
PROEVERIJ 
OP 1,5 METER
“OM NOOIT TE VERGETEN”
Beste Wijnliefhebber,

Bij deze nodigen wij u uit voor onze proeverij:
“Op 1,5 meter” Een proeverij zoals u van ons gewend bent kan 
helaas in deze crisistijd niet plaatsvinden. MAAR... Wel willen wij u in 
de gelegenheid stellen om met onze nieuwe wijnen in aanraking te 
komen... en dat is het proeven waard! Daarom heben wij naar een
oplossing gezocht: thuisproeverijen. In samenwerking met onze 
importeurs kunnen wij u een bijzondere proeverij aanbieden. 
Thuis, zéér voordelig wijnen in alle rust proeven en uiteindelijk ook 
voordelig bestellen. Maak uw keuze aan de achterkant van deze 
poster. Mail uw tas/ tassen voorkeur aan ons door: 
info@drankenspeciaalzaak-horsthuis.nl

De tas/ tassen staan voor u klaar om in de winkel af te halen. 
Maximaal 1 thema proeftas per klant, meerdere thema’s 
(tassen) is toegestaan. 

De proeverij kan beginnen!  Veel proefplezier, Tineke & Monique



Chardonnay 100%. Rijke witte wijn met 
exotisch fruit, honing en frisse zuren. 
Lekker bij zachte kazen en gerechten 
met kip.

Trebbiano - Falanghina. Rijke geur van 
rijp geel fruit, citrus. In de smaak een mild 
karakter en zachte zuren. Lekker bij 
zeevruchten, salades en als aperitief.

Sauvignon blanc – Semillon. Bijzondere 
en rijke geur van geel rijp fruit, iets van 
bloesem en in de smaak een zachte aanzet 
met zuren, opnieuw geel fruit en een 
zachte balans. Lekker als aperitief, bij 
gebakken vis en salades.met kip.

Glera 100%. Elegante mousserende wijn 
met rijp geel fruit, citrus, rijpe appels in de 
geur. In de smaak eerst een romige 
mousse en daarna opnieuw het rijpe fruit, 
milde zuren en verfrissende afdronk. 
Aperitief, salades en om te proosten.

Carménère 100%. Intense en krachtige 
rode wijn. Lekker bij kruidige gerechten, 
stoofpotten en gerijpte harde kaassoorten.

Cabernet – Sangiovese. Helder rode 
kleur in combinatie met een rijke geur 
van bessen en een beetje kruiden. 
In de smaak rijp fruit, milde zuren en een 
vriendelijk karakter. Lekker bij kazen en 
gebakken vleesgerechten.

Merlot – Cab. Sauv. – Malbec – Cab. 
Franc. De wijn heeft een moderne stijl 
met veel zwoel, rijp en donker fruit, een 
plezierige dikte, mooie structuur en is al 
jong op dronk. Lekker bij gril- gebakken 
vlees gerechten, harde rijpe kazen.

Pinot Noir - Meunier - Chardonnay. 
Met een frisse geur van perzik en vers 
deeg. In de mond aangevuld met een 
flinke mousse met wat honing en 
pruimen. Lekker als aperitief, frisse 
voorgerechten en om te toosten.

Malbec 100%. Paarsrode kleur met de 
geur van gerijpt rood fruit en specerijen. 
Stevige smaak, milde en zachte tannines. 
In de afdronk mokka, koffie en opnieuw 
wat specerijen. Lekker bij stevige 
stoofschotels, rood gebakken of gegrild 
vlees.

Malvasia 100%. Stuivende geur van rijp 
tropisch fruit, bloemen en in de smaak 
aangevuld met een lichte exotische 
kruidigheid. Mild en rijk karakter met een 
vriendelijke zuurbalans. Lekker bij 
gebakken visgerechten en oosters eten.

Merlot – Cab. Sauv. – Malbec – Cab. 
Franc. Bijzondere wijn met zwoel en rijp 
donker fruit en zachte tannine. 
Evenwichtig en mooi van structuur. 
Lekker bij rood vlees en wild. 
Boswandeling maken, rode koontjes, 
open haard: Cuvée Arthur!

Corvina - Rondinella. Krachtige, volle wijn 
met gerijpt rood fruit, kruiden, chocolade 
en pruimenjam. Rijk en eigenzinnig, ook
wel “de kleine Amarone” genoemd. 
Lekker bij wild, reestoof, vleesgerechten 
en overrijpe kazen.

Païs 100%. Heldere robijnrode kleur, in de 
neus gerijpt fruit en kruiden. Zachte, 
zwoele smaak met iets van gedroogde 
pruimen. Lekker bij groente- vleesstoof-
schotels en gerijpte harde kazen.

Primitivo 100%. Elegante, middelzware 
wijn. Fraaie balans tussen het rijpe zoete 
fruit, kersenjam, wat specerijen en cacao, 
aangevuld met zachte rijpe tannine en 
iets van de houtrijping. Lekker bij 
vleesgerechten en kazen.

