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Château Lassalle 2015 
Graves Rouges
	prachtige, volle, rode 

 graves met rijpe tannines

14,70€

NORMAAL NU
 voor € 12,70

Domaine La Tour Beaumont 
Sauvignon blanc 2017

beperkte productie van 
 hoge kwaliteit

9,60€

NORMAAL NU
 voor € 8,40

 

MELD U AAN VIA ONZE WEBSITE.

VANAF NU UW 
WIJNBERICHT 
DIGITAAL 
ONTVANGEN? 
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NU
 voor €  7,50NU

 voor €  9,95
NORMAAL €11,85 NORMAAL € 8,50

Italiaanse 
klasse 
wijnen
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7,20€

NORMAAL NU
 voor €  6,20

	fraaie, expressieve sauvignon

	fris en verleidelijk van smaak 

	uitstekend als aperitief

	ook heerlijk bij frisse 
 (vis)salades of schaaldieren

Veel sauvignons lijken ogenschijnlijk op elkaar. Toch 
is er in deze prijsklasse een groot verschil te proeven 
in zuiverheid, rijpheid en typiciteit. De meeste 
producenten beschikken over dezelfde technologie 
en kennis in de wijnkelder, maar het grote verschil 
wordt nog altijd in de wijngaard gemaakt. Le Jade 
bewijst dit al jaren met de constante kwaliteit, met 
dank aan goed gelegen wijngaarden. Hier proef je 
duidelijk dat de producent een witte-wijnspecialist is. 
Deze fraaie, expressieve sauvignon zou in een chic 
restaurant niet misstaan als huiswijn. De wijnen van 
de wijnbouwers in het dorpje Pomerols, tussen Sète 
en Agde aan het Bassin van Thau, vallen zoals altijd 
in heel positieve zin op. De zuivere fruitgeur en de 
frisse, verleidelijke smaak is voor wijnen in deze 
prijsklasse grandioos.

Zuid-Franse model-sauvignon
Le Jade Sauvignon blanc 2017
Côtes de Thau

De frisse witte sauvignondruif is op zijn best in een 
relatief koel en gematigd klimaat. Denk maar aan de 
grote witte wijnen uit de Loirestreek. Wijnmakers in 
warme gebieden, zoals de Kaapprovincie in Zuid-
Afrika, zoeken daarom koele plekken op. Dit kan door 
hoger gelegen percelen op heuvelachtig terrein te 
beplanten, maar ook door naar de kust te trekken, 
zoals DeMorgenzon deed. In dit geval liggen de 
wijngaarden in de Westkaap, bij Stellenboschkloof en 
Elgin. Het koude oceaanwater zorgt voor een 
gematigde temperatuur in de wijngaarden dicht aan 
de kust, met als gevolg een natuurlijk fris zuurgehalte 
in de wijn. De druiven worden bovendien ’s ochtends 
met de hand geplukt en daarna bij lage temperatuur 
vergist. Zo maakt Carl van der Merwe in het warme 
Zuid-Afrika een stuivende, frisdroge sauvignon van 
excellente kwaliteit.

	verfijnde sauvignon van 
 hoge kwaliteit

	sappig en droog, met 
 milde zuren

	van topwijnmaker; lid van 
exclusieve Cape Winemakers 
Guild

	als aperitief of bij koude en 
warme visgerechten

10,95€

NORMAAL NU
 voor €  9,70

Driemaal sauvignon blanc
Sauvignonwijnen lijken allemaal op elkaar? Proef de onderstaande wijnen en 
ontdek dat klimaat, grondsoort en manier van wijn maken hét verschil maken.

Buitengewone klasse van Carl van der Merwe, 
lid Cape Winemakers Guild 
DeMorgenzon Sauvignon blanc 2017
Western-Cape
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OMFIETSWIJNGIDS 2018: 
(OOGST 2016) 

