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Geachte wijnliefhebber, 
 

Alweer voor de veertiende keer organiseert Rotary Club Hilversum in samenwerking met Mijn Hemel de succesvolle 
najaarsproeverij. Die vindt plaats op   donderdag 2 november 2017 om 20:00 uur  bij Mijn Hemel Wijnkoperij,  
Gijsbrecht van Amstelstaat 210-212 in Hilversum. 

 

      Opbrengst voor het ‘ingroenen’ van het doolhof van de speeltuin Het Erfgooierskwartier 

 
Opnieuw bent u in de gelegenheid uw wijnvooraad aan te vullen met een gevarieerd wijnaanbod van onze proeftafel. 
Tegelijkertijd draagt u bij aan het goede doel. Dat is dit jaar het ‘ingroenen’ van het doolhof van de speeltuin Het 

Erfgooierskwartier in Hilversum-Noord. Deze prachtige kinderspeeltuin 
aan de Erfgooiersstraat vervult een belangrijke functie voor de buurt 
maar ook voor de rest van Hilversum en omgeving. De speeltuin 
beschikt over een doolhof dat bestaat uit een netwerk van metalen 
hekken met daarin een beplanting van klimop. Helaas is de klimop het 

afgelopen seizoen ter ziele gegaan, zodat het 
doolhof een kale indruk maakt. Met de opbrengst 
van de wijnactie willen we het doolhof opnieuw en 
duurzamer ‘ingroenen’, zodat het weer een echte 
spannende attractie wordt.                                                                                     

 
We bevelen de wijnproeverij in het bijzonder aan voor de aankoop van wijn als relatiegeschenk voor de feestdagen en de 
jaarwisseling. Voor zakelijke doeleinden verzorgen wij bij voldoende afname het transport van Mijn Hemel naar uw adres en/of 
uw relaties in het Gooi. Meld u aan voor de proeverij via het lid van Rotary Club Hilversum dat u deze uitnodiging heeft 
toegestuurd of bij de coördinatie van de Wijnactie pdhoogenraad@kpnmail.nl. Graag vóór 30 oktober a.s. 
 
Mocht u niet aanwezig kunnen zijn bij de proeverij en wel wijn willen bestellen via deze Wijnactie ten behoeve van het goede 
doel, dan kunt u uiteraard met bijgaand bestelformulier bij Mijn Hemel uw bestelling opgeven. 
 
Graag danken wij U bij voorbaat voor uw komst naar de wijnproeverij en voor uw bestelling. Wij wensen U veel plezier bij het     
proeven!     
                    Mede namens Gerard Wouterson van Wijnkoperij Mijn Hemel,     
 
                      Rotary Club Hilversum.   
 

 

 

              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

http://www.rotaryclubhilversum.nl/
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Rode wijnen 

1.  2015 Shiraz Cab.-Sauv. Pavillion  
     Western Cape, Zuid-Afrika (SD)   € 6,95 
Ongecompliceerde rode wijn van het 
beroemde Boschendal. Peper en zwarte 
bessen stijgen op uit het glas. De smaak is 
fluweel sappig met een zachte afdronk. 

 

2.  Grenache Seleccion Borsao  
     Campo de Borja, Spanje (SD)                  € 7,25 
Gulle warme Spanjaard uit een gebied dat ligt 
ingeklemd tussen Rioja en Navarra. Het Grenache-
fruit stuift het glas uit en verleid meteen. Bij het 
proeven ervaart men warm rood fruit en een ronde 
afdronk. Temparamentvolle tapa wijn.   
 

3.   2016 Corbières Peyres Nobles  
     Corbières, Frankrijk (K)                 € 7,95 
Super fruitige wijn gemaakt van Carignan, 
Grenache en Syrah. De kleur is diep 
donkerrood. De smaak is vol en sappig met 
een kruidige afdronk. Heerlijk bij gegrild 
vlees, stoofpotjes en allerlei soorten kaas.   
 
