
Lente bij
Delivino

zaterdag 21 & 28 april 

Telkens van  10-19 u

Win een
Jeroboam

 * Proef nieuwe wijnen met unieke druivenrassen

 * Ontdek heel wat lente-promoties

 * Beleef een mooie proeverij in gezellig kader

 * Breng gerust wijnvrienden en familie mee 

 * Win elke zaterdag een JEROBOAM AIX rosé

Tijdens de lentedegustatie

verloten we 

elke zaterdag 

een 

Jeroboam AIX  Rosé

3 liter 

Loxarel is de merknaam van het
biodynamisch wijndomein Masia Can
Mayol, gelegen in de Penedès
(Catalunya). Het is een woordspeling op
de bekende cava-druif Xarello… Josep
Mitjans is de drijvende kracht achter dit
jong en dynamisch wijndomein, die ook
met amfora’s werkt, en natuurlijke
wijnen nastreeft.

Nieuw



Aspergetijd 
Het is weer volop aspergetijd.. Deze

fantastische groente is een echte delicatesse
geworden en wordt meer en meer

gewaardeerd. Misschien is het interessant even
stil te staan welke wijn we gaan serveren bij

onze asperges.
We maken het ons soms gemakkelijk  en kiezen

dan voor een zacht Chardonnay-type of een
frisse Sauvignon. Maar we kunnen ook iets

gedurfder gaan...

Domaine Astruc 
by Paul Mas  

Koncho -
Georgië

Nieuw : Alma Cersius  Vermentino

Scaia Garganega-chardonnay 

Naast Tbilvino , hebben we nu ook als 2de
wijnhuis uit Georgië , het wijnhuis Koncho

in ons portfolio.
Koncho & Co bevindt zich in de bekende
microzone van Kindzmarauli en beheert

daar meer dan 450 ha.
De unieke ligging tegen de Kaukasus en de

ondergrond van zwarte leisteen, zorgen
voor unieke "dikke wijnen".

We presenteren graag  2 nieuwe wijnen van
Domaine Astruc uit Limoux.
DA Vermentino   

Licht goudgeel van kleur. Geuren van vers en
gedroogd fruit: abrikozen, perzik, peer,
mango en honing. Een rijke, krachtige en
aromatische wijn.  Fraaie structuur en een
lange afdronk. 40% van de wijn rijpt op
vaten van Frans en Amerikaans eikenhout.
Uitstekend als aperitief en bij smaakvolle
gerechten van vis, zeevruchten, wit vlees...

DA Malbec 

Deze wijn heeft krachtige en complexe
aroma's van bloemen, pruimen, mokka,
zwarte bessen en tonen van toast. Goed in
balans en zacht en rond van smaak. Een
lange afdronk met hints van drop en
uitstekend te serveren bij pasta's, barbecue
gerechten en gevogelte.
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