Omfietswijn | 4 glaasjes 
Zonder meer uit het schap graaien

Lekker bij voorgerecht van tonijn

Pierre Morgeau is de drijvende kracht achter 
familiedomein La Tour Beaumont in de kleine 
wijnstreek Haut-Poitou, noordelijk van de stad 
Poitiers. Zijn druivenstokken groeien op zachte 
kalksteengrond, wat de sauvignon verfijning en 
sappigheid geeft. De invloed van de koele 
Atlantische Oceaan zorgt voor voldoende frisheid 
en aromatische intensiteit. Pierre heeft een 
uitgesproken filosofie over natuurlijk wijn maken. 
Hij hanteert een biologische werkwijze in de 
wijngaard. Zo krijgen de paarden van de buurman 
stro en hooi van zijn velden en de buurman levert 
op zijn beurt weer de natuurlijke mest die in de 
wijngaarden wordt gebruikt. Maar alleen dit 
maakt nog geen goede wijn. Pierre Morgeau is 
ook een begenadigd wijnmaker die de vinificatie 
tot in de puntjes beheerst. Wij selecteerden deze 
beeldschone en prijswinnende sauvignon blanc. 
Vanwege de kleine productie is Pierre maar in 
beperkte kring bekend. Maar juist de klein-
schaligheid - in combinatie met de hoge kwaliteit 
- is hier hét sterke punt. Wees er snel bij en koop 
de uitmuntende oogst 2017.

trouvaille in het kleine 
 Haut-Poitou

	beperkte productie van 
 hoge kwaliteit

	stuivende, frisse, citrusachtige 
sauvignon blanc

	top bij frisse salades, vis 
 en als aperitief

9,60€

NORMAAL NU
 voor €  8,40

Schoolvoorbeeld koel-klimaatsauvignon
Domaine La Tour Beaumont 
Sauvignon blanc 2017

Haut-Poitou 

Pierre Morgeau
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	prachtige, volle, rode graves 
met rijpe tannines

	beconcurreert veel duurdere 
bordeaux

	nu al heerlijk, bijvoorbeeld bij 
gegrild vlees

	kan gemakkelijk tot 10 jaar 
rijpen

Zo nu en dan komen we in Bordeaux prachtige wijnen 
tegen die nog geen naam hebben gemaakt en nog 
heel betaalbaar zijn. Een sprekend voorbeeld hiervan 
is het kleine Château Lassalle. Al bij de introductie van 
deze heerlijke rode bordeaux uit de onderbelichte 
wijnstreek Graves waren wij en onze klanten razend 
enthousiast. Het kleinschalige bedrijf van Perrine en 
Fabien Lalanne kan zich meten met veel grote en dure 
namen. Het echtpaar Lalanne maakt slechts 20.000 
flessen rode wijn van 50% cabernet- en 50% 
merlotdruiven. Extra complexiteit komt van de twaalf 
maanden rijping in eikenhouten fusten, waarvan een 
derde deel jaarlijks wordt vernieuwd. De nu 
beschikbare oogst 2015 is van een bijzonder hoge 
kwaliteit en de wijn is fantastisch. In december 2017 
schreef Onno Kleyn een geweldige recensie in de 
Volkskrant; op-en-top luxe wijn, een vloeibaar 
cadeautje. Ook heel geschikt voor enkele jaren opleg. 14,70€

NORMAAL NU
 voor € 12,70

Luxe én betaalbare bordeaux
Château Lassalle 2015 
Graves Rouge

Fabien Lalanne

ONNO KLEYN

Vloeibaar cadeau
Château Lassalle 2015. Graves is het 
antwoord op de rijkste, krachtigste 
gerechten, haas incluis. Prachtig 
parfum, deze Bordeaux, met fijn 
geweven fruit en cederhout, vanille, 
romigheid, op en top luxe wijn, een 
vloeibaar cadeautje.

DECEMBER 2017
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	voorbeeldbordeaux met 
soepelheid en spanning

