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Mee met ‘t leven

Combineer met 
de ogen toe.
20 smakelijke 
topduo’s met een 
strikje rond!
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Frank, 
Foodpairing Expert 

Delhaize

Een Italiaanse 
& haar maatjes, 
hartveroverend
“Rare combinatie, die maatjes bij een fl es bubbels? 
En toch matchen ze perfect. Kijk, de druiven in 
deze zogeheten ‘champagne uit Italië’ kennen 
een ander klimaat dan hun vriendinnen uit de 
Champagnestreek in Frankrijk. Het resultaat: een 
sprankelend aperitief met een vollere smaak. Daar 
combineert een hapje met een even volle smaak 
perfect bij: maatjes bijvoorbeeld. Of als je daar niet 
zo zot op bent: een toastje met makreelmousse of 
gerookte zalm. Even goede maatjes.”
Frank, Foodpairing Expert Delhaize

Weetje
Dit is Elissa. Ook haar parelende zus Anna Perenna 
staat in onze rekken. Twee zussen, genoemd naar 
twee Romeinse godinnen. Deze Franciacorta, een 
strogele spumante extra brut die toch heel soepel in 
de mond ligt, heeft een toets van fruit, amandelen en 
geroosterd brood. Gemaakt volgens de traditionele 
methode met 20 maanden gisting op de fl es zoals bij 
de champagne. Een goed bewaard geheim van een 
nog onbekend wijndomein in Lombardije (Noord-
Italië), maar klaar om alle harten te veroveren.

Extra brut = extra weinig suiker
In elke fl es bubbels zit een beetje suiker. Maar deze 
frisse verschijning uit Italië bevat maar 2 gram 
suiker per liter. Dáárom zijn deze sprankelende 
parels dus zo vol en verfrissend. 

ELISSA PERENNA
FRANCIACORTA D.O.C.G.

Italië

Extra brut 75 cl

Druivenrassen : chardonnay, pinot noir, 
pinot bianco

€12.74*16.99

OOK LEKKER BIJ:
• zalmbonbons met geitenkaas
• bladerdeegtaartjes met geitenkaas en ananas
•  tongrolletjes met garnalenbisque, kokos en 

limoen
Deze recepten vind je op delhaize.be

Elissa Perenna – Franciacorta extra brut

Ons vakmanschap drink je met verstand
* De aangegeven prijs (en ook de overeenkomstige prijs per eenheid) houdt rekening met de promotieaanbieding

-25%
WIJNFESTIVAL

Wie houdt er niet van lekker eten met 
een gepast glas wijn erbij?  Daarom vind 
je in dit boekje 20 zotte, maar vooral 
zotlekkere combinaties. 
De verrukkelijkste combinaties, 
samengesteld door Frank & Martijn met de 
hulp van enkele andere Delhaize experts. 
Frank is Foodpairing Expert bij Delhaize 
en Martijn is een ervaren sommelier die 
misschien wel extra goed kan proeven 
omdat hij slechtziend is. Probeer hun 
combinaties uit. En durf zelf ook op zoek 
te gaan naar de beste match voor al je 
kookkunsten. Want hoe gewaagd de 
combinatie ook is: de juiste wijn bij het 
juiste gerecht zorgt telkens weer voor een 
heerlijke ervaring.

Santé!

Dankzij de experten van Delhaize, 
combineer met je ogen toe.

Frank & Martijn 
Foodpairing Expert Delhaize 
& Sommelier

WIJNFESTIVAL 

+200 
WIJNEN IN 

PROMO

2

Vind al deze lekker combinaties 
ook via deze QR-code

Scan deze QR-code en vind 
al deze lekkere combinaties 
op delhaize.be
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“Soms is foodpairing niet moeilijk. 
Bij het aperitief neem je een voortreffelijke 
cava uit Spanje en je combineert er een 
Spaanse salami bij. Klaar. Je hoeft het 
niet altijd ver te zoeken om geslaagde 
combinaties te maken.”
Frank, Foodpairing Expert Delhaize

Weetje
De Brut Reserva is een krachtige cava van 
Castillo Perelada dankzij het grote aandeel 
(45%) van de beste xarel-lo-druiven en de 
15 maanden rijping op fl es. Als je je ogen 
sluit, proef je wat fruit en zelfs een toets 
van banketroom. Topproduct van een 
kasteel waar al sinds de middeleeuwen 
wijn wordt gemaakt.

