
 
 
 
 
 
 

 
 
Een zomerse Lions wijnselectie 
 
Vorig jaar schreef ik dat het bizarre tijden waren. Nooit gedacht dat nu, een jaar later, nog steeds 
ons leven in het teken van Corona zou staan. Gelukkig gloort er licht aan het eind van de tunnel. 
Nu de temperaturen langzaam stijgen, de zon steeds meer straalt, de dagen langer worden is er 
natuurlijk een stijgende behoefte aan wijnen die goed passen bij een zomers (buiten) seizoen.  
Wijnen voor op uw terras, wijnen voor bij de barbecue, wijnen waar je vrolijk van wordt. Hopelijk 
binnenkort ook weer genieten met wat meer familie en vrienden op bezoek! 
 
Het bestuur vroeg me ook dit jaar een mooie wijnselectie samen te stellen. Een grotere selectie 
dan vorig jaar. Hebt u meer om uit te kiezen! Ook hier zullen de verkopen gekoppeld worden aan 
een goed doel! Aantrekkelijke prijzen, lekkere wijnen en voor het goede doel, een 
uitnodigende combinatie! Doe uw voordeel! 
 
 
 

Witte wijnen: 
 
Domaine St. Felix “Cuvée Pierre Martin Blanc” 
Pays d’Oc, Frankrijk  
Ook het nieuwe oogstjaar overtuigd zéér!Ideale huiswijn wit, altijd en overal (zoals 
regelmatig bij Hotel Pullman Eindhoven Cocagne). Zéér betaalbaar en daarom altijd 
goed om in huis te hebben. 
Gemaakt van Sauvignon Blanc en de plaatselijk populaire Vermentino. Ondanks alle zon 
op de bol blijft dit een verfrissende, levendige, aromatische (citrus!), mondvullende witte 
wijn met een hint van mineraliteit en een hoog “yammie yammie” gehalte, oftewel je blijft er 
van snoepen! Voor dit geld is er weinig beters te koop! Ideaal bij alle informele eet- en 
drinkgelegenheden, van barbecue tot strandfeest en van picknick tot landelijke lunch. 
Vitello tonnato, salades, asperges, schelpdieren, zeevis of schaaldieren met spek.   
 
Chardonnay, Santiago 1541 
Central Valley, Chili 
Meer dan ooit value for money uit Chili! Smaakvolle Chardonnay uit Chili! 
Heerlijke expressie met herkenbare aroma’s van meloen, citroen en ananas. Geen 
houtopvoeding, maar toch… een heel klein houtkusje lijkt het. De wijn bezit een frisse 
romige structuur. Buitengewoon beschaafd en deze wijn heeft niets van die logge, zoete 
nieuwe wereld Chardonnays! Uitstekende en onbeperkt inzetbare allemansvriend. Ideale 
feest-, doordrinkwijn zonder grote pretenties, maar oh zo smakelijk! Aan tafel combineert 
hij prima met romige bereidingen van zeevis (zeeduivel!), visterrines, zeevruchten in 
bladerdeeg, gegratineerde coquilles. Ook een visje op de barbecue kan ie prima aan! 
  



 
Gros Manseng - Sauvignon Blanc 
Côtes de Gascogne, Frankrijk 
Nog zo’n heerlijke, frisse en uiterst betaalbare zomerwijn! 
Lichtgele kleur met gouden tinten. Heerlijke geuren van citrusfruit en exotisch fruit. In de 
mond mooie volle smaken van passiefruit en grapefruit. Een levendige, frisse en elegante 
blend van Sauvignon en Gros Manseng! Heerlijk om gekoeld te drinken als aperitief of in 
combinatie met salades, gegrilde vis- en kipgerechten, geitenkaas en gerechtjes met 
avocado, tomaten en olijfjes. 
 
 
Pinot Grigio, Farina 
Veneto, Italië 
Fijne Pinot Grigio van kwaliteitshuis Farina voor een zéér schappelijke prijs. Altijd 
lekker; lente, zomer, herfst… 
Helder strogeel met een groen zweempje. Zeer verfijnd in de neus, fruitig (appel, perzik), 
typerend voor Pinot Grigio uit de Veneto. Uitgesproken van smaak, zuiver, elegant en 
fruitig (verse druiven). Van de aanzet tot aan de finale fris en sappig. Superbetaalbare 
Pinot Grigio. De wijn heeft een autonome frisheid van nature. Voorgerechten met vis of 
(wit) vlees, patés en terrines, vis, schelp- en schaaldieren, gevogelte, wit vlees en 
paddenstoelen. Maar ook heerlijk om zo maar buiten de maaltijd van te genieten.   
 
