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Welkom op de 
proeverij van 

Juulswijn 
en Juulsbar!



Hoe werkt deze proeverij?

Bij binnenkomst heb je dit boekje ontvangen, samen met een 
pen en een proefglas. Je kijkt in dit boekje wat je aanspreekt, 
een Italiaanse pinot grigio, een heerlijke merlot... wat dan 
ook. Maar wellicht is dit juist een gelegenheid om te proeven 
wat je nog niet kent! 

De wijnen staan genummerd, net als in dit boekje. Schenk 
een bescheiden hoeveelheid wijn in je glas en leeg na het 
proeven het restant in de daarvoor bestemde spuugbakken. 
Om de smaak in je mond te neutraliseren neem je eventueel 
een stukje stokbrood.

Na al je proefavonturen is het mogelijk om via de bestellijst 
de wijnen te bestellen. Lever deze lijst in bij Juul of Mariozee 
en wij nemen contact met je op wanneer we jouw bestelde 
wijnen komen bezorgen.

Heel veel proefplezier!

.

Kijken, walsen, ruiken en proeven

Door wijn in het licht te houden zie je de kleur en 
transparantie van een wijn. De kleur van de wijn ontstaat 
vooral door de rijping en druivensoort die er is gebruikt bij 
het maken van de wijn.

1. Kijken

Draai het glas voorzichting rond. Dit zorgt ervoor dat de 
wijn ‘ademt’ en de aroma’s vrij komen. Steek je neus diep in 
het glas en neem een diepe inhalatie. Veel wijnen hebben 
sterke aanwezige aroma’s die je door het ruiken kunt 
herkennen waardoor je de wijn beter kunt beleven.

2. Walsen & ruiken

3. Proeven

Neem een klein slokje en laat dit een tijdje door je mond 
heen rollen. Zorg dat je tijdens deze slok wat zuurstof 
in ademt waardoor je de smaken beter kunt opnemen. 
Waarom? Omdat het heerlijk is. Nu de keuze: uitspugen of 
doorslikken. Het is aan jou.



Speciaal voor de komende feestdagen deze mooie magnum 
fles (1,5 liter) om mee te proosten voor € 15,95! 

Bleek strogeel met groene reflecties. Elegant en geurig met 
volop subtiele fruitnuances. Heerlijk fris en aangenaam rond 
van smaak, met veel wit fruit (peer, appel) en een 
vleugje perzik. Een buitengewoon levendige, 
uiterst plezierige bubbel die niet 
snel zal vervelen. PROOST!

1. Magnum Millesimato

glera, chardonnay
€ 7,95 (75cl) 
Italië 
Domus Vini

Wijn- spijsadvies: 
aperitief, garnalen, gerookte zalm, schelpdieren, vis, 
salades en gegrilde groente.

Deze mousserende wijn wordt gemaakt op het Italiaanse 
eiland Sardinië. Intens fris, geel en witte bloemen met een 
lichte suggestie van knapperig brood. Een elegante en fijne 
bubbel.

Een selectie van druiven uit Vermentino di Sardegna 
DOC, zorgvuldig met de hand geplukt en gemaakt met 
de Charmat-methode. Zes maanden sur lie gerijpt. Door 
dit proces zorgt de gist voor geurige aroma’s en een fijne 
vorming van de bubbel.

2. Santa Maria La Palma

vermentino
€ 14,95 
Italië 
Akenta Cuvee 71 

Wijn- spijsadvies: 
ideaal als aperitief en bij een maaltijd van vis, 
schaal- en schelpdierengerechten.
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1A. OOK VERKRIJGBAAR in 
150CL (magnum) voor € 15,95  
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4 Een stukje kerstmagie uit de Elzas in het glas! 

Een lichte en heldergele wijn met een fijn, droog en 
typisch bouquet. De smaak is soepel en fruitig. Het 
is een harmonieuze wijn, stevig met mooie zuren en 
subtiele aroma’s van geel fruit.

4. Dopff 

pinot gris
€ 9,95
Frankrijk
Noël Alsace

Wijn- spijsadvies: 
oesters, gerookte vis of andere visbereidingen (met 
saus, in een terrine of mousse). 

Heerlijk frisse wijn uit Marlborough Nieuw Zeeland. 
De wijn is afkomstig van het noordelijke deel van het 
zuidelijke eiland. 