	merlotdruif excelleert in Bordeaux

	ideale wijn bij gerechten van 
 de grill

	nu op dronk en best van smaak 
tot 5 jaar na de oogst

9,95€

NORMAAL NU
 voor € 8,95

Merlot vormt de basis van het overgrote deel rode 
bordeaux en heeft een herkenbare invloed op de 
verfijning en smaak van de wijnen. Deze druif houdt 
niet van hoge temperaturen tijdens het groeiseizoen. 
Dit is de belangrijkste reden waarom het zo lastig is 
om in warmere streken topkwaliteit merlot te vinden. 
Juist in Bordeaux, met zijn gematigd Atlantisch klimaat, 
komt de merlotdruif uitstekend tot zijn recht. Beroemde 
voorbeelden zijn vooral in Saint-Emilion en Pomerol 
te vinden, zoals de peperdure Château Pétrus die 
voor 95% van dit druivenras is gemaakt. Uiteraard 
is de hier aangeboden Château Sainte Barbe niet 
van een dergelijke niveau, maar de fraaie en zuivere 
merlotexpressie met rijpe tannine geeft een heerlijk 
doordrinkbare wijn met een goede balans tussen 
soepelheid en spanning. Na de pluk gisten de druiven 
deels in cementen cuves en deels in roestvrijstalen tanks. 
Hierna volgt een negen maanden durende rijping in 
kleine eikenhouten vaten. Hierdoor krijgt de wijn een 
verleidelijke combinatie van aroma’s van vers rood fruit 
en de getoaste geur van het eikenhout. Heerlijk 
bij gerechten van de grill en rundvlees.

Soepele, kenmerkende bordeaux
Château Sainte Barbe merlot 2014
Bordeaux Supérieur

goede grauburgunder, 
concurreert met pinot gris 
en pinot grigio

	toegankelijk geprijsd wit 
van topwijnboer Stefan 
Winter

	blinkt uit in zuiverheid en 
fraîcheur

	heerlijke borrelwijn, het 
best van smaak tot 2 jaar 
na de oogst

8,95€

NORMAAL NU
 voor € 7,95

Rheinhessen is het grootste Duitse wijnbouwgebied, met 
van oudsher riesling en müller-thurgau als dominante 
druivenrassen. Maar de laatste jaren wordt steeds vaker 
grauburgunder (pinot gris) en weissburgunder (pinot blanc) 
aangeplant. Bijvoorbeeld bij Weingut Winter in het dorpje 
Dittelsheim. Hier maakt Stefan Winter heerlijke wijn van 
de grauburgunder. De druiven komen deels van eigen 
wijngaarden, maar Stefan selecteert ook druiven bij collega’s 
die op hetzelfde niveau werken. Stefans grauburgunder is 
snel populair geworden en concurreert volop met goede 
Italiaanse pinot grigio en Franse pinot gris. De jonge 
dynamische wijnproducent is niet voor niets lid van de 
‘eredivisieclub’ VDP: Verband Deutscher Prädikatsweingüter! 
Heerlijke witte wijn, mooi te combineren met volle, romige 
gerechten. Dankzij de frisse smaaknuance ook een perfecte 
borrelwijn.

Stefan Winter Grauburgunder 2016
Rheinhessen

Grauburgunder (pinot grigio) met frisheid

DECANTER 
A touch of acidity in the finish, but lots to enjoy.

WINE ENTHUSIAST 
Fine balance and immediate attraction.

DE GROTE HAMERSMA 2018: 8+

Lekker bij grillgerechten 
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	kruidig, elegant, doordrinkbaar 
en met zachte tannine

	alto adige van hoge kwaliteit, 
biologisch gecertificeerd

	heerlijk bij gegrild en gebraden 
rood vlees of bij zachte kazen

	tip: decanteer deze 
 wijn voor nog meer 
 aroma’s

19,40€

NORMAAL NU
 voor €  16,95

€ 15,95   VANAF 12 FLESSEN PER 
FLES

Alto Adige, een van de meest noordelijk gelegen 
wijnregio’s van Italië, staat vooral bekend om de 
productie van loepzuivere witte wijnen, afkomstig van 
hooggelegen wijngaarden op de uitlopers van de 
Dolomieten. De beste rode wijnen komen meestal van 
lager en warmer gelegen percelen zoals die van 
Manincor, uitkijkend over het Lago di Caldaro. 
Deze eredivisie-producent maakt van de druiven van 
achtenveertig hectaren biodynamisch bewerkte 
wijngaarden vol smakende wijnen met veel elegantie. 
Hij gebruikt inheemse druiven zoals de lagrein, die 
met 35% aanwezig is in de Réserve del Conte. 
Maar ook de internationaal bekende en inmiddels 
‘veritaliaanste’ merlot - die met een aandeel van 40% 
de wijn rondheid en smaakdikte geeft - en de pittige 
cabernet sauvignon doen het hier erg goed. 
Voor deze rode domeinwijn worden de drie 
druivenrassen apart gehouden in betonnen cuves, 
stalen tanks en houten vaten, gebruikmakend van 
perceeleigen, natuurlijke gisten. Na de assemblage 
volgt dan een rijping van twaalf maanden in 
gebruikte vaten van verschillende afmetingen. Dit is 
een prachtige rode wijn met een mooie balans tussen 
frisheid en rondheid. Een introductie op hoog niveau 
in het aanbod van goede rode wijnen uit Alto Adige. 