                                                          
                                                        NIEUW 

4.   2015 Malavida Antonio Arráez  
      Valencia, Spanje (K)                               € 8,95 
Monastrell is het hoofd ingrediënt van deze wijn. 
Een inheemse druivensoort uit Spanje. Wanneer 
je bij elkaar zit en enorm geniet zeggen we 
weleens: “Wat hebben we het weer slecht.” Dat is 
het grapje achter de naam van deze wijn. “Het 
slechte leven.” Durft u het aan?    
 
                                                                 NIEUW 

5.   2013 Cuvée Trad. Haut Grelot  Blaye, 
     Côtes de Bordeaux, Frankrijk (K)  € 9,95 
Mix van 70% Merlot met 30% Cabernet-
Sauvignon. Inmiddels 4 jaar oud en nu 
mooi op dronk. Zacht zwart fruit in de neus. 
Laurier en aardse tonen in de mond. 
Uitstekend bij rood vlees en Hollandse 
kaas. 
 

6.  2014 Valpolicella Ripasso Villalta  
     Veneto, Italië (K)                                 € 10,95 
Het unieke van deze wijn is dat hij een tweede 
alcoholische gisting heeft ondergaan. Nadat de 
wijn klaar is wordt hij gegoten over de schillen en 
de pitjes van de druiven die zijn gebruikt voor de 
machtige Amarone. Dit noemt men “ripasseren”. 
Corvina, Rondinella en Molinara tekenen voor 
deze wijn. Aroma’s van chocola en gebrande 
noten. De smaak is krachtig met een zachte 
afdronk. Stoofschotels, wild en rijpe kazen. 

  

7.  2016 Barbera d’Asti Tasmorcan  
     Piemonte, Italië (K)                      € 11,50 
Fruitvolle Barbera van Stefano Perrone. De 
wijn smaakt niet alleen lekker. Hij zit ook 
nog eens in een vrolijke fles. Veel 
kersenfruit in de neus met wat kruidige 
tonen. De smaak is vol en zacht met heel 
veel sap. Vraag uitleg over het etiket. Pasta, 
rood vlees en  wild-stoofschotels      NIEUW 
 

8.  2012 Syrah Koyle Royale 
     Alto Colchagua, Chile (K)                  € 15,95 
Kruidige krachtpatser van de gebroeders 
Undurraga. Ideale wijn voor lange winteravonden 
aan tafel of bij de openhaard. Diep donkerrood 
van kleur. Peper en andere specerijen in de neus. 
Veel dik sap en kruidigheid in de mond. Lange 
afdronk met warme tannines! Spice up your life. 
Decanteren aanbevolen 

  

9.   2014 Grande Cuvée Dom. Guinand  
      Languedoc, Frankrijk (K)            € 19,95 
60% Syrah en 40% Grenache. 18 Maanden 
Frans eiken. Zeer gespierde doch elegante 
verschijning. Rozen, viooltjes en kruiderijen 
in de geur. In de smaak veel donkerrood 
fruit, specerijen en kruidkoek. Lang 
aanhoudende afdronk. Kan rustig 
weggelegd worden maar eenmaal geproefd 
is het moeilijk om er af te blijven.     NIEUW 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rode wijnen 

  

SD = Schroefdop 
   K  = Kurk  

NB .Wij vragen u met het oog op de beperkte ruimte en 
de maand van het jaar, de wijnen binnen twee weken 
na de proeverij bij ons af te halen. 
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Witte wijnen 

1. 2016 Tonnelle Côtes de Gascogne  
       Gascogne, Frankrijk  (K)                   € 6,45 
Fris aromatische wijn samengesteld uit 
Colombard, Sauvignon-Blanc en Ugni-Blanc. 
Stuivend bouquet met tonen van kruisbes. 
Droog en sappig van smaak. Uitstekend 
geschikt als aperitief en als begeleider van een 
lichte maaltijd. 
                                                             NIEUW 

2. 2016 Viognier Le Paradou  
       Vin de France, Frankrijk (SD)                 € 6,95 
Uitbundig geurende wijn welke in de neus het 
midden houdt tussen bloemen en gedroogde 
kruiden. De smaak is droog en fris met een zachte 
afdronk. Heerlijk in combinatie met zeevruchten of 
gegrilde vis. 
 