 
Terra d’Alter “Siria, Arinto, Viognier” 
Alentejano, Portugal 
Jaaa, Portugal. Verrassend wit, verrassend betaalbaar. In de winterselectie 
succesvol, maar dit nieuwe oogstjaar smaakt natuurlijk heerlijk in de zomer! 
45% Siria en 45% Arinto, aangevuld met 10% Viognier. De wijn heeft een stuivend aroma 
van ananas, papaja en limoen. De smaak is zacht fruitig met ook wat minerale tonen. 
Buitengewoon smaakrijke en verfrissende finale van een mooie lengte. Aanbevolen als 
smaakrijke lunchwijn die zeer breed inzetbaar is. Aperitief en ook in combinatie met wat 
pittige tapas en/of antipasti een aanrader. Heel geschikt bij de creatieve gerechten met 
gewaagde accenten. Knapperige salades, pasta’s met zeevruchten, gefrituurde vis, schaal- 
en schelpdieren. 
 
 
Soave Classico, Farina 
Veneto, Italië 
Zo’n Soave waar je niet omheen kunt. Het ene glas doet naar het andere 
verlangen… Let the sun shine! 
Afkomstig uit het oudste deel van het Soave-gebied, vandaar dat Classico! Een Farina 
wijn die barst van aantrekkelijke aroma's zoals groene appel, ananas en gele pruim. Komt 
daar nou een hint anijs de hoek om… Daarnaast kenmerkt deze Soave Classico zich door 
de geur van wilde bloemen en vlierbloesem. De prachtige structuur en het haast ziltige 
karakter doen verlangen naar mooie wijn-spijscombinaties. Zeevruchten, vis of 
schaaldieren (mosselen, gamba’s, zeekreeft, rivierkreeftjes). Luxe aperitiefwijn. 
 
 
Viognier, Corette 
Pays d’Oc, Frankrijk 
In de verte doet dit denken aan top-Viogniers (Condrieu), kijkt u nog even naar de 
prijs.. haha! Populaire wijn bij jullie, terecht! Dit is lekker anders!! 
Uitnodigende, prachtig goudgele kleur. Een bom exotisch fruit met florale elementen 
(lavendel, acacia). Rijk, krachtig en in balans. Model Viognier, die zelfs in de verte doet 
denken aan top-Viogniers uit het Noordelijke Rhône-gebied (Condrieu)! Kijk nu nog even 
naar de prijs! Vettige structuur en in de finale komt er nog zo’n pot heerlijke honing voorbij. 
Aperitief, rijke salades, wit vlees, gegrilde vis. 
 
 
 



Esperanza “Verdejo-Viura” 
Rueda, Spanje 
Wat een heerlijke Rueda! Loepzuiver, opwekkend en smaakrijk tegelijk…  
Gemaakt van Verdejo en Viura druiven. Traditioneel is het de Verdejo druif die hier de 
klok slaat, maar ook de Viura is inmiddels erg populair. De Verdejo zorgt voor aroma's 
en structuur, de Viura geeft extra finesse en frisheid. Licht van kleur, met subtiele 
aroma's van lentebloesem en sprankelend fruit. Levendig, fris, sappig; je blijft hem 
bijschenken, zo lekker! Perfecte begeleider van zeevis, schelp- en schaaldieren, 
asperges, rijst of pasta met zeevruchten en natuurlijk uitstekend geschikt als altijd 
inzetbare luxe huiswijn. 
 
 
 
Côtes-du-Rhône “Artesis Blanc”, Ogier 
Côtes-du-Rhône Blanc, Frankrijk 
Zéér origineel wit uit het zuidelijk Rhônegebied! Verrassend anders! 
Grenache Blanc, Clairette, Bourboulenc, Roussanne, Marsanne, Viognier. Multifunctioneel! 
Het steenfruit verwijst onmiskenbaar naar de zuidelijke Rhône. Rijpe kruisbessen, 
bloesem, kweepeer en wat gedroogd gras. Optimale balans: heel smakelijke zuren, 
boordevol sap en echt goed gedoseerde vulling. Van niets teveel, voorbeeldig evenwicht. 
Zuivere en lang aanhoudende finale met een uiterst subtiel bittertje. Smaakrijke en breed 
inzetbare eetwijn (lunch en diner): Op de huid gebakken vis. Gedroogde ham. 
Ambachtelijke kazen (harde en zachte korst). Niet te koel schenken s.v.p.! 
 