Manincor Réserve del Conte 2015
Vigneti delle Dolomiti

Laatste dozen van de uitstekende, goed beoordeelde oogst 2015

BIJZONDERE WIJNEN 
ITALIAANSE TOPPERS UIT ALTO ADIGE EN BARBARESCO2

17% 
korting

TOT

Lago di Caldaro

BESTE KOOP IN 
DE BETAALBARE KLASSE 

✪✪✪✪✪ Uitstekend

DECEMBER 2017
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	rode wijn van de nebbiolodruif 
(bekend van barolo)

	verfijnd en elegant, prachtige 
dinerwijn

	klassiek gemaakt, zonder 
gebruik van nieuw eikenhout

	optimaal van smaak 
 bij wild of rundvlees

28,80€

NORMAAL NU
 voor € 23,95

€ 22,95 VANAF 12 FLESSEN PER 
FLES

PROEFPAKKET B IJZONDERE WIJNEN
 € 121,50 NU 

VOOR

NORMALE PRIJS  

€  144,60
3 MANINCOR RÉSERVE DEL CONTE ROOD EN 

3 AZIENDA RIZZI BARBARESCO ROOD

Barbaresco en barolo worden beide van de 
nebbiolodruif gemaakt. De wijngebieden liggen 
maar tien kilometer bij elkaar vandaan, maar er zijn 
flinke verschillen. De druiven in Barbaresco rijpen 
eerder en in zijn algemeenheid zijn de wijnen hier 
eleganter, meer toegankelijk en eerder op dronk dan 
in Barolo. De Azienda Vitivinicola Rizzi, eigendom 
van Enrico en Jole Dellapiana, staat bekend om de 
klassieke manier van wijn maken, zonder gebruik 
van nieuw eikenhout en ook geen rijping in kleine 
houten vaten. Na de handmatige oogst en gistingen 
volgt een rijping van twaalf maanden in grote 
foeders van 5.000 liter. Hierna rijpt de wijn nog 
eens acht maanden in betonnen kuipen. Het resultaat 
is een verfijnde, elegante stijl barbaresco met rijpe 
tannine en fraaie rijpingstonen van de nebbiolodruif, 
niet verstoord door eikengeur en -smaak. Deze 
barbaresco toont optimaal zijn kwaliteit indien u de 
wijn één à twee uur van tevoren belucht in een karaf 
en bij een passend gerecht schenkt. Na voldoende 
rijping (gemiddeld na vijf à zes jaar na de oogst) 
smaakt de wijn zachter en is ook buiten de maaltijd 
om een traktatie.

Bijzonder fraaie dinerwijn
Azienda Rizzi 2014
Barbaresco

20% 
korting

TOT

Lekker bij rundvlees

16% 
korting

HIGHLY RECOMMENDED 
91/100 PUNTEN

JULI 2017

0181149 Wijnbericht MAART 2018_LES GENEREUX.indd   7 12-02-18   11:18



De opkomst van de Zuid-Franse icoonwijnen begon 
in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. 
Vaak waren dit extreme wijnen: overweldigend in 
wijnproeverijen, maar meestal overgeconcentreerd, 
zwaar en daardoor met weinig drinkplezier. 
Inmiddels is de breed gedeelde mening dat de beste 
terroirs - zoals Pic Saint-Loup, La Clape, Terrasses 
de Larzac en Saint-Chinian - juist kunnen uitblinken 
met verfijnde wijnen. In deze eregalerij van Zuid-
Franse topterroirs hoort het vijftien hectaren tellende 
Château Gilbert & Gaillard met wijngaarden op 
een kalkhoudend plateau op 200 meter hoogte. 
Hier gaan elegantie en complexiteit hand in hand 
en dat zorgt voor wijn van hoog niveau! Dit komt 
mede door een zorgvuldige rijping van de 40% 
grenache-, 48% syrah- en 12% mourvèdredruiven 
en een ambachtelijke vinificatie in bijzondere, 
tulpvormige cementen cuves. De druiven worden met 
de hand geplukt en bij binnenkomst in de kelder op 
een sorteertafel nogmaals op kwaliteit geselecteerd. 
Door de bescheiden invloed van eikenhout en grote 
finesse verovert het duo Gilbert en Gaillard de Franse 
toprestaurants. Niet zo gek, want deze wijnstijl 
combineert zeer goed met verfijnde gerechten.