In de neus is het een heerlijke geurige wijn met tonen 
van kruisbes, citrus en die zo kenmerkende Nieuw 
Zeeland sauvignon geur. De smaak is knisperend fris 
met appel, citrus, perzik en abrikoos. 

3. Hans greyl - sauvignon blanc 2020

sauvignon blanc
€ 8,95 
Nieuw-Zeeland
Hans Greyl

Wijn- spijsadvies: 
oesters, geitenkaas, groene asperges en 
tonijntartaar. Ook perfect als aperitief.

kadotip voor de kerst



5. chenais reserva blanco / rouge

€ 5,95 
Frankrijk
Maison La Chênais

6. Chenais Prestige Chardonnay / merlot

€ 8,25
Frankrijk
Maison La Chênais

prijsknaller
per doos € 30,-
blanco of rouge

De Blanco is een sappige blend van vermentino, sauvignon 
blanc, viognier en chardonnay. De vermentino zorgt voor 
een zacht crèmig mondgevoel, de sauvignon voor de 
frisheid, de viognier voor het bloemige karakter 
en de chardonnay voor rondeur.
Wijn-spijsadvies: gegrilde sardientjes, borrelhap.

De Rouge wijn is een blend van grenache, syrah, 
cinsault en merlot. De grenache biedt sap en kracht, 
de syrah peperigheid en merlot en cinsault bieden 
fruit. Dit is niet zomaar een rood wijntje, maar een 
karakteristieke rode wijn met een lange afdronk.
Wijn-spijsadvies: gegrild vlees en kip, pasta’s.

Chardonnay: De druiven komen van vulkanische gronden. 
De wijn heeft een goudgele kleur, met in de neus aroma’s 
van tropisch fruit en een vleugje boter en vanille. In de 
mond is de wijn vol, licht vettig en zacht met de 
kenmerkende tropische tonen in de smaak.
Wijn- spijsadvies: gebakken vis, wit vlees, 
romige pasta gerechten.

Merlot: De wijn heeft een robijnrode kleur, een complexe 
geur met een evenwichtige smaak en een subtiele 
stroefheid. De wijn heeft niet op hout gerijpt en heeft 
daardoor een stevige body.
Wijn- spijsadvies: 
gegrilde kip, harde Hollandse kazen, ribeye.
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prijsknaller
per doos € 45,-
chardonnay of merlot
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Heerlijke blend van 6 druiven, rond, zacht en fris met 
een prettig zoetje in de afdronk. Perfecte borrelwijn.
De smaak is rond, fris, met indrukken van mandarijn.

Domaine Eric Gelly is een familiebedrijf dat zeven 
generaties geleden, in 1850, werd opgericht. De wijnen 
worden geproduceerd op kleiachtige kalkbodems, 
met behulp van de zuidelijke zon. Het Domaine omvat 
meer dan 48 hectare wijnstokken. Alle wijnen komen 
uitsluitend van de wijngaard van Domaine Eric Gelly 
en worden ter plaatse gebotteld: 100% authentiek!

7. Petite Envie Blanc

viognier, chardonnay, sauvignon, muscat, gewurztraminer en vermentino

€ 5,95 
Frankrijk
Domaine Eric Gelly

Wijn- spijsadvies: 
als aperitief en/of bij witte vis.

Heerlijke blend van 5 druiven, een diepe 
granaatkleur met paarse reflecties. 

In de neus mediterrane kruiden met hints van 
peper. In de mond soepel, volop rood fruit en een 
aangename kruidigheid.

8. Petite Envie Rouge

pinot noir, carignan, marselan, syrah en cabernet sauvignon

€ 5,95 
Frankrijk
Domaine Eric Gelly

Wijn- spijsadvies: 
Bœuf Bourguignon, grillgerechten, raclette.

doos € 32,50

doos € 32,50
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9. LORGERIL Mas des Montagnes Blanc

grenache, macabue
€ 12,95 
Frankrijk
Lorgeril Maison & Domaines

Wijn- spijsadvies: 
gegrilde vis, aperitief.

Om 4 uur ‘s ochtends worden de druiven met de hand 
geoogst, zodat ze geheel fris in de kelder arriveren. Daar 
worden ze direct geperst, zonder eerst te worden gekneusd. 
Dan volgt een statische klaring die 48 uur duurt. De 
Grenache (55%) wordt op rvs vergist bij een temperatuur 
van 16-18 °C. De Macabeu (45%) wordt vergist op (gebruikte 
barriques van Frans eikenhout en rijpt vervolgens nog 10 
maanden op barrique verder, waarna de assemblage volgt. 
Het is een zeer elegante wijn die opvalt door zijn mineraliteit 
en frisheid. De heuvels met schaliegronden spelen hierbij 
een grote rol.

