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Bij Gastrovino vind je een 
exclusief assortiment van 

maar liefst 750 wijnen van 
over de hele wereld. Deze 
maand hebben wij een 
aantal wijnen geselecteerd 
vanuit alle hoeken van 
de wereld; prestigieuze 
en toegankelijke wijnen, 
uit de Nieuwe- en 
Oude wijnwereld. Om 
te beginnen met drie 
prachtige wijnen uit de 
Portugese Vinho Verde, 
het grootste wijngebied in 
Portugal. De naam ‘vinho 
verde’ doet vermoeden 
dat de wijn een groene 
kleur heeft, maar dit is niet 
het geval. Sterker nog, een 
vinho verde kan voorkomen 
in een witte, rosé of zelfs 
rode variant! De wijn wordt 
groen genoemd, omdat 

hij wordt gemaakt van een 
zeer jonge druif. Dit gebied 
staat dan ook bekend om 
zijn frisse en fruitige witte 
wijnen met een knisperende 
smaak. Een perfecte match 
bij het mosselpannetje! 
Ook introduceren we met 
trots een nieuwe parel 
uit ons assortiment: Niel 
Joubert uit Paarl, Zuid-
Afrika. Vijf wijnen van 
topkwaliteit, geschikt voor 
vrijwel iedere gelegenheid. 
Andere uithoeken van de 
wereldwijde wijnselectie 
komen terug in de 
zomeropruiming; mooie 
wijnen tegen hele fijne 
kortingen. Wij kunnen je 
één ding verzekeren: de 
kans op het vinden van 
de perfecte wijn in deze 
folder is gegarandeerd!

Actie: 
6 flessen 

595
per fles

Wereldwijde wijnselectie

AUGUSTUS 2021

 695 €
per 
fles

Wijn van de 
maand

CASA DA SENRA
Vinho Verde DOC 

 Portugal 
Levendig | citrus  

tropisch fruit 

Recept augustus
Mosselen op z’n Portugees

Bereiding  
1.  Spoel de mosselen schoon en 

gooi kapotte schelpen weg.
2.  Fruit in een mosselpan (of 

wokpan) de ui en knoflook in  
de olie. Voeg de rode peper  
en het paprikapoeder toe, doe 
de chorizo erbij en bak mee tot 
deze mooi bruin is. Schenk de 
Casa da Senra Vinho Verde erbij 
en laat die voor het grootste 

     deel verdampen. Voeg dan 
de tomaten toe en laat 10 min. 
zachtjes koken.

3.  Voeg de mosselen toe. Laat ze  
5 min. koken tot ze opengaan  
en gaar zijn. Schud tijdens het 
koken een paar keer om. Voeg 
op het laatst de koriander toe.

4.  Serveer met geroosterd brood  
om in de saus te dippen.

•  3 kg mosselen
•  1 grote ui (in ringen)
•  4 tenen knoflook (fijngehakt)
•  2 el olijfolie
•  1⁄2 rode peper (fijngehakt)
•  2 tl paprikapoeder
•  300 g chorizo (in plakjes)
•  200 ml Casa da Senra  

Vinho Verde
•  2 blikken gepelde  

tomaten à`400 ml
•  Korianderblaadjes

Ingrediënten (4 personen): 

Wijntip!

 995 €

Van

per fles

€ 11,50
Voor

✁



Nieuw in ons assortiment 

Klein Simonsvlei is de thuisbasis van Niel 
Joubert Wines. Het estate ligt op de 

hellingen van de Simonsberg, aan de rand 
van Paarl in de West-Kaapse wijnlanden. Het 
is een grote wijn- en fruitboerderij en heeft 
een spectaculair landschap met vijf heuvels 
en tien dammen die worden gevoed door 
een natuurlijke bergbron. Door het rijke terroir 
teelt de familie Joubert naast wijndruiven ook 
appels, peren, perziken, pruimen, citroenen 
en bosbessen. Deze rijke biodiversiteit is 
goed voor het land. Inmiddels staat de 
5e generatie aan het roer en werken ze 
elke dag keihard om de mooiste wijnen te 
maken. Reden genoeg voor Gastrovino om 
dit wijnhuis op te nemen in het assortiment. 

Niel Joubert

Niel Joubert “Byter” Chenin Blanc
Druiven:  100% chenin blanc
Proefnotitie:   Gouden kleur met aroma’s van 

citrus, appel en peer. Frisse zuren 
in de mond en mooi in balans.

Wijn-spijs:   Aperitief, vis en kip. Maar ook 
heerlijk bij salades.