Combitip
Kies ingrediënten en wijn uit dezelfde 
regio. Ze groeiden op dezelfde 
ondergrond, kregen dezelfde zon, wind en 
regen. Dat schept een band ;-).

CASTILLO PERELADA
CAVA D.O.

Spanje

Brut Reserva 75 cl 

Druivenrassen: xarel-lo, macabeo,  
parellada

€674*

CASTILLO PERELADA
CAVA D.O.

Spanje

Brut rosé 75 cl 

Druivenrassen: garnacha, pinot noir, trepat

€674*8.99 8.99

Frank
Foodpairing Expert Delhaize

Witte opener &  roze afsluiter

OOK LEKKER BIJ:
• tapas met chorizo en kwarteleieren
•  aperitiefhapjes met champignons en 

wijngaardslakken
• vissalade op z’n Andalusisch
Deze recepten vind je op delhaize.be

“Een zoete wijn bij het dessert kan wel 
eens voor een iets té verzadigd gevoel 
zorgen. Daarom combineer ik een dessert 
als vanille-ijs met rode vruchten liever met 
Perelada Rosé: een lichtjes zoete, fruitige 
en zalmroze cava met een constante 
stroom fi jne bubbeltjes die je oppeppen. 
Je proeft ook de zachtzoete aroma’s van 
wilde aardbeien.”
Martijn, sommelier

Tiens, waarom staat er ‘FESTIVAL’ op 
dat etiket?
Dat zit zo: Miguel Mateu – de eigenaar 
van dit wijndomein in Spanje – is een 
cultuurliefhebber van de strafste soort. 
Elk jaar organiseert hij een festival van 
klassieke muziek dat iedereen in 
Noord-Spanje en ver daarbuiten kent. 
Ben je tussen 5 en 8 augustus 2020 
in de buurt van Barcelona of Figueres? 
Hoppa, naar Perelada!
www.festivalperelada.com

Martijn
Sommelier

OOK LEKKER BIJ:OOK LEKKER BIJ:
• taart met citrusvruchten
• linguine met zeevruchten en peterselie
• pavlova met rode vruchten
Deze recepten vind je op delhaize.be

-25%
WIJNFESTIVAL

-25%
WIJNFESTIVAL

Ons vakmanschap drink je met verstand
* De aangegeven prijs (en ook de overeenkomstige prijs per eenheid) houdt rekening met de promotieaanbieding. 
Het assortiment verschilt van winkel tot winkel. Verrekend aan de kassa en niet cumuleerbaar met de 10% korting bij aankoop van 18 L wijn.

Vind al deze lekker combinaties 
ook via deze QR-code

Vind al deze lekker combinaties 
ook via deze QR-code
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1000 bubbels & 
garnalen
“Haha, inderdaad een overheerlijke combinatie! 
Waarom die twee zo goed samengaan? Kijk, 
het bijzondere aan deze klassieke brut is dat het 
een Réserve wijn is. Deze wordt 24 maanden 
op hout gelagerd. Dat geeft de champagne een 
krachtige, stevige body. Daardoor kan je hem 
niet alleen als aperitief of als feestchampagne 
schenken, maar is hij ook perfect gezelschap 
voor een voorgerechtje met vis.” 
Martijn, sommelier

Weetje
Champagne de Castellane is een assemblage
 van drie traditionele druivenrassen: 
35% chardonnay, 30% pinot noir en 30% pinot 
meunier. Hij geurt naar groene appel en limoen. 
Ook in de mond proef je citrustonen. Heerlijk 
fris! Topproduct van een wereldvermaard 
champagnehuis op de gekende Avenue 
Champagne in Épernay, opgericht in 1895, 
alstublieft!