Chardonnay 100%. Rijke, elegante wijn 
met een imposante geur van gebakken 
brood, wat hout, bloesems, rijke en 
complexe smaak o.a. salmiak, tropisch 
fruit en milde zuren. Lekker bij gekruide 
gerechten, gegrilde groente, vis en 
gevogelte.

Zinfandel 100%. Rijke geur van rijp 
zwart fruit als bramen en zwarte bessen, 
gedroogde pruimen maar ook iets cacao. 
De smaak vol en rond met fluweelzachte 
tannine. Lekker bij rijke stoofgerechten, 
charcuterie en kaas.

Sauvignon Blanc 100%. Kenmerkende 
geur van grapefruit, tropisch fruit, vers 
gemaaid gras en kruisbessen. In de smaak 
ondersteund met milde zuren en rijp fruit. 
Lekker als aperitief, bij frisse salades, 
gegrilde vis- en zeevruchten.

Primitivo 100%. Donkergekleurde, 
rijke wijn met in de geur gerijpt rood fruit 
en specerijen. Krachtig, rond en licht 
kruidig. Verder aangevuld met iets van 
pruimenjam en cacao. Lekker bij gegrild 
vlees en mediterrane gerechten.

Merlot – Syrah – Grenache – Cab. 
Franc/ -Sauvignon. Rijke, elegante wijn 
met combinatie van fruit, oosterse kruiden 
en een vleugje vanille. Rond en zacht met 
gerijpt fruit en iets specerijen. Lekker bij 
gebakken vlees en groente en kazen.

Primitivo 100%. Krachtige, elegante 
wijn. In geur en smaak rijpe bessen en 
pruimen maar ook confiture en iets van 
de houtrijping, kruiden, specerijen en 
afgerond met een zwoel karakter. 
Lekker bij krachtige vleesgerechten.

Petite Syrah 100%. Gulle rode wijn met 
rijp fruit en iets ceder. In de smaak komt 
hier het ronde maar krachtige karakter 
nog bij en afdronk is bijna zwoel met rijpe 
en milde taninne. Lekker bij kruidige 
stoofpotten, gegrild vlees en een 
kaasplankje.

Primitivo 100%. Krachtige, elegante wijn. 
In geur en smaak rijpe bessen en pruimen 
maar ook confiture en iets van de 
houtrijping, kruiden, specerijen en 
afgerond met een zwoel karakter. 
Lekker bij krachtige vleesgerechten.

Corvina - Rondinella. Krachtige, volle 
wijn met gerijpt rood fruit, kruiden, 
chocolade en pruimenjam. Rijk en 
eigenzinnig, ookwel “de kleine Amarone” 
genoemd. Lekker bij wild, reestoof, 
vleesgerechten en overrijpe kazen.

Primitivo 100%. Ook wel “Super Papale” 
genoemd. Intense donkerrode kleur en 
enorme concentratie in de wijn. In geur 
en smaak gerijpt fruit en zwarte bessen 
confiture en iets van specerijen. Lekker bij 
krachtige gerechten.

AROMO CHARDONNAY RESERVE – CHILI – WIT CASTELLI DI SEVERINO – ITALIË – WIT CHÂTEAU BEAULIEU – BORDEAUX – WIT TENUTA SAN GIORGIO PROSECCO SPUMANTE – ITALIË – WIT

AROMO CARMÉNÈRE RESERVE – CHILI – ROOD CASTELLI DI SEVERINO – ITALIË – ROOD CHÂTEAU BEAULIEU CLASSIC – BORDEAUX – ROOD CHAMPAGNE MONMARTHE 1er CRU – FRANKRIJK – WIT

AROMO MALBEC RESERVE – CHILI – ROOD VARVAGLIONE 12eMEZZO – ITALIË – WIT CHÂTEAU BEAULIEU CUVÉE ARTHUR – BORDEAUX – ROOD VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE RIPASSO – ITALË – ROOD

EL AUTÓCTONO – CHILI – ROOD VARVAGLIONE 12eMEZZO – ITALIË – ROOD MAISON ROBERT VIC – LIMOUX – WIT BUENA VISTA – USA – ROOD

GREYROCK – NEW ZEELAND – WIT VARVAGLIONE PASSIONE – ITALIË – ROOD MAISON ROBERT VIC – LIMOUX – ROOD VARVAGLIONE PAPALE – ITALIË – ROOD

BUENA VISTA – USA – ROOD VARVAGLIONE PAPALE – ITALIË – ROOD VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE RIPASSO – ITALË – ROOD VARVAGLIONE COLLEZIONE PRIVATA – ITALIË – ROOD

TAS 1 €59,-
(t.w.v. € 72.-) Chili-USA-New Zeeland

TAS 2 €55,- (t.w.v. € 68.-) de hak van Italië

TAS 3 €65,-
(t.w.v.€ 80.-) Dik – Vol & Rijk

TAS 4 €112,-
(t.w.v.€ 140.-) Kerst super de luxe