De jonge Grenachewijn (55%) rijpt 12 maanden op één 
en twee jaar oude “demi-muids” (eikenhouten vaten van 
600 liter). De wijn is donkerrood van kleur met complexe 
aroma’s. De fijne tannines geven de wijn body samen met 
het kruidige karakter van de Syrah en de rijkdom van de 
Grenache. Toch blijft frisheid en elegantie de boventoon 
voeren, dit dankzij het terroir. Een lange afdronk doet nog 
lang genieten.

10. Lorgeril Mas des Montagnes Rouge

grenache, syrah
€ 12,95
Frankrijk
Lorgeril Maison & Domaines

Wijn- spijsadvies: 
eendenborst, rosbief, gevogelte, sterke kazen.
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De druiven van deze mooie volle rijke Chardonnay 
worden allemaal met de hand geoogst en 
gesorteerd. Geuren van hooi, acacia, citrus, perzik 
en brioche. In de mond lekker vol met veel smaak, 
complexiteit en romigheid in de afdronk dankzij de 
houtlagering.  

11. Very Limoux Chardonnay

chardonnay
€ 11,75 
Frankrijk
Anne de Joyeuse

Wijn- spijsadvies: 
asperges, pasta en visgerechten, geitenkazen, als 
aperitief of bij verse vijgen en ijs.

Een Bordeaux in Bourgondische stijl, barstend van de 
sappige zwarte bessen, cassis en bosaardbeitjes, 
aangevuld met subtiele tonen van viooltjes, drop 
en een vleugje leer. 

De fluweelzachte tannines geven de wijn een spannende 
touch.

12. CHÂTEAU LE REY LES ARGILEUSES

merlot, cabernet franc
€ 14,95 
Frankrijk
Château Le Rey

Wijn- spijsadvies: 
mooi bij klein wild, eend en groentengerechten. Licht 
gekoeld heerlijk als mooie aperitiefwijn bij charcuterie en 
zachte kruidenkazen.
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Heerlijk peer en perzik, bloemen en een vleugje honing, fris 
en opwekkend. In de smaak krachtig en sappig, heerlijk 
mondvullend, aangenaam wit fruit, een vleugje exotisch, 
mooi droog, maar niet te streng.

13. SACCHETTO L’ELFO PINOT GRIGIO

pinot grigio
€ 7,65
Italië
Sacchetto

Wijn- spijsadvies: 
lekker bij vissalades, krab en kreeft, garnalen.

14. LUCCARELLI CAMPO MARINA MALVASIA NERA 

malvasia nera
€ 11,95 
Italië
Luccarelli Campo Marina

Wijn- spijsadvies: 
rood vlees, gegrild vlees met rijke sauzen en rijpe kazen.

Indrukwekkende Italiaanse krachtpatser, een smaakexplosie 
van de druif malvasia nera uit Salento in Zuid-Italië. 

De rijping vindt plaats op Franse en Amerikaanse barriques 
voor 6 tot 8 maanden. En dan krijg je een intens robijnrode 
wijn, die een ware smaak explosie is. Stevig, stroperig en 
uitnodigend met rijp, zwart fruit, subtiele vanilletonen en 
heerlijk kruidige toets.
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Villa Trasqua is opgericht in 1965. De naam Trasqua 
is een verwijzing naar het gelijknamige plateau, 
waarop het wijngoed gevestigd is. Het landgoed omvat 56 
hectare wijngaarden, die zich koesteren in de immer aanwezige 
zon en de aangenaam verkoelende wind vanaf de Tyrreense zee 
in het westen.

Heldere strogele kleur met groene tinten. Intens aroma van vers 
fruit met citrus en witte bloemen, milddroog van smaak.

15. trastella vermentino di toscana

vermentino
€ 9,95 
Italië
Villa Trasqua

Wijn- spijsadvies: 
simpele pasta- en rijstgerechten, vis en zeevruchten, 
Aziatische gerechten en gegrilde kip.

Het wijngoed ligt op de berg Trasqua in Toscane bij 
Sienna, een glooiend terrein met diverse soorten arme 
grond: stenig, zanderig met wat klei, kalk, leem en ijzerhoudend. 