Het rode kruis staat al sinds 1895 op het etiket. 
Het verwijst naar het vaandel van het militiare 
regiment van de Champagne. Vandaag mag je 
gewoon in de houding gaan staan om de fl es te 
salueren. Salut!

Combitip
Een tip voor alle Goebezigers : hoe krachtiger 
de champagne of de wijn, hoe krachtiger de 
smaken die erbij kunnen gecombineerd worden. 
Pikant, wild, truffel…? Proberen maar!

DE CASTELLANE BRUT
CHAMPAGNE A.C.

Frankrijk - Épernay

Brut 75 cl

Druivenrassen: chardonnay, pinot noir en 
pinot meunier

€51.98*

OOK LEKKER BIJ:
• oesters met roerei en kaviaar
•  gebakken sint-jakobsvruchten met 

hazelnootboter
• papillot met skrei en groentjes
Deze recepten vind je op delhaize.be

Martijn,
Sommelier

Champagne de Castellane 

Maatje met 
slaatje
“Soort zoekt soort, zeggen ze. Dat is voor 
wijn niet anders. In deze lichte rosé uit 
de Provence proef je frisse zuren, rode 
pompelmoes, citroen… Daar kan je perfect 
een slaatje bij serveren met soortgelijke 
zure toetsen. Alleen opletten dat je niet 
te kwistig bent met de vinaigrette. Je wijn 
moet kunnen opboksen tegen de zure 
toetsen in je slaatje.”
Frank, Foodpairing Expert Delhaize

Weetje
Een lichtroze rosé met een palet van fris 
zomerfruit. Veel frisheid en aciditeit, maar 
mooi afgerond. Ze is het trotse product 
van een familiebedrijf met nu al 
de 5de generatie wijnbouwers.

CHÂTEAU DE LA 
COULERETTE 2018/2019
CÔTES DE PROVENCE A.C.

Frankrijk – Provence

Roséwijn 75 cl

Druivenrassen: grenache noir, cinsault, 
syrah

Droog, fris & fruitig

€5.62*7.49

OOK LEKKER BIJ:
• toast met ricotta, honing en fruit
• tomaat mozzarella van de rijzende zon
• tomaat garnaal met guacamole
Deze recepten vind je op delhaize.be

Frank, 
Foodpairing Expert 
Delhaize

Château de La Coulerette

2+1
GRATIS

WIJNFESTIVAL

-25%
WIJNFESTIVAL

77.97

HETZIJ                 /FLES
BIJ AANKOOP VAN 3

€17 33

Ons vakmanschap drink je met verstand
* De aangegeven prijs (en ook de overeenkomstige prijs per eenheid) houdt rekening met de promotieaanbieding. 
Het assortiment verschilt van winkel tot winkel. Verrekend aan de kassa en niet cumuleerbaar met de 10% korting bij aankoop van 18 L wijn.

VOOR 3

Vind al deze lekker combinaties 
ook via deze QR-code

Vind al deze lekker combinaties 
ook via deze QR-code
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Zachtzuur 
& zilt 
“Kijk, we moeten daar niet fl auw over doen. 
De bekendste sauvignons met de sancerre-
appellatie zijn stilaan onbetaalbaar geworden. 
Maar er bestaan vandaag héél wat straffe 
uitdagers. Deze Sauvignon de Touraine komt 
bijzonder dicht in de buurt. Dezelfde zurige 
frisheid, maar iets aromatischer, wat veel 
mensen zal aanspreken.”
Martijn, sommelier

Weetje
Sauvignon de Touraine zegt het zelf: witte 
wijn op basis van sauvignon blanc druiven uit 
de streek bij Tours. Een groot wijngebied met 
5.300 ha wijngaarden, verspreid over twee 
departementen: Indre-et-Loire en Loir-et-
Cher. Opgelet: de Cher is een klein bijriviertje 
van de Loire. Door de vrij noordelijke ligging 
worden hier strakke en goed nerveuze witte 
wijnen gemaakt die bol staan van het groene 
fruit en een frisse zuurstructuur.

Waarom krijg je honger van wijn?
Als je wijn met zurige toetsen drinkt, slaat je 
lichaam alarm. Het geeft je maag het signaal 
om te verdunnen en je maakt speeksel aan. 
En hop, daar duikt een ‘goestingske’ op. Nog 
een oester, iemand?