	verfijnde, terroirgetypeerde 
saint-chinian

	hoort bij de beste wijnstreken 
in Zuid-Frankrijk

	ambachtelijke, kleine 
productie van 15 hectaren

	indrukwekkend bij gerechten 
en buiten de maaltijd om

Saint-Chinian, topterroir in de Languedoc
Château Gilbert & Gaillard 2013/14
Saint-Chinian

14,75€

NORMAAL NU
 voor € 12,80

BEOORDELING VAN HAMERSMA: 
8+ (OOGST 2013)

0181149 Wijnbericht MAART 2018_LES GENEREUX.indd   8 12-02-18   11:19



	soepele, frisse, door-
drinkbare stijl

	ambachtelijke, kleine 
productie

	heerlijk bij koude voor-
gerechten en een picknick

	best van smaak tot 4 à 
 5 jaar na de oogst

De naam ‘Pour Les Amis’ zegt het al: deze cuvée 
is door de wijnmaker bedoeld om met vrienden te 
drinken! Vooral niet tijdens een complexe 
maaltijd, maar bij een plank worst, kaas en 
stokbrood. Niet zo gek bedacht door het duo 
Gilbert en Gaillard. We hebben overigens bij 
wijnschrijvers ook al de term ‘meditatiewijn’ 
gelezen, zo ongeveer het tegenovergestelde dus. 
François Gilbert en Philippe Gaillard reserveren 
een klein perceel met 50% syrah, 40% grenache 
en 10% mourvèdre voor de ‘vriendenwijn’. De 
druiven worden met de hand geplukt, volledig 
ontsteeld vergist en zonder houtrijping gebotteld. 
Alles is erop gericht om een frisse, doordrinkbare 
rode wijn te maken die ook gedachteloos erg 
goed smaak. Deze wijn heeft de kenmerkende 
Zuid-Franse ‘garrigues-kruidigheid’ en fijne 
aroma’s van rijp fruit. Breed inzetbaar, maar 
excelleert vooral bij koude voorgerechten zoals 
gedroogde ham en lichte gerechten van de grill. 
Ietsje gekoeld nog beter van smaak. 10,55€

NORMAAL NU
 voor €  8,95

Soepel, toegankelijk, sappig-fruitig
Château Gilbert & Gaillard 
Pour Les Amis 2014/15

Saint-Chinian Lekker bij koude 
voorgerechten

François Gilbert en Philippe Gaillard

15% 
korting
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De kleine wijnstreek Osco of Terre degli Osci 
ligt in het Zuid-Italiaanse Molise en is slechts 
regionaal bekend. De broers Enrico en Pasquale 
di Giulio maken op hun Tenute di Giulio en 
Borgo di Colloredo prachtige kwaliteiten die 
wachten op ontdekking. Zoals de Keri, die 
gemaakt is van 85% aglianico- en 15% 
syrahdruiven die laat – pas in de tweede helft 
van oktober – worden geoogst. Een deel van de 
wijn rijpt zes maanden in grote vaten en in 
roestvrijstalen tanks. Doorgaans is aglianico 
ontoegankelijk en stug van smaak, maar Enrico 
weet er een volle, zachte rode wijn van te 
maken door laat en zeer rijp te oogsten. Dit is 
een bijzondere rode wijn die zal aanspreken 
als u op zoek bent naar Italiaanse ontdekkingen 
die modern en goed gemaakt zijn.

	bijzondere rode wijn: niet-
alledaags en zeer aansprekend

van laat en zeer rijp geplukte 
aglianico- en syrahdruiven 

	vol en krachtig, maar ook 
soepel van smaak

	lekker bij pittige koude schotels, 
barbecue of kruidige gerechten

8,50€

NORMAAL NU
 voor € 7,50

Niet-alledaagse wijn met toegankelijke smaak
Tenute di Giulio Keri Aglianico 2015
Osco

HUBRECHT DUIJKER - JUNI 2017: 
VONDST VAN DE MAAND

Enrico en Pasquale di Giulio

Op ontdekkingsreis in Zuid-Italië
Maak kennis met susumaniello en aglianico, bijzondere inheemse druiven in opkomst.
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	volle, krachtige rode wijn 
 van de susumaniellodruif

 heerlijk fris van smaak

 een mooie, luxe smakende 
wijn van een bijzondere druif!