Fraaie Chianti met een volrode tint en een uitgesproken fruitig 
aroma, met nuances van lichte kruiden en gebrande tonen. De 
smaak zet vol en sappig in en ontwikkelt zich evenwichtig, met 
fijne tannine in de finale. Balans en verfijning! 

16. chianti classico bio

sangiovese
€ 14,95 
Italië
Villa Trasqua

Wijn- spijsadvies: 
gebraden vlees, wildzwijn, wild en gerijpte schapenkaas. 
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17. Illuminato Fiano

fiano 
€ 11,95 
Italië
Tenuta Giustini

Wijn- spijsadvies: 
frisse salade met appel, ook heerlijk als aperitief.

Heerlijk fris en fruitige witte wijn van 100% fiano druif met 
geuren van bloemen en appel. Heeft een zachte, licht kruidige 
en sappige smaak. 

Tenuta Giustini bevindt zich in Salento – de “hiel” van Italië, 
in de zuidelijke regio van Puglia. De wijngaarden liggen 
relatief dicht aan zee. De vruchtbare bodem, de zeewind 
en het warme, zonnige klimaat in de regio hebben de ideale 
omstandigheden gecreëerd om de wijnstokken en inheemse 
druivensoorten tot bloei te laten komen.  

18. QVID Primitivo

primitivo
€ 9,95
Italië
Tenuta Giustini

Wijn- spijsadvies: 
pizza met pikante salami, pastagerechten met 
tomaten- of paprikasaus. 

De wijngaarden liggen relatief dicht aan zee. De vruchtbare 
bodem, de zeewind en het warme, zonnige klimaat in de 
regio hebben de ideale omstandigheden gecreëerd om de 
wijnstokken en inheemse druivensoorten tot bloei te laten 
komen. 
 
Vol, zwoel, kruidig met de geur van sigaren en kersen en de 
smaak van rijpe pruimen en bramen. De wijn biedt hij naast 
rijp fruit en specerijen, ook frisheid en zachtheid. 
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De druiven worden direct tijdens de oogst al in kleine bakjes 
gelegd om dan gedeeltelijk in te drogen. Daarna rijpt de 
wijn 6 maanden in grote eikenhouten vaten. De wijn is 
delicaat met een fruitig karakter.

De smaak is krachtig, vol en droog, met een fluwelen 
textuur met heel aangename aroma´s van gedroogd fruit.

19. L’ Appassione

corvina (veronese)
€ 7,95
Italië
Sartori di Verona

Wijn- spijsadvies: 
Gegrild en gebraden vlees, stevige kazen en pasta 
gerechten.

20. Regolo valpolicella ripasso

corvina (veronese)
€ 12,95
Italië
Sartori di Verona

Wijn- spijsadvies: 
stevige gerechten, wild, geroosterd vlees, rijpe kazen.

Na het indrogen van de druiven rijpt de wijn 18-24 maanden 
in middelgrote en grote eikenhouten vaten.

De neus biedt intense, lang doorzettende aroma’s. De 
smaak is krachtig, vol en droog, met een fluwelen textuur; 
in de mond ontwikkelen zich prachtige aroma’s van zwarte 
kersen en gedroogd fruit die de wijn een verrukkelijke 
afdronk verlenen.

20A. OOK VERKRIJGBAAR IN 
150cl (magnum) voor € 28,95  
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21. Bardos verdejo

verdejo
€ 8,95 
Spanje
Bodega de Bardos

Wijn- spijsadvies: 
verrukkelijk bij schaal- en schelpdieren, bij vis van de grill 
of bij gamba’s met knoflook. Door zijn intense, zachte 
karakter ook erg mooi bij een truffelrisotto, of bij verfijnde 
gerechten met kip.

Deze verdejo is een unieke, zuivere wijn waarin uitbundig 
fruit, frisse zuren, zachtheid en complexiteit op een perfecte 
manier samengaan. Je proeft sappige tonen van mango 
en passievrucht, frisse citrus en kruiden, omhuld door een 
zijdezacht, filmend laagje en een verrassende mineraliteit 
en ziltheid.

22. Bardos Romantica crianza

tinta del pais
€ 10,95 
Spanje
Bodega de Bardos

Wijn- spijsadvies: 
lamskotelet, geroosterd vlees, gegrilde zalm, pasta en 
soep, of een combinatie met geroosterd lam.

Deze wijn is gemaakt van tinta del paìs druiven. De wijn rijpt 
gedurende 14 maanden in tweedehands Frans eiken vaten. 
Een diepe kersenrode kleur met donker paarse randen. 