OOK LEKKER BIJ:
• mosselen op z’n Marokkaans
• scampibrochette met sesam 
• trio van gegrilde oesters
Deze recepten vind je op delhaize.be

Martijn,
Sommelier

Sauvignon de Touraine

Wit & romig wit

“Er is niets mis met de simpele regel die 
iedereen kent: witte wijn met witte ingrediënten 
zoals kip, asperges, geitenkaas… en rode wijn 
met rood vlees, tomatensaus en chocolade. Hoe 
dat komt? Wat je ziet, heeft een grote invloed 
op wat je smaakt. Probeer je maar eens paarse 
frieten voor te stellen. Bij deze kip kan je een 
romig sausje maken met champignons. Niets te 
overheersend.”
Frank, Foodpairing Expert Delhaize

Weetje
De chardonnay-druiven die voor de 
Viré-Clessé worden gebruikt, groeien op 
een kalkstenen ondergrond. Dat geeft een 
intensiteit en een minerale ondertoon in de 
wijn. Verder proef je hints van groene appels, 
peer, perzik en honing. En dat allemaal in een 
krachtige, levendige wijn met ronde afdronk en 
fl uweelzachte textuur.

Appellation controlée, 
wat betekent dat in feite?
Op dit etiket staat ‘Appellation Viré-Clessé 
Controlée’. Dat betekent dat de wijn voldoet 
aan alle afspraken die in deze regio bij Mâcon 
in de Bourgogne zijn gemaakt over herkomst, 
druivenras, alcoholpercentage … 
De A.O.C Viré-Clessé werd pas in de jaren ’90 
toegekend en is daarmee de jongste van de 
streek. Eén van de regels? Alléén wijn van de 
chardonnay-druif, ah oui!

VIRÉ-CLESSÉ 2018
VIRÉ-CLESSÉ A.C. 

Frankrijk– Bourgogne

Witte wijn 75 cl

Druivenras: chardonnay

Droog, vol & complex

€16.98*25.47

OOK LEKKER BIJ:
• gratin van kabeljauw met ricotta en spinazie
• tomaten gevuld met tongrolletjes met pesto
• garnalen met zachte curry
Deze recepten vind je op delhaize.be

Frank, 
Foodpairing Expert 

Delhaize

Viré-Clessé2+1
GRATIS

WIJNFESTIVAL

Ons vakmanschap drink je met verstand
* De aangegeven prijs (en ook de overeenkomstige prijs per eenheid) houdt rekening met de promotieaanbieding. 
Het assortiment verschilt van winkel tot winkel. Verrekend aan de kassa en niet cumuleerbaar met de 10% korting bij aankoop van 18 L wijn.

HETZIJ             /FLES
BIJ AANKOOP VAN 3

€3 99

HETZIJ             /FLES
BIJ AANKOOP VAN 3

€5 66

2+1
GRATIS

WIJNFESTIVAL

(+ € 0,90 LEEGGOED)

16.47

VOOR 3

SAUVIGNON DE TOURAINE 
2018
TOURAINE A.C. 

Frankrijk – Loire

Witte wijn 75 cl

Druivenras: sauvignon blanc

Droog, fris & fruitig

€10.98*

(+ € 0,90 LEEGGOED)
VOOR 3

Vind al deze lekker combinaties 
ook via deze QR-code

Vind al deze lekker combinaties 
ook via deze QR-code
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Frank, 
Foodpairing Expert 
Delhaize

Wit geschonken 
& rood gekruid
“Een wijn uit de Elzas en een Thaise curry, 
dat is echt een perfecte match. Ik leg 
uit waarom. Je proeft in deze Pinot Gris 
exotisch fruit, mango, meloen, misschien 
zelfs een tikkeltje honing. Zoete tonen 
dus. En die zijn dan weer een ideaal 
tegenwicht voor de eerder pittige Thaise 
keuken.”
Frank, Foodpairing Expert Delhaize

Weetje
De wijngaarden van Domaines 
Schlumberger liggen op de steile, 
zuidelijke hellingen van de Elzas. Daar 
dragen de ranken minder druiven, maar 
er zit wel meer smaak in de druiven. 
Het resultaat is een krachtige witte wijn 
met verfi jnde aroma’s van fruit. Het 
wijndomein is meer dan 30 jaar oud en 
één van de oudste waarmee Delhaize 
werkt. De wortels van de wijnstokken 
reiken tot aan vulkanisch gesteente en 
ook dat proef je. 