 krijgt een 9- in 
 De Grote Hamersma

De susumaniello is een autochtone druif uit Salento. 
Vrijwel vergeten, maar door enkele innovatieve leden 
van Cantine Due Palme sinds enkele jaren weer in ere 
hersteld. Volgens hoofdwijnmaker Angelo Maci laten 
studies een verwantschap zien met de Toscaanse 
sangiovese. Maci laat de druiven met de hand 
plukken, in kleine bakjes naar de wijnkelder 
vervoeren en na de gisting ongeveer zes maanden 
rijpen in kleine eikenhouten fusten. Het resultaat is een 
volle, donkerrode wijn die dankzij de eigenschappen 
van dit ras een heerlijke frisheid behoudt. Een mooie, 
luxe smakende wijn van een bijzondere druif en een 
prachtige specialiteit uit de ‘hak van de laars’. Het 
proeven en daarmee ontdekken meer dan waard. 11,85€

NORMAAL NU
 voor €  9,95

Vergeten druif weer in opkomst
Cantine Due Palme Serre 
Susumaniello 2015

Salento

16% 
korting

Angelo Maci
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Ceramstraat 104  I  3312 SJ Dordrecht  I  tel: 078-614 02 08  
  info@boonstoppelwijnen.nl  I  info@hetwijnportaal.nl

Kijk ook op de WijnWebWinkel van BOONSTOPPEL WIJNEN

WWW.HETWIJNPORTAAL.NL

Prijzen onder voorbehoud van druk- en zetfouten

€ 46,50 NU 
VOOR

SPAANSE RODE UITBLINKERS
PROEFPAKKET 3x2 FLESSEN

NORMALE PRIJS  € 51,70

MAART
PROEFPAKKET 
1 Gilbert & Gaillard rood
1 Gilbert & Gaillard Pour Les Amis rood
1 Sainte Barbe merlot rood
1 Lasalle Graves rood
1 Le Jade sauvignon wit
1 Tour Beaumont Haut-Poitou sauvignon wit
1 DeMorgenzon sauvignon wit
1 Stefan Winter grauburgunder wit
1 Guilio Keri aglianico rood
1 Due Palme Serre susumaniello rood
1 Manincor Reserve del Conte rood
1 Rizzi Barbaresco rood

NORMALE PRIJS  € 155,20
PROEFPAKKET PRIJS 

€ 131,50
Meer weten over onze wijnen en 
producenten? Bezoek onze website 
voor meer achtergrondinformatie.

15% 
korting

SOLAR DE URBEZO CARIÑENA VIÑA URBEZO 2016
klein familiebedrijf met biowijngaarden 
heerlijk om zo te drinken, of bij tapas

Origineel, niet-houtgerijpt Spaans

VIÑA JARABA LA MANCHA CRIANZA 2014/15
spectaculair goed voor z’n prijs 
vol, soepel en zacht van smaak

Eikengerijpte klassewijn uit La Mancha

CASA DEL CANTO YECLA RESERVA 2013
blend van monastrell, cabernet en syrah
krachtige, eikengerijpte winterwijn

Smeuïg rood uit het warme zuiden

Spanje geldt als een van de meest dynamische 
Europese wijnlanden van dit moment. Veel van 
onze leveranciers hebben de afgelopen jaren 
enorm geïnvesteerd in beter wijngaardbeheer 
en moderne kelders. Hier plukken liefhebbers 
nu de vruchten van, want de kwaliteit van 
onze Spaanse wijnen was nog nooit zo hoog! 
Nieuwsgierig? Het 6-flessen proefpakket met 
onze favoriete Spaanse rode huiswijnen bieden 
we tijdelijk aan met 10% korting.

Extra voordelig: 
proefpakket Spaanse 
rode uitblinkers

  €  6,95 PER 

                          
FLES

  €  8,95 PER 

                          
FLES

  €  9,95 PER 

                          
FLES

€  6,37   VANAF 12 FLESSEN PER 
FLES

€  8,20   VANAF 12 FLESSEN PER 
FLES

€  9,12   VANAF 12 FLESSEN PER 
FLES

10% 
korting
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