De neus is intens met aroma’s van rijp fruit, donker fruit, zoete 
jam, tabak en leer. In de mond heeft de wijn een volle body 
en duidelijke structuur waarbij de frisheid niet gemist kan 
worden. Souplesse en elegantie, een zachte tannine en een 
aangename finish.
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23. Voché Rioja Blanco

viura & chardonnay
€ 9,95
Spanje
Voché

Wijn- spijsadvies: 
zeevruchten, vis, gevogelte en wit vlees.

Voché Rioja Blancois een blend van viura en 
chardonnay. De druiven zijn afkomstig van meer dan 
50 jaar ouden “bush” vines die staan op een zanderige 
bodem met veel stenen. 

Je ruikt heerlijk frisse tonen van citroen, grapefruit in 
combinatie met specerijen en vanille. De smaak is fris, 
lekker in balans met aangename zuren en een lange 
afdronk. De wijn heeft 6 maanden op hout gerijpt. 

Voché Rioja Crianza is een blend van 80% tempranillo 
en 20% graciano. 

Rioja Crianza heeft een expressief aroma vol rijp fruit en 
specerijen zoals kruidnagel en witte peper. Vol van smaak, 
hartig met een mooie structuur, intens met soepele 
tannines.

24. Voché Rioja Crianza 

tempranillo & graciano
€ 11,95
Spanje
Voché

Wijn- spijsadvies: 
entrecote, lamsrack met koriander muntsaus, zoetzure 
kipspiesjes.
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25Deze wijn is een eerbetoon aan de garnacha druif. De druiven 
groeien aan wijnstokken van 60 jaar oud, deze staan op 
300-400 meter hoogte in de heuvels tussen El-Molar en 
Tarragona. De druiven worden handmatig geoogst. Gisting 
van de wijn gebeurt op stalen tanks met gecontroleerde 
temperatuur. De maceratie duurt 2 weken, aansluitend 
vindt rijping plaats op Frans eikenhouten vaten gedurende 
10 maanden.

25. La Garnatxa Fosca del Priorat

garnacha
€ 13,75 
Spanje
Proyecto Garnachas de España

Wijn- spijsadvies: 
wild, haas en wild zwijn. Een heerlijke metgezel van 
ossenstaart, gegrild en geroosterd vlees, vooral lam en 
rund. Of met kazen zoals de Manchego.

De wijn heeft een intens aromatische geur van zwart fruit met 
tonen van caramel en vers gebakken patisserie. In de mond 
krachtig en fris, met een unieke balans tussen donkerrood fruit 
en een kruidige elegantie verkregen door het zorgvuldig gebruik 
van eikenhouten vaten.  

De wijn geeft een mondvullend gevoel met een breed 
smaakpallet, de afdronk is lang en zeer aangenaam, een 
gastronomisch genot! 

26. Montecillo Limited edition

tempranillo en graciano
€ 15,95 
Spanje
Montecillo

Wijn- spijsadvies: 
rood vlees en charcuterie (iberico ham, chorizo).
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27. ANDELUNA 1300 Torrontes

torrontes
€ 10,95
Argentinië
Andeluna Cellars 

Wijn- spijsadvies: 
schaal/schelpdieren, gevogelte en Aziatische gerechten.

Torrontes samen met de malbec zijn de meest 
kenmerkende druif uit Argentinië. 

Deze wijn heeft een groene kleur met zilveren tonen.
Aroma’s van witte bloemen en tropisch fruit en citrus en 
jasmijn en perzik.

Fris, erg smaakvol met een intense afdronk.

Intens helder purper van kleur. De geur opent met een 
florale noot (viooltjes), waarna zich de aroma’s van 
rode pruim, aardbei en braam naar voren komen.

Fris, zacht en evenwichtig van smaak met een subtiele 
minerale textuur.

28. ANDELUNA 1300 Malbec

malbec
€ 10,95
Argentinië
Andeluna Cellars

Wijn- spijsadvies: 
Malbecs zijn stevige wijnen dus heerlijk om ze te 
combineren met zwaar gegrild vlees en BBQ-gerechten.
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29. Tahbilk Viognier

viognier
€ 9,95
Australië
Tahbilk

Wijn- spijsadvies: 
pittige gerechten, zalm & tonijn.