Het gekleurde lijntje rond het etiket 
verwijst naar het druivenras dat voor de 
wijn is gebruikt. Goud = pinot gris.

DOMAINES SCHLUMBERGER 
LES PRINCES ABBÉS
PINOT GRIS  2016/2017
ALSACE A.C. 

Frankrijk – Elzas

Witte wijn 75 cl

Druivenras: pinot gris

Droog, vol & complex

€7.49*

OOK LEKKER BIJ:
• Thaise salsa met mango
• eendenblokjes met zoetzure saus
• oosterse bouillon met sint-jakobsnootjes
Deze recepten vind je op delhaize.be

9.99

Domaines Schlumberger Pinot Gris 

Sierlijke syrah & 
lekker lamsvlees
“Ah, Saint Joseph! Het wijnhuis dat deze Saint 
Joseph maakt, weet perfect hoe ze van syrah-
druiven een elegante, karaktervolle rode wijn 
moeten maken. Maar deze fl es uit 2018 is toch een 
buitenbeentje. Kijk, de zomer van 2018 was zeer 
zacht waardoor de Syrah-druiven minder suikers 
konden aanmaken. Je zou dat als een nadeel 
kunnen zien, want minder suiker betekent minder 
kracht in de wijn. Wat blijkt? Juist daardoor kwam 
een complex, delicaat smaakpalet tevoorschijn. 
En dat vinden wijnliefhebbers zoals ik pas echt 
interessant! Daar nog een goed gekruid stukje lam 
bij en je hoort me niet meer.”
Martijn, Sommelier

Weetje
De wijnranken van de appellatie Saint-Joseph 
strekken zich 50 kilometer lang uit langs de 
rechteroever van de Rhône. De syrah-druiven 
die er groeien, zijn de basis voor deze robijnrode 
wijn die heerlijk geurt naar krieken. Ook als je ‘m 
proeft, denk je meteen aan rood en zwart fruit 
– braambes, cassis, framboos... Stevige tannines 
natuurlijk, zodat je hem wel 3 tot 10 jaar kan 
bewaren.

Combitip
Nog meer uit je etentje halen, maar geen idee 
hoe te combineren? Vertrouw op de kleuren. 
Dikwijls vertelt de kleur van de wijn welk gerecht 
erbij past. Neem nu deze Saint Joseph: een 
donkerrode, krachtige wijn met veel zwarte 
toetsen. Die vráágt gewoon om een gegrild stukje 
vlees, toch?

SAINT JOSEPH 2018
SAINT JOSEPH A.C. 

Frankrijk – Côtes du Rhône

Rode wijn 75 cl

Druivenras: syrah

Krachtig & kruidig

€7.49*9.99

OOK LEKKER BIJ:
•  côte à l’os van Belgisch witblauw, witloofslaatje 

en bintjeswafels
• gebakken bosduif met rodewijnsaus
• balletjes in jagerssaus 
Deze recepten vind je op delhaize.be

Martijn,
Sommelier

Saint Joseph 

-25%
WIJNFESTIVAL

-25%
WIJNFESTIVAL

Ons vakmanschap drink je met verstand
* De aangegeven prijs (en ook de overeenkomstige prijs per eenheid) houdt rekening met de promotieaanbieding. 
Het assortiment verschilt van winkel tot winkel. Verrekend aan de kassa en niet cumuleerbaar met de 10% korting bij aankoop van 18 L wijn.

Vind al deze lekker combinaties 
ook via deze QR-code

Vind al deze lekker combinaties 
ook via deze QR-code

(+ € 0,30 LEEGGOED)
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CAP DE FAUGÈRES 
2014/2015
BORDEAUX A.C.