 
Chardonnay “Barrel Selection”, Bodegas Salentein 
Valle de Uco, Argentinië 
Geweldige witte barbecue wijn op niveau. Barbecue aan, scampi’s, vis, kip, 
varkensvlees erop. Feest! Betaalbare luxe. 
Direct herkenbare Chardonnay-expressie in rijpe vorm. Het hout is goed waarneembaar, 
maar er is knap gewaakt voor dominantie van het eikenhout. Geen geroosterde 
hazelnoten, maar verse room en boter, subtiele toets van karamel en vanille. Heel goed in 
balans; hier kan menig Nieuwe Wereld Chardonnay een voorbeeld aan nemen. Stevige 
eetwijn bij gerechten met pikant/zoet-contrasten. Vis van het rooster! Kreeft, krab… Of 
gewoon zomaar! 
 
 

Rosé wijnen: 
 
Domaine St. Felix “Cuvée Pierre Martin Rosé” 
Pays d’Oc, Frankrijk  
Naast de witte Felix is ook deze rosé onverslaanbaar als het gaat om 
prijs/plezier/kwaliteit! In de stijl van de betere rosé’s uit de Provence. 
De zon mag gaan schijnen! Assemblage van Grenache en Cinsault. Mooi roze, zoals in 
de beste Provence-rosé’s. Boordevol fruit (bes, kers en framboos) bloemetje, pepertje, 
sierlijk en mondvullend tegelijk. Jaren geleden was het al goed en toch lijkt het ieder jaar 
nog een beetje beter te kunnen. Super! Veel wijn voor uw geld! Ideale lente-/zomerwijn. 
Zeer op zijn gemak bij allerlei vis of zeevruchten ‘a la plancha’, bij pasta of risotto met 
zee- en landlekkernijen (type paella), bij tapas, mezze en andere finger-food. 
 
Olivares Rosado, Finca Hoya de Santa Ana 
Jumilla, Spanje 
Verrassende rosé uit Spanje. Feestelijke flesje! Ook het oogstjaar 2020 overtuigd! 
Spanje grossierde vroeger toch in vrij zware rosé’s. Eerder lichtrood… Maar die zijn uit de 
mode en gelukkig vinden we er nu ook rosé’s zoals wij daar graag van genieten! Wat 
lichter, frivoler, vrolijker. Zo ook dus deze verrassende Spanjaard! Licht zalmroze van 
kleur. In de neus aroma’s van grapefruit, rode bessen, frambozen en iets van rozen. In het 
smaakpalet tonen van rijp klein rood fruit en een hint van sinaasappelschil, die gepaard 
gaan met een afdronk met een fijn bittertje en frisse zuren. Tapas, barbecue, mosselen, 
gambas a la plancha, salades, gegrilde groenten en verse geitenkaasjes. 



 
Cinsault Rosé, Corette 
Pays d’Oc, Frankrijk 
Gebottelde lentekriebels, uitnodigend lekker! 
Volop rijpe, rode vruchten: aardbei, frambozen, cassis. Een kleine kruidenhint op de 
achtergrond.  Zeer puur en erg aangenaam. De zuren zijn zacht en smaakvol en 
belangrijk voor de balans en de impressie van verkwikkende frisheid. Zonder iets van 
scherpte of nervositeit. Rijke finale! Aperitief, terras, tuin. Op t strand (als dat mag…) om 
te genieten van een trage, warme zonsondergang. Heerlijke mooi weer, buiten eten-wijn. 
Geroosterde sardines, gamba's en verse, op de huid gebakken zalm.   
 
 
Triennes Rosé 
Var (Provence), Frankrijk 
Verfijning is hier het sleutelwoord en verfijning is hoe het hoort! Delicate Rosé, mmm… 
Syrah, Merlot, Carignan, Cinsault Typische zachtroze kleur die zo karakteristiek is voor 
Provence-rosés. Klassiek, beschaafd en zeker niet gemaakt om te imponeren. Subtiliteit is 
hier het sleutelwoord: floraal, zonder dat het geparfumeerd is en zachte fruittonen op de 
achtergrond zodat het niet snel als 'gemakkelijk' of 'fruitig' zal worden ervaren. Kruidige 
tonen versterken het serieuze karakter. De smaak is droog en elegant met verkwikkende 
frisheid en het fruitpalet keert terug. Voorbeeldige tafelgenoot voor mediterrane vis, 
zeevruchten en (voor)gerechten van groenten. Verrukkelijk bij gegrilde tonijn en ratatouille, 
gevulde tomaten uit de oven, gemengde salades met tomaat, venkel, courgette, olijven, 
gamba’s, langoustines of grote riviergarnalen… Echt smullen! 
 
