza
Druiven: 80% Tempranillo, 
20% Graciano
Rijping: 50% van de wijn rijpt kort 
op Amerikaans eiken, 50% op RVS
Proefnotitie: De smaak is 
volledig in balans tussen het 
fruit, kruidigheden en de zachte 
aangename tannines.
Wijn-spijs: Perfect bij rood vlees 
en milde kazen.

1950
 €

Van

per fles

€ 22,50
Voor

Zinio Crianza
Druiven: 100% tempranillo
Rijping: 14 maanden op 
Amerikaans eiken
Proefnotitie: De smaak is rijk aan 
kruidige tonen van kaneel en 
kruidnagel en bezit aangename 
smeltende tannines.
Wijn-spijs: Mooie begeleider van 
gegrild vlees, ree, hazenpeper 
en wildpaté. 

1195
 €

per fles

995
 €

per fles

Actie
bij 6 flessen



Acties zijn geldig t/m 28 februari 2021. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten. FEBRUARI 2021

Een selectie van de leukste en 
lekkerste wijnen uit deze folder 

in een mooie geschenkdoos.
• Tres Pilares Verdejo
• Parini Pinot Grigio
•  La Grange Bertolet Syrah/Cabernet
•  Dominio de Cair  Selección “La Aguilera”
• Zinio Rioja Crianza
• Parini Montepulciano

Gewoon lekker,   
    lekker gewoon 595

 €
per fles

495
 € per fles

Actie
bij 12 flessen

Gastrovino   
  Proefdoos 

5950
 

€

Van

per 
doos

€ 71,56
Voor

De lekkerste Italiaanse huiswijnen voor elke dag. 
Soepel, sappig en altijd een succes!