Frankrijk – Bordeaux

Rode wijn 75 cl

Druivenrassen: merlot, cabernet sauvignon

Soepel & kruidig

€11.18*14.90

Gul rood & 
strak wit
“Grofweg kan je vlees in twee groepen delen. 
Wit vlees  - zoals dit kalfsvlees – heeft een 
eerder droge structuur, terwijl je rood vlees 
wat vetter kan noemen. De wijn die je erbij 
schenkt, kan voor het juiste tegenwicht zorgen. 
Daarom koos ik bij dit stukje kalfsvlees een 
heel soepele Cap de Faugères. Een volle, 
fruitige wijn met weinig tannines, want die 
zouden een extra droog gevoel in de mond 
kunnen geven.”
Martijn, Sommelier

Weetje
Een soepele rode wijn met mooie neus van 
rode en zwarte fruittoetsen. Voor liefhebbers 
van een volle, rijpe, lichtjes kruidige wijn uit de 
Bordeauxstreek. De wijngaard waar de Cap de 
Faugères thuis is, ligt vlak bij het terroir van de 
wereldvermaarde Saint-Émilion. En dat proef 
je, zonder het in je portemonnee te voelen.

Wat is tannine eigenlijk?
Tannine is een stof die in de schil en pitten 
van de druif zit. Enerzijds geven ze soms een 
droog, wat wrang gevoel in de mond. Een 
beetje zoals wanneer je thee te lang hebt laten 
trekken. Anderzijds geven ze de wijn 
een ruggengraat.

OOK LEKKER BIJ:
• kalfskoteletten met champignons en Marsala
• vol-au-vent met parelhoen en 
bospaddenstoelen
• kalkoen met boontjes en jagerssaus
Deze recepten vind je op delhaize.be

Martijn,
Sommelier

Cap de Faugères

Rood robuust 
& heerlijk 
saignant
“Château Fonréaud? Niet twijfelen: deze kruidige, 
robuuste wijn smeekt haast om een fl ink stuk 
rood vlees. Een sappige entrecôte is perfect. 
Niet te enthousiast bij het bakken: het vlees 
moet saignant blijven. Werk af met een stevige 
jagerssaus en bosbessen, braambessen of zelfs 
kersen. Een combinatie die dubbel zo lekker 
smaakt na een winterse wandeling.”
Frank, Foodpairing Expert Delhaize

Weetje
Krachtige, kruidige volle wijn die na vijf jaar 
rijping kan uitpakken met zachte tannines en 
een subtiele toets van braambessen. Typisch 
trouwens voor de appellatie Listrac-Médoc, 
waar deze druiven geoogst worden. Het terroir 
ligt op de linkeroever van de Gironde, op een 
boogscheut van de bekende (en veel duurdere…) 
Margaux. In deze regio, dicht bij de Atlantische 
zee, staat de wieg van wijnen die nog de tijd 
krijgen om te rijpen. 

Waarom meerdere druivenrassen in één 
Bordeaux? 
Een wijnboer in de Bordeauxstreek heeft 
meestal percelen met een verschillende 
ondergrond: kalk, klei, zand … Hij of zij 
selecteert per perceel een druivenras dat daarop 
goed gedijt. Daarom is een Bordeaux bijna altijd 
een ‘blendwijn’, een assemblage van meerdere 
druivenrassen. Uniek voor Château Fonréaud is 
dat het wijnhuis de verschillende percelen van 
het domein apart oogst en pas later de perfecte 
assemblage maakt. 

CHÂTEAU FONRÉAUD 
2015/2016
LISTRAC-MÉDOC

Frankrijk – Bordeaux

Rode wijn 75 cl of 1,5 L

Druivenrassen : cabernet sauvignon, 
merlot, petit verdot

Soepel & fruitig

€11.24*

OOK LEKKER BIJ:
•  lamskoteletjes met gratin dauphinois en 

boschampignons
• rosbief met sjalotten
• hindegebraad met bosbessen, appel en noten
Deze recepten vind je op delhaize.be

14.99

Frank, 
Foodpairing Expert 
Delhaize

Château Fonréaud

Ons vakmanschap drink je met verstand
* De aangegeven prijs (en ook de overeenkomstige prijs per eenheid) houdt rekening met de promotieaanbieding. 
Het assortiment verschilt van winkel tot winkel. Verrekend aan de kassa en niet cumuleerbaar met de 10% korting bij aankoop van 18 L wijn.