3. 2016 Chardonnay C. de Morlières  
       Pays d’Oc, Frankrijk (SD)                € 7,95 
Wat een heerlijke verleider is deze 
Chardonnay. Helder strogele kleur. Krachtige 
en elegante neus met tonen van boter en eik. 
In de mond vanille en geel steenfruit. De wijn 
heeft een lange afdronk. Fijn in combinatie met 
bijvoorbeeld gevogelte in roomsaus. 
NIEUW 

4. 2016 Vermentino Martinolles  
       Pays d’Oc, Frankrijk (K)                          € 8,95 
Vermentino heet in Frankrijk Rolle. Helemaal leuk 
om te zien dat het de Fransen niet gelukt is om het 
Italiaanse Vermentino van het etiket te verdrijven. 
In de neus een hint van bloesem met een lichte 
kruidigheid. In de mond is de wijn sappig en fris 
met wederom die lichte kruidigheid. Goed 
inzetbaar als aperitief of als begeleider van 
zeevruchten en vis.                                      NIEUW 
 

5. 2015 Riesling Valentin Lorenz  
       Nahe, Duitsland (SD)                    € 9,95 
Zeer succesvol zijn we met deze zachtdroge 
Riesling. Hij heeft een breed geschakeerd 
aroma met bloemige tonen. De smaak is fris 
en sappig met een klein prikkeltje. Perfect 
inzetbaar als aperitief en als begeleider van 
sushi.  
 

6.   2016 Muscat Don Koyle  
      Secano Interior, Chili (K)                      € 10,95 
Hoe blij zijn we met deze wijn. Een droge Muscat. 
Vroeger dronken we dat uit de Elzas maar die zijn 
al lang zo droog niet meer. Gulle Muscat-neus met 
tonen van citrus en perzik. De smaak is zoals 
gezegd droog met veel sap en warmte. Heerlijk in 
combinatie met kwartel in roomsaus met druiven.   
                                                                     NIEUW 
 

7. 2016 Moschofilero Troupis  
Mantinia, Griekenland (K)                 € 12,95 
Elegant geurende bleekgele wijn gemaakt 
van de Moschofilero druif. Het bouquet 
kenmerkt zich door een intens aroma van 
perzik, citroen en peer. De smaak is droog 
en combineert een aangename frisheid met 
een prettig bitter. Sappige begeleider van 
gegrilde gerechten zoals vis, wit vlees en 
groente.                                             NIEUW 
 

8. 2015 Mâcon Villages Rencontre  
Bourgogne, Frankrijk (K)                           € 15.95 
Wanneer 2 jonge ambitieuze wijnmakers de 
koppen bij elkaar steken krijg je dit bijzondere 
resultaat. Mooie open stijl Chardonnay uit de 
Mâconnais. Boterig in de neus en romig in de 
smaak. Lekker bij oesters, paté en gerookte zalm. 
De prijzen in de Bourgogne stijgen enorm op dit 
moment. Profiteer daarom nog even van deze 
prettige prijs.                                               NIEUW 
 

  

9. 2015 Soave Runcata Corte Giacobe  

      Veneto, Italië (K)                    € 19,95 

Bijzondere witte wijn van de Garganega druif. 
De Runcata wijngaard ligt op een uitgebluste 
vulkaan. Twee dagen voor de oogst worden 
de stelen waar de trossen aan hangen 
geknakt. De druiven rijpen nog verder maar er 
komt geen vocht meer door. Hierdoor komt er 
uiteindelijk meer concentraat in de wijn. Dat 
ruik je en dat proef je. Grote glazen of 
decanteren                                       NIEUW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Witte wijnen 

 

KWALITEITSGARANTIE 
Onze kwaliteitsgarantie sluit elk risico voor u 
uit. Indien de wijnen na aankoop u om wat voor 
reden dan ook niet bevallen, verplichten wij ons 
deze om te ruilen. Deze garantie geldt tot 
maximaal 6 maanden na de aankoopdatum.  
       
Gerard Wouterson, Mijn Hemel Wijnkoperij  

http://www.rotaryclubhilversum.nl/
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