 
 

Rode wijnen: 
 
Domaine St. Felix “Cuvée Pierre Martin Rouge” 
Pays d’Oc, Frankrijk  
Afgelopen jaren niet zo populair bij jullie. Geproefd, herproefd, onterecht! Dus terug 
in de lijst. Origineel, karaktervol, toegankelijk rood voor een mooi prijsje! 
Heerlijk doordrinkbaar en karaktervol rood. Van Merlot, Cabernet en oudere stokken 
Carignan. Buitengewoon gulle, fluweelzachte, ronde en sappige rode wijn, volop zwarte 
bessen in de neus en op de tong. Fluwelige, harmonieuze finale. Type glimlach-wijn! Ook 
lichtgekoeld voor de liefhebbers van wat frisser... Heerlijk bij allerlei gebakken, gegrilde of 
gebraden vleesgerechten, klassiek of trendy exotisch (struisvogel, kangoeroe…), 
gevogelte, spiesjes etc. Superieure rode huiswijn. 
 
 
Bons Ventos, Casa Santos lima 
Lisboa, Portugal 
Goedkoop én goed uit Portugal! Te leuk om het niet aan te bieden in deze zomerse 
selectie! 
Castelão, Camarate, Tinta Miúda, Touriga Nacional. Liefhebbers van Zuid-Italiaanse 
wijnen en wijnen uit de warmere delen van Spanje opgelet!! Het rijpe fruit knalt het glas uit, 
de tannines zijn zacht. Stoer glas wel. In de mond komt de wijn meteen los, vol en rond, 
maar met genoeg frisheid! Heerlijk glas voor in de herfst. Heel veel wijn voor dit geld 
oftewel prijs/plezier/kwaliteit om te zoenen. Mmm… Huiswijn rood, onbeperkt inzetbaar bij 
alle soorten (rood) vlees uit de pan of van de barbecue. Stoofpotje.  Maar een mooi 
kippetje… Afijn, altijd goed… 
 
 
 
Syrah-Cabernet-Malbec, Santiago 1541 
Rapel Valley, Chili 
Meer dan ooit value for money uit Chili!  
Ook hier een bewijs van de super prijs/plezier verhouding van Chileense wijnen. Samen 
met de witte een perfecte huis(wijn)genoot. Heerlijke aroma's van rood en zwart fruit, 



bessen en pruimen. Aangenaam vol en stevig en toch ook soepel met zachte tannines en een 
aangenaam lichte kruidigheid. Heerlijke, ongecompliceerde en smaakrijke doordrinkwijn. Harde 
belegen kazen. Barbecue, rood vlees, rund, lam, licht wild. 
 
 
 
Poggio Dragone Rosso, I Lauri 
Terre di Chieti, Italië  
Heerlijk ongecompliceerd, maar met pit! Goed om altijd in huis te hebben! 
Sangiovese. Merlot. Heerlijk primair rood en zwart fruit op de achtergrond wat kruiden 
(tijm, rozemarijn), ook wat zoethout en kersen op sap. Genereuze en uiterst soepele 
aanzet die vrijwel direct naar een tweede slok doet verlangen. Gul, rond en voorzien van 
gepolijste tannines. Dit is écht lekker rijpe Sangiovese. Huiswijn rood. Bij een smeuïge 
pâté (op basis van wild zwijn bijvoorbeeld), heerlijke begeleider van lamsvlees. Pasta's en 
rijstgerechten met gebakken groenten. 
 
 
 
 
Terra d’Alter “Trincadeira, Aragonez, Syrah” 
Alentejano, Portugal 
Nog meer goed nieuws uit Portugal. Kwaliteit voortreffelijk, zéér betaalbaar. Voor dit 
geld altijd een verplicht doosje erbij!  
Aragonês en Trincadeira, aangevuld met een beetje Syrah. De wijn heeft een aroma van 
rijp rood fruit, pruimen en lichte kruidentoon. Wat een fruitweelde in de smaak met rijpe, 
zachte tannines. De 6 maanden houtrijping zit fraai verpakt in een forse dosis rood fruit. 
De afdronk is lang en het rode fruit komt nogmaals langs. Heerlijk bij varkenshaas- 
medaillons met groene peperroomsaus, gegrild vlees, klein wild. Hollandse 
belegen/oudere kazen. 
 