-25%
WIJNFESTIVAL

-25%
WIJNFESTIVAL

75 CL

Vind al deze lekker combinaties 
ook via deze QR-code

Vind al deze lekker combinaties 
ook via deze QR-code
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Wow & Mmm
“Deze witte wijn uit Zuid-Afrika verdient 
veel wow’s. In de eerste plaats om het 
mooie evenwicht van fruitige en zure 
tonen. Maar ook en vooral om de CO2-
neutrale manier van produceren waarop 
dit wijndomein een antwoord biedt op de 
droogte in het land. Je kan deze friszure 
wijn perfect als aperitiefwijn drinken, met 
wat zoute hapjes erbij als tegenwicht voor 
het zuur. Zeevruchten bijvoorbeeld of 
scampi. Mmm.”
Frank, Foodpairing Expert Delhaize

Weetje
De zure en fruitige tonen in deze witte 
Zuid-Afrikaanse wijn zijn mooi in balans. 
Je proeft kweepeer, maar ook een vleugje 
citrus, appel, honing… Een frisse en 
aromatische compagnon aan tafel.

Wijnbouwers met een groen hart
Dit meer dan 300 jaar oude wijnhuis in 
het droge Zuid-Afrika gaat supereffi ciënt 
om met watergebruik (en hérgebruik), 
waardoor het jaarlijks 1 miljoen water 
bespaart. Daarnaast kozen ze voor 
biologische en duurzame landbouw. Het 
ultieme doel? Jou een CO2-neutrale wijn 
schenken. Straffe Goebezigers, als je ’t 
ons vraagt.

THE PAVILLION 2019
Zuid-Afrika - Boschendal

Witte wijn 75 cl

Druivenras: chenin blanc

Droog, fris & fruitig

€11.98*17.97

OOK LEKKER BIJ:
•  brochettes van scampi met mango en 

kokosmelk
• gamba’s met rauwkost en yoghurtsaus
• gegrilde garnalen met pesto van notensla
Deze recepten vind je op delhaize.be

Frank, 
Foodpairing Expert 
Delhaize

Boschendal The Pavillion 

Het Hongaarse 
neusje van de 
Japanse zalm
“Voor het eerst staat deze Hongaarse 
witte wijn in onze rekken. Knisperend 
fris, met toetsen van citrus, groene appel, 
pompelmoes… Serveer deze nieuwkomer 
bij even frisse Japanse sushi en ze voelen 
zich allebei als een vis in het water.” 
Martijn, sommelier

Weetje
Tokaj, de belangrijkste wijnregio van 
Hongarije, staat bekend om zijn zoete 
dessertwijnen. Maar ook de droge wijnen 
uit deze regio zijn aan een fl inke opmars 
bezig. Beste bewijs: deze Carpinus 
Furmint met citrus in de neus en een 
fruitige, droge, elegante en minerale 
smaak. Een mooi product van duurzame 
wijnteelt, waarop het eeuwenoude 
wijnhuis van de familie Carpinus terecht 
trots is.

‘t Favorietje van de paus
Furmint is de Hongaarse nationale 
trots onder de witte druiven. Wist je dat 
de pauselijke wijnkelders én die van 
Lodewijk de XIVe steevast gevuld waren 
met Hongaarse wijnen?    

CARPINUS TOKAJI
FURMINT 2018 
Hongarije - Tokaj

Witte wijn 75 cl

Druivenras: furmint

Droog, fris & bloemig

€5.99*

OOK LEKKER BIJ:
• vis op z’n Aziatisch in papillot
• sushi Bento
• vis met pesto en couscous in een krokant jasje
Deze recepten vind je op delhaize.be

Martijn,
Sommelier

7.99

Carpinus Furmint

-25%
WIJNFESTIVAL

Ons vakmanschap drink je met verstand
* De aangegeven prijs (en ook de overeenkomstige prijs per eenheid) houdt rekening met de promotieaanbieding. 
Het assortiment verschilt van winkel tot winkel. Verrekend aan de kassa en niet cumuleerbaar met de 10% korting bij aankoop van 18 L wijn.