Wist je dat:   Byter Chenin Blanc is vernoemd 
naar de hond van Niel Joubert, 
Byter? Een grote lieve hond die 
altijd achter Niel aanliep en door 
menig bezoeker van het wijnhuis 
zal zijn opgemerkt. Helaas zijn 
Byter en Niel er beide niet meer 
en om hen te herinneren heeft de 
wijn deze naam gekregen. 695 €

per fles

Actie: 
2 voor 

€12*
*Combineren mag

Niel Joubert “Rondeberg” Cabernet Sauvignon
Druiven:  100% cabernet sauvignon
Proefnotitie:   Donkerrood van kleur. Rode en 

zwarte bessen en kersen in het 
aroma. De smaak zet vol en  
zacht in en de afdronk is kruidig 
met hint vanille.

Wijn-spijs:   Gegrild rundvlees, rijke 
pastagerechten met Parmezaan.

Wist je dat:   Rondeberg een verwijzing is naar 
de ligging van de wijngaarden? 
De 260ha aan wijngaarden liggen 
op een heuvel met 360 graden 
uitzicht aan de Paarl-kant van de 
Simonsberg. 

 695 €
per fles

Actie: 
2 voor 

€12*
*Combineren mag



Niel Joubert “Christine Marie” Chardonnay
Druiven:  100% chardonnay
   70% van de wijn heeft 18 

maanden houtrijping gehad.
Proefnotitie:  Citroengele kleur. Tropisch fruit 

aroma’s zoals ananas, meloen 
en banaan. Vol en rond in de 
mond met hints van vanille.

Wijn-spijs:   Vette vis, schaal- schelpdieren, 
romige pasta en gnocchi.

Achtergrond:   Christine Marie een een 
belangrijke familienaam. Deze 
wijn is vernoemd naar de zus 
van wijnmaker Daan Joubert, 
die samen met haar man is 
overleden bij een tragisch auto 
ongeluk.  

 1195 €
per fles

Actie: 
2 voor 

€1995

Niel Joubert “Reserve” Cabernet Sauvignon
Druiven:  100% cabernet sauvignon 
  38 maanden houtrijping
Proefnotitie:   Rijke aroma’s van kersen, zwarte 

bessen, eiken en tabak in de 
neus. Ook de smaak bestaat 
uit verschillende componenten, 
waaronder zwarte bes, pruimen, 
zwarte kers, aangevuld met 
subtiele tonen van eiken, 
kruiden en vanille. Krachtige & 
gestructureerde tannines met een 
elegante afdronk.

Wijn-spijs:  BBQ, rundvlees, lamskoteletten. 

Niel Joubert “Reserve” Chenin Blanc
Druiven:  100% chenin blanc
  24 maanden houtrijping 
Proefnotitie:   Een rijke en krachtige wijn, met tonen 

van peer, gedroogde perzik, abrikoos 
en geroosterde amandelen. Een rond 
mondgevoel met een volle smaak, 
waarin de houtrijping goed naar voren 
komt.

Wijn-spijs:   Gevogelte, risotto met zeevruchten, 
eend (met een lichte saus)

Actie: 
2 voor 

€25*
*Combineren mag

 1395 €
per fles

De wijnmaker kiest er bewust voor om 
deze ‘Reserve’ wijnen later op de 

markt te brengen. Zo heeft de wijn tijd 
om te rijpen, met als resultaat mooie, 
ontwikkelde wijnen. Zo kunnen ze met 
recht de term ‘Reserve’ dragen.

 1395 €
per fles

AUGUSTUS 2021

Actie: 
2 voor 

€25*
*Combineren mag



12,5%
korting

AUGUSTUS 2021

Niel Joubert “Byter” Chenin Blanc
Niel Joubert “Christine Marie”Chardonnay
Casa da Senra Vinho Verde

José Pariente Pinaster Tempranillo
Lindeza Vinhao Tinto
Niel Joubert “Reserve”Cabernet Sauvignon

inclusief 
GRATIS 

Glossy 
Magazine!

5950
 €

Van

per 
doos

€ 73,20  
Voor

Acties zijn geldig t/m 5 september 2021. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Zomeropruiming
Mooie wijnen, fijne prijzen

Gastrovino 
Proefdoos 

Een wereldwijde selectie van de leukste en lekkerste 
wijnen uit deze folder in een mooie geschenkdoos. 

Ventopuro 
Sauvignon Blanc 

Coastal  
Chili, 

Curicó Valley. 
Elegant, peer, 

perzik  

Tastet Tonnelle 
Frankrijk, 

Zuid-West 
Frankrijk.

Fris, appel, 
mineralig 

      795 €
per fles

Château 
Lacchassagne 

Pinot Noir  
Frankrijk, 

Bourgogne. 
Vol, rood fruit, 

lichte 
houttonen 

      1395 €
per fles

      1195 €
per fles

Les Jamelles 
Clair de Rosé  

Frankrijk, Languedoc. 
Levendig, floraal, framboos

      895 €
per fles

Toma Tempranillo  
Spanje, 

La Mancha. 
Zacht, zwarte 
bessen, kersen 

      525 €
per fles

José Pariente 
Pinaster 

Tempranillo 
Spanje, Rueda. 
Zacht, bramen,

 balsamico

      1595 €
per fles

20%
korting

25%
korting

15%
korting