 
 
Olivares Tinto, Finca Hoya de Santa Ana 
Jumilla, Spanje 
Steek die barbecue aan. Dit is de wijn daarbij!! 
Mooie donker robijnrode kleur, helder en fonkelend. Intens aromatisch, volop 
zondoorstoofd rood fruit, pruimen, blauwe bessen en frambozen, aangevuld met vanille en 
kokos-nuances, een gevolg van de houtopvoeding. In de mond, zacht en goed in 
evenwicht, mondvullend en krachtig, met een lange, ronde en milde fruitige finale en met 
goed geïntegreerde houtnuances. Deze typisch Mediterrane wijn vraagt om gelijkgestemde 
gerechten: gegrild of gebraden roodvlees, lam, kalf of zelfs varkensvlees met verse groene 
kruiden, olijven en knoflook. 
 
 
 
Pinot Noir, Villa Wolf 
Pfalz, Duitsland 
Heerlijke en echt betaalbare Pinot Noir. In de Bourgogne betaalt u hier het dubbele 
voor! 
Ideale ontspanwijn en dat is belangrijk in deze tijd! Een heerlijk op het fruit gemaakte Pinot 
Noir met body. In de smaak aroma's  van zwarte kersen en een lichte kruidentoon. In de 
hele Bourgogne geen wijn te vinden die in deze prijsklasse ook maar in de buurt komt!! 
Aardse tannines en zes maanden houtopvoeding geeft de wijn iets rokerigs, diepte en 
ruggengraat. Het lijkt heel lief en zacht maar heeft wel degelijk pit en kracht. Een Wolf in 
schaapskleren! Mooie scharrelkip, varken. Heerlijke rode terraswijn. 
 
 
 
 



Côtes-du-Rhône “Artesis Rouge”, Ogier 
Côtes-du-Rhône, Frankrijk 
Heerlijk zo’n stoere Rhône-wijn!  
De druiven voor deze heerlijke, stoere, Rhône-wijn, worden met de hand geplukt en al in 
de wijngaard streng geselecteerd. Bij aankomst in de wijnkelders wordt elk druivenras 
apart gevinifieerd. Rijpe, mediterrane kracht met een gulle expressie van zwarte kers, 
bramen, gedroogde pruimen en een fractie laurier. Knappe op het fruit gemaakte wijn, 
haast krokant sappig en toch degelijk gestructureerd zoals dat ook hoort in een stoere 
Rhône-wijn. Zo goed als altijd inzetbaar. Vleesgerechten van de grill, een stoofpot op 
basis van rund- of lamsvlees. 
 
 
Valpolicella Classico Superiore, Farina 
Veneto, Italië  
Afgelopen weken meerdere malen geproefd en gedronken. Conclusie: Lente rood op 
niveau!  
Heerlijk rood uit de Veneto gemaakt van de druivensoorten: Corvina, Corvinone, 
Rondinella, Molinara en Dindarella. Intens robijnrode kleur. Expressieve neus met fruitige 
nuances van rijpe kersen, kleine rode bessen en een karakteristiek toontje van bittere 
amandelen. Bijzonder smaakrijk met accenten van kersen en pruimen. Echt een mond vol 
wijn! Ontstijgt zijn komaf…! Voelt zich thuis bij veel gerechten van de mediterrane keuken, 
in het bijzonder bij pastagerechten. Traditionele begeleider van voorgerechten met 
vleeswaren (ham, salami, lardo), warme bruschetta met olijfolie, koud varkensvlees en 
worstjes. 
 
 
 
Malbec “Barrel Selection”, Bodegas Salentein 
Valle de Uco, Argentinië 
Argentinië is wereldberoemd om zijn Malbecs. Dit is een héél fraaie. Als luxe 
Barbecue-wijn onverslaanbaar!! 
Nieuwe jaargang gearriveerd en ik kan er niet omheen. Zéér overtuigend oogstjaar en 
aangezien de temperaturen stijgen en de kans op een BBQ toenemen… Steak erop en 
klaar! De Malbec druif is de trots van Argentinië! Salentein Malbec Reserve is dan ook 
typisch Argentijns: intens, stoer en smaakvol! Wijn met de aangename aroma's van rijpe 
zwarte pruimen, cacao, een hint van vanille en knap gedoseerd hout. De afdronk is zeer 
lang en krachtig met veel compact fruit. Deze krachtige maar elegante wijn is een ideale 
barbecue wijn!! U mag die steak natuurlijk ook gewoon in de boter bakken. After dinner! 
 

Gratis MAGNUM (1,5 l.) bij afname van 36 flessen of meer 
 
Bij afname van 36 flessen of meer krijgt u ook dit jaar weer een aantrekkelijke magnum 
cadeau. De winkelwaarde van deze magnum bedraagt 20,50! Een mooie extra korting dus... 