HETZIJ             /FLES
BIJ AANKOOP VAN 3

€3 99

2+1
GRATIS

WIJNFESTIVAL

VOOR 3

Vind al deze lekker combinaties 
ook via deze QR-code

Vind al deze lekker combinaties 
ook via deze QR-code
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Nuvola by Avignonesi 

Jeroen Depauw
Chef-kok

Forza Italia!
“Als ik deze sangiovesewijn uit het 
prachtige Toscane proef, krijg ik 
onmiddellijk zin in een pasta. Een zachte 
tomatensaus met verse basilicum, een 
drupje balsamico en een extra draai 
aan de pepermolen. Meer moet dat 
niet zijn. Het bijzondere aan deze op 
en top Italiaanse wijn is dat hij van 
Belgische makelij is. Virginie Saverys 
ruilde haar toppositie in de Antwerpse 
haven voor de Italiaanse wijnranken. 
Haar passie voor wijn, haar resolute 
keuze voor biodynamische teelt, eerbied 
voor tradities… Het zit allemaal in deze 
geweldige wijn.” 

Weetje
Een nieuwe wijn met dé koningsdruif van 
Toscane, de sangiovese. Haar typische 
kracht wordt in deze blend mooi afgerond 
door een aandeel merlot. Voor wie houdt 
van een complexe, soepele wijn met hints 
van zwart fruit. 

Genoemd naar de hond
Op een bewolkte dag zag Virginie 
Saverys, de Belgische eigenaar van de 
wijngaard, een verwaarloosde Maltezer 
tussen de ranken. Ze gaf het beestje 
alle zorg en liefde die hij had gemist. 
Vandaag is de witte wolk op pootjes de 
mascotte van de familie. Zijn naam? 
Nuvola, Italiaans voor wolk. En voor 
deze even levendige wijn.

OOK LEKKER BIJ:
• ossobuco
• salade van kalfsvlees op z’n Italiaans
• Italiaanse everzwijnenragout
Deze recepten vind je op delhaize.be

Ons vakmanschap drink je met verstand
* De aangegeven prijs (en ook de overeenkomstige prijs per eenheid) houdt rekening met de promotieaanbieding. 
Het assortiment verschilt van winkel tot winkel. Verrekend aan de kassa en niet cumuleerbaar met de 10% korting bij aankoop van 18 L wijn.

NUVOLA 2018
TOSCANA  I.G.T

Italië - Toscana

Rode wijn 75 cl

Druivenrassen: sangiovese, merlot

Krachtig & fruitig

€5.99*7.99

(+ € 0,30 LEEGGOED)

Vind al deze lekker combinaties 
ook via deze QR-code

-25%
WIJNFESTIVAL
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Frank, 
Foodpairing Expert 
Delhaize

Nittnaus Zweigelt

NITTNAUS ZWEIGELT  
SELECTION 2017/2018
BURGENLAND

Oostenrijk

Rode wijn 75 cl

Druivenras: Zweigelt

Soepel & fruitig

€5.99*7.99

Koele 
Oostenrijker & 
kleurrijke  
Italiaan 
“Een bord met wat Italiaanse charcuterie en een 
aangenaam soepel wijntje uit Oostenrijk: genieten 
van ’t leven kan simpel zijn. Je kan deze fruitige  
rode en toegankelijke wijn ook gekoeld serveren.  
Zo heeft de nieuwe wijnliefhebber dat graag.  
En zo is hij meteen een alternatief voor gasten die 
geen witte wijn lusten.”
Martijn, sommelier 

Weetje
Een soepele rode wijn van de Zweigelt, dé wijndruif 
van Oostenrijk. De wijnranken van dit wijnhuis 
strekken zich uit tot aan de (zoute) Neusiedler See. 