De wijnen van Tahbilk zijn terroir-wijnen, die hun bijzondere 
herkomst tot uitdrukking brengen: de wijngaarden zijn 
gelegen in de Nagambie Lakes subregio van Central Victoria. 
Opgericht in 1860, is Tahbilk nu het oudste wijnbedrijf en 
wijngoed van Australië dat 100% familiebezit is. 

De weelderige aroma’s van rozenblaadjes, gemberkruiden 
en abrikoos doen al een grote intensiteit vermoeden. In de 
mond is het één en al steenfruit, frisse citrustonen en meer 
kruidigheid en dat alles gevat in levendige zuren. Dit 
is een rijke fruitige wijn om jong gedronken te worden.

30. Tahbilk Marsanne

marsanne
€ 9,95
Australië
Tahbilk

Wijn- spijsadvies: 
kreeft, pasta’s met romige sauzen, gebakken forel met 
amandelen.

Stuivend citrusfruit,  tropisch fruit en de florale tonen 
met een mineraliteit en zuren, die de wijn jeugdige frisheid 
geven.

Maar die zuren staan ook borg voor een goede flesrijping 
waarbij de klassieke aroma’s van kamperfoelie, toast en 
marmelade tot ontwikkeling komen.
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Het mondgevoel van deze wijn is verrukkelijk. De rijkheid 
en impact van de roussanne, de minerale strakheid 
en het vlezige aroma van abrikozen met een vleugje 
rozenblaadjes van de viognier. 

Frisse zuren op de afdronk. Met 5-7 jaar flesrijping zal 
deze wijn nog verder aan complexiteit winnen.

31. Tahbilk Marsanne Rousanne Viognier

marsanne, roussanne & viognier
€ 14,50
Australië
Tahbilk

Wijn- spijsadvies: 
geitenkaas of gegrilde coquilles met bacon.

Zowel geur als smaak vallen op door de dichte 
verwevenheid van alle aroma’s: tonen van gember, peer, 
limoen en citrus. Een minerale structuur van zuren, met 
kamperfoelie en tonen van toast op de achtergrond.

Dit is alvast een indicatie zijn van de complexiteit die met de 
jaren alleen nog maar zal toenemen: deze wijn zal zich zeker 
gedurende 25-30 jaar na de oogst verder blijven ontwikkelen.

32. TAHBILK 1927 Vines Marsanne

marsanne
€ 24,85
Australië
Tahbilk

Wijn- spijsadvies: 
kazen, paté, zalm.
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Aromatisch, smakelijk en vlezig met sprankelend en kruidig rood 
bessenfruit van de grenache, sappige en aardse shiraz-tonen, 
tezamen met het florale karakter en de tonen van gedroogde 
kruiden van de mourvèdre.

Deze wijn kan jong gedronken worden, maar beschikt over 
voldoende tannine om hem nog 8-10 jaar na de oogst verder te 
laten rijpen, wat zijn complexiteit alleen maar ten goede 
zal komen.

33. Thabilk Grenache, Shiraz, Mouverdere

grenache, shiraz & mouverdere
€ 14,50 
Australië
Thabilk

Wijn- spijsadvies: 
stoofpotten, chili con carne, harde kazen.

34. TAHBILK 1927 Old Vines Cabernet Shiraz

cabernet sauvignon & shiraz
€ 24,85 
Australië
Thabilk

Wijn- spijsadvies: 
lamsvlees, harde kazen, short ribs.

Het bouquet is robuust en genereus. In de mond volop fruit 
van donkere bessen en pruimen. Tonen van specerijen met 
stevige tannine.

De lange afdronk, vol verrukkelijk fruit met heerlijke frisse 
zuren. Als deze wijn onder de juiste omstandigheden 
bewaard zal hij na verdere flesrijping nog flink aan karakter 
en complexiteit winnen.
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Levendige aroma van groene vijgen, in combinatie 
met tonen van grapefruit, vuursteen en afgerond met 
wat zoet tropisch fruit en citroensnoepjes.

In de smaak vooral nuances van citroengras en ananas, in 
een -van begin tot eind- tintelfrisse zetting.

35. Benguela Cove Sauvignon blanc Estate

sauvignon blanc
€ 12,95
Zuid Afrika
Benguela Cove

Wijn- spijsadvies: 
perfect te combineren met gegrilde vis of bij klassieke 
rijstgerechten zoals Paella, maar ook heerlijk bij rood 
vlees, tapas met vlees en kaas.

