Scott Bilsen TOP-10 Wereldwijnen
Tien prachtige wijnen, die ik op onze reizen heb ontdekt of die juist aanleiding vormden om op reis te gaan.
Als u momenteel tóch meer thuis moet blijven, verwen dan uzelf en uw vrienden met deze wijnen, immers:
“Als je uit eten gaat schrik je niet van een fles van 30 of 40 euro, neem dan thuis eens iets van amper de helft!”

Witte Wijnen
Domaine Bergeron – Julienas-Beaujolais – La France
Beaujolais Villages Blanc 2019
11,95
doos/6 67,50 (11,25)
Een witte Beaujolais van de chardonnay-druif aangevuld met een beetje gamay à
jus blanc. Gouden Medaille gewonnen in Parijs. Mooie ‘neus’ van rijp fruit met
‘botertje’ van de chardonnay en kruidigheid van de gamay. Echt een ‘trouvaille’.

Esk Valley – Marlborough - Nieuw-Zeeland
Sauvignon Blanc 2019
12,95
doos/6 72,00 (12.00)
Typisch stuivend fris bouquet dat Nieuw-Zeeland zo kenmerkt. Zeker van de
Marlborough vallei. Hij ‘knalt’ het glas uit. Aroma van groene appels en
citrusvruchten. Heerlijke dorstlesser van hoog niveau.

Miles Mossop Wines – Helshoogte – Suid Afrika
The Introduction Chenin Blanc 2019
12,95
doos/6 72,00 (12,00)
Een witte wijn met ‘ruggengraat’. Mooie volgele kleur en bloemig bouquet met
typisch Zuid-Afrikaanse fruitigheid. Deze wijn blijft ‘staan’ ook aan tafel. Heeft een
half jaar op eikenhouten fusten gelegen; dat geeft hem de body.

Bourgogne - Chanson Père & Fils – Beaune – La France
Viré-Clessé 2017
16,95
doos/6 97,50 (16,25)
Deze Bourgogne Viré-Clessé was jarenlang de favoriete huiswijn van paleis
Noordeinde….totdat een Argentijn hem verdrong. Op en top elegante witte
Bourgognewijn. Voor de verwende wijnliefhebber om zó te genieten maar
zeker ook om te combineren met een visgerecht of ook gevogelte.
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Rode Wijnen
Domaines Ogier à Chateauneuf – Rhone – La France
Côtes du Rhône Villages – Plan de Dieu 2017
12,95 doos/6 72,00 (12,00)
Gemaakt van GSM - Grenache, Syrah, Mourvèdre – heeft deze wijn een mooie
robijnrode kleur, een warme volle, krachtige smaak en een lange afdronk. Een
absolute herontdekking van de Rhone waard!

De Stefani – Veneto - Italia
De Stefani Classic 2016
14,50 doos/6 82,50 (13,75)
Een mondvullende, sappige, rode Italiaanse wijn uit Veneto, vlak bij Venetië,
gemaakt van de Cabernet-Sauvignondruif. Korte fustlagering en een paar jaar
fles-ontwikkeling hebben deze wijn vol, rond, soepel en héééél lekker gemaakt.

Weingut Zehe-Clauss – Rheinhessen – Deutschland
Zehe-Claus Lemberger 2017
16,50 doos/6 93,00 (15,50)
Marcus und Birgit Zehe-Clauss hebben heel succesvol een rode wijn van de
Lembergerdruif (Blaufränkisch) gemaakt. Rood fruit met indruk van kersen en
bramen. Licht gekoeld drinken. Voor wie durft, een absolute verrassing !

Ribera del Duero – Bodegas Carramimbre D.O. – España
Ribera del Duero Crianza 2017
19,95 doos/6 111,00 (18,50)
In amper dertig jaar zijn de Cabernet-wijnen van Ribera del Duero uitgegroeid van
Vino de Mesa tot de allerhoogste kwaliteitsstandaard. Herkenbaar Spaans met de
‘backbone’ van een stoere Cabernet. Verras uw vrienden aan tafel met deze wijn.

Muratie Wine Estate – Stellenbosch – Suid Afrika
‘Ansela van de Caab’ 2017
19,95 doos/6 111,00 (18,50)
Bordeaux-blend van Cabernet-Sauvignon, -Franc, Malbec en Petit Verdot. Diepe
volrode kleur, krachtige zelfs stoere smaak, sappig, dik en geconcentreerd. Zachte
rijpe tannines geven deze wijn zijn souplesse. Typisch Zuid-Afrikaanse fruitigheid.

Bodegas Alpasión - Uco Valley – Chili
Grand Malbec 2018

22,50 doos/6 125,00 (20,58)

Argentinië en Malbec is als …. een ‘mond vol wijn’. Krachtpatser uit de vallei ten
zuiden van Mendoza aan de voet van het Andesgebergte. Deze wijn vraagt om een
mooi stuk rood vlees en kan ook erg goed bij stevig gekruide gerechten.
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Twee heerlijke huiswijnen, voor alledag
Naast de Scott Bilsen TOP-10 Wereldwijnen wijs ik je graag op twee prettig geprijsde huiswijnen voor alledag,
die ik al jaren binnen de vrienden- en kennissenkring aanbied:

FRIS, FRUITIG EN SOEPELE WIJNEN:

Sierra Noble Sauvignon Blanc 2019
Central Valley – Chili

I Muri Primitivo 2018
Vigneti del Salento – Puglia IGP – Italia

Fris en fruitig. Heerlijk ‘stuivend ’bouquet. Indrukken
van citrusfruit en een lekkere droge afdronk.
ECHTE doordrinker en bij een feestje de gangmaker !

Typisch Italiaanse sappige rode wijn met ook voldoende
kracht en souplesse. Ongecompliceerd lekker.
Een mondvullende rode wijn, ook voor aan tafel !

Per fles 4,95
per doos / 6
vanaf 24 flessen per doos / 6

Per fles 6,95
vanaf 24 flessen

27,50
25,00

( 4,58)
( 4,16)

per doos / 6
per doos / 6

37,50
35,00

( 6,25)
( 5,83)

Bestellen kan door de bestellijst op de website in te vullen ( www.scottbilsentravel.com/bestellen/ )
OF een mailtje te sturen naar gijs@scottbilsentravel.com OF mij te bellen op 06-37661203.
Bezorging van uw bestelling is GRATIS bij een bestelling met een minimum factuurbedrag van 200,- incl. btw.
Daaronder worden bezorgkosten van 10,- incl. btw berekend voor de regio Tilburg en omstreken en 20,- voor alle andere regio’s.
Voor het bezorgen van bestellingen wordt altijd eerst contact met u opgenomen.

Scott Bilsen Travel
gijs@scottbilsentravel.com

TWEE HEERLIJKE HUISWIJNEN
voor alledag

Gijs van Bilsen
06.37661203

