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Lentewijnen 
Heerlijke wijnen passend bij het seizoen!

Beste 
wijnliefhebber



Lente, een prachtig jaargetijde met (hopelijk) volop zon. We selec-
teerden voor u als ‘Wijnen voor elke dag’ de JG serie. Met name 
de JG Pinot Blanc is een perfecte begeleider voor hét lentegerecht 
bij uitstek: asperges! De JG Riesling is verrassend smaakvol en 
voor wie op zoek is naar een wat zoetere wijn is de JG Kabinett een 
uitstekende keuze. De rode JG Dornfelder is overigens ook licht 
gekoeld te drinken.
 
Om het voorjaarsgevoel extra te versterken, treft u vijf compleet ver-
schillende rosé wijnen aan. Rosé’s afkomstig uit vier verschillende 
landen en gemaakt van verschillende druivensoorten. Kortom, voor 
ieder wat wils! 

Beste wijnliefhebber  
We sluiten af met een krachtpatser, de prachtige, elegante, Santi 
Solane Valpolicella Ripasso. Een rijke, volle, wijn die zeker nog een 
aantal jaren kan rijpen.
Overtuig u zelf en kom lekker proeven in onze winkel!
Wilt u de aanbiedingen niet mislopen, bestel dan meteen:

ę +31 20 662 38 97

§ info@nan-wijn.nl
 
Met vriendelijke groet,
 
Nan wijnen, Sjaak Nan, Ria Timmer, Loek Timmer

2015 Vinhas de Pegões 
Rosado
V.R. Península
de Setúbal, Portugal
Deze heerlijke droge rosé 
barst van levendige frambo-
zen,aardbeien en sappig fruit. 
Deze wijn past heel goed bij de 
mediterrane keuken.
 
 
 
Normaal € 5,45

        5 + 1

2015 Le Picoulet Syrah Rosé 
IGT Pays d’Oc, Frankrijk
Sappig en gul fruit (zwarte 
kersen en cassis), zowel in de  
neus als op de tong. Fris en 
dorstlessend, een modern ge-
maakt aperitief. Heel veel wijn 
voor een bescheiden prijs.  
 
 
 
 
Normaal € 5,75

        5 + 1

2015 Bigi Vipra Rosa 
IGT Umbria, Italië
Kersen, rozen en viooltjes 
komen in de frisse geur naar 
boven. De mond geniet van 
knisperend vers fruit, met een 
hint van limoen in de lange af-
dronk. Een van de hardlopers 
uit het assortiment!
 
 
 
Normaal € 7,45

        5 + 1

2015 Piedra Negra Pinot Gris 
Rosado Alta Colección
Mendoza, Argentinië
Mooie zalmroze kleur. Frisse 
en fruitige tonen van kersen 
en aardbeien in de neus. In de 
mond komen deze versterkt 
terug met een verkwikkende 
frisheid in de finale. 
 
 
 
Normaal € 9,95

        5 + 1

2015 Bigarò Rosato  
DOC Piemonte, Italië
Wijn met een verrukkelijk fris 
zoetje. Verrassend elegante 
mousserende rosé wijn.
Romige mousse met kleine 
belletjes.
Heerlijk als aperitief en bij rood 
fruit desserts. 
 
 
 
Normaal € 10,95

Nu € 8,95

2013 Santi Solane
Valpolicella Ripasso
DOC Valpolicella Ripasso, 
Italië
Dit is een prachtige, elegante 
wijn met een zeer geconcen-
treerde smaak. Rijp, donker 
rood fruit, kruiden, met wat 
aardse tonen. Rijke smaak. 
 
 
 
Normaal € 15,95

Nu  € 13,95



JG14 Riesling Trocken
Frisse en zachtdroge wijn met een lichte tinteling in de smaak en hints 
van appel en limoen.
JG14 Pinot Blanc
De perfecte begeleider van asperges! Aangenaam en aromatisch met 
een hint van peren en mango. Crispy afdronk.
JG15 Kabinett
Milde en fruitige wijn, half zoet. Minder hoog alcoholpercentage.
JG14  Dornfelder
Zachte, romige rode wijn. Licht gekoeld ook heerlijk!
 
Per fles € 5,95  | bij 6 fl. € 4,95

   ijnen 
voor elke dag

W