In de geur een onweerstaanbaar palet van aroma’s 
als geroosterde amandelen, vuursteen, gedroogde 
perzik en sinaasappelbloesem. De stevige zuren geven 
tegenwicht en de romigheid vult de mond, met op de afdronk 
citrusrasp, grapefruit en een vleugje noga. De mineraliteit 
maakt het romige mondgevoel luchtig en geeft er structuur 
aan. Een frisse, zuivere afdronk.

Deze zeer karaktervolle wijn kan het best omschreven 
worden als verfijnd complex.

36. Benguela Cove Chardonnay Estate

chardonnay
€ 16,75 
Zuid Afrika
Benguela Cove

Wijn- spijsadvies: 
vleesgerechten, gnocchi met blauwschimmel kaas, 
sterke harde kazen, slakken.
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37. BENGUELA COVE Pinot Noir Estate

pinot noir
€ 16,75 
Zuid Afrika
Benguela Cove

Wijn- spijsadvies: 
kan met zowel hartige als zoete gerechten. Carpaccio 
van springbok met een balsamico dressing, lasagna met 
aubergines, truffels van witte chocolade.

Een rijk palet aan aroma’s, waaronder pruimen, viooltjes  
en chocolade, met een koel en aards randje van venkel en 
gedroogde oregano. In de mond volop lagen met fruit en 
complexe smaaknuances. Het fruit krijgt tegenwicht van de 
umami. Turks fruit en koekkruiden verpakt in zachte, romige 
tannine met een vleugje viooltjes. 

Stoer van smaak maar met de finesse die zo kenmerkend is 
voor pinot noir.

38. Benguela Cove Moody Lagoon

shiraz, cabernet sauvignon, cabernet franc, petit verdot & merlot

€ 11,95 
Zuid Afrika
Benguela Cove

Wijn- spijsadvies: 
lamsköftes met tzatziki, pappardelle met konijn, 
struisvogel-camembert burger.

Met zijn mooie balans tussen donker fruit en wilde kersen 
kan deze wijn een veelheid aan gerechten aan. Aroma’s van 
moerbei en bosbes, verlevendigd met tonen van cederhout, 
gedroogde kruiden als korianderzaad en van met de hand 
gekneusde verse tuinkruiden: een vleugje rozemarijn speelt 
in de verte door het bouquet.

Pure fruitigheid met voldoende gewicht om tot een intens, 
evenwichtig en heerlijk fris geheel te komen. Mettertijd 
zullen de tannines steeds zachter worden.
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 40. Tanagra ShiraZ

shiraz
€ 13,95 
Zuid Afrika
Tanagra

Wijn- spijsadvies: 
stevige wildgerechten, gerookte eendenborst, beef 
wellington.

Deze jonge wijn rijpt voor 14 maanden in 225 liter 
Frans eiken vaten. Het resultaat is een diep paarse 
wijn met een prachtige balans tussen donker fruit en 
aardse tonen. In de mond vol, met een goede structuur 
en tonen van pruim en peper. 

De afdronk is lang en uiterst smakelijk. Heerlijk om nu van 
te genieten of de aankomende 5 jaar.

 39. Tanagra Colombard

colombard
€ 11,95  
Zuid Afrika
Tanagra

Wijn- spijsadvies: 
aperitief, gevogelte en visgerechten.

De jonge wijn rijpt 6 maanden op de fijne lies (gistcellen)
en 1 maand in gebruikte vaten voor botteling. Het 
resultaat is een serieuze en elegante frisdroge wijn met 
nuances van tropisch fruit, afgerond met een vleugje hout. 

Heerlijk om nu van te genieten of de aankomende 3 jaar.
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De jonge wijn rijpt vervolgens voor 14 maanden in 225 liter 
Frans eiken vaten. Het resultaat is een diep paarse wijn, 
met aroma’s van cassis, eucalyptus, zwarte bessen en een 
hint van tabak. In de mond rijk aan fruit, met kruidige tonen 
en een prettige structuur met zachte tannines. 

De afdronk is lang en uiterst smakelijk. Heerlijk om nu van 
te genieten of de komende 5 jaar.

 41. tanagra cabernet sauvignon

cabernet sauvignon
€ 13,95 
Zuid Afrika
Tanagra

Wijn- spijsadvies: 
gegilde lamsrack, rood vlees, stoofgerechten van wild.

42. uby No 4

gros manseng & petit manseng
€ 9,50 
Frankrijk
Uby

Wijn- spijsadvies: 
heerlijk bij fruitdesserts.

De Uby N°4 heeft een prachtige heldere gouden kleur. De 
neus geeft aroma’s van citrus en een waaier van exotisch 
fruit: ananas, mango, passievrucht. 

De wijn heeft een frisse en zachte mond, met
fluweelzachte smaken van peer en gekonfijte citroen.
Deze zoete Uby heeft een ongelooflijke frisheid en 
een prachtige gastronomische, aromatische afdronk.

dessertwijn
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Vier prachtige rode wijnen van de 
Reserva serie, gemiddelde hebben deze 
wijnen 10 maanden houtlagering gehad;

• cabernet sauvignon
• merlot
• carmenère
• syrah

43. Ventisquero 4-pack

cabernet sauvignon, merlot, carmenère, syrah

NU € 29,95 
Chili
Viña Ventisquero

Diep kersenrood met een violet weerschijn.

In de geur vooral zwart fruit als braam, bosbes en 
zwarte kersen, vermengd met tonen van peper en 
specerijen en zelfs wat mineraliteit, zoals grafiet. De 
smaak is uiterst levendig, fris en vol spanning. De wijn 
is zacht, de tannine is stevig maar met een fluwelen 
textuur en de frisse zuren dragen dit geheel fraai door 
naar de zeer lange afdronk.

44. Ventisquero Grey Carmenere

carmenère
€ 18,95 
Chili
Viña Ventisquero

kadotip voor de kerst
4 halen, 3 betalen!

Wijn- spijsadvies: 
wild, exotische gerechten, gegrild vlees, stevige rijpe kaas, 
pasta.
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45. Ramos Pinto Proefpakket (port)

€ 15,00 
Portugal
Ramos Pinto

De ultieme proefbeleving bij een feestelijk dessert of een mooie 
kaasplank! 

Dit pakket met miniaturen 
bestaat uit vier flesjes van 
90 ml;
• Lagrima White
• Adriano Reserva White
• Adriano Reserva Tawny
• Collector Reserva Ruby

46. ramos pinto - reserva (port)

per stuk € 17,50 
Portugal
Ramos Pinto

Uit de Reserva serie van Ramos Pinto:

• Lagrima White
• Adriano Reserva White
• Adriano Reserva Tawny
• Collector Reserva Ruby

En ook 10 jaar oud, 20 jaar oud  en 
30 jaar oude Porten zijn te 
verkrijgen.
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relatiegeschenken

magnums duffour:

DUFFOUR Cotes de Gascogne Blanc 1,50 ltr.

DUFFOUR Cotes de Gascogne rouge 1,50 ltr.

Pellegrino
€ 15,95

BARDOS ROMANTICA-RESERVA 
GIFTPACK 3 FLESSEN

GRAND THEATRE 
Bordeaux A.O.P. Rouge kist

2 flessen voor maar 
€ 19,95

Er zijn natuurlijk ook mogelijkheden om 
zelf een pakket samen te stellen, 

Juul adviseert je graag. 

per fles
€ 12,95 47
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49 € 34,95 
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Bardos Ribera del Duero Giftbox bevat 2 flessen 
Bardos Romantica en 1 fles Reserva.
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wijn  bier

Juul de Leijer is vinoloog en bierspecialist. Haar kennis en 
ervaring over wijnen en/of bieren deelt ze tijdens gezellige 
en leerzame wijnproeverijen in haar eigen proeflokaal in het 
Ginneken te Breda. Juul kan ook een wijn of bierproeverij 
verzorgen op uw locatie. Voor speciale gelegenheden is Juulsbar 
een uitkomst.

Met de Italiaanse Piaggio (driewielige bedrijfswagen) die is 
omgebouwd tot een mobiele bar, brengt Juul extra sfeer op uw 
personeelsfeest, jubileum, bruiloft of verjaardag. 

Juulsbar kan ook gehuurd worden voor productpromoties. 
Met ingebouwde tv-schermen kunt u de piaggio inzetten voor  
marketingdoeleinden. 

Juul zorgt voor een beleving. Aan de basis staan kwaliteitswijnen 
en speciaalbieren. Meer informatie over de wijnen, bieren, 
proeverijen en mobiele bar vindt u op juulswijn.nl of juulsbar.nl.

juulsbar
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Rozenlaan 82 Breda
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www.juulswijn.nl 

www.juulsbar.nl

www.facebook.com/juulswijn/

www.instagram.com/juulswijn_juulsbar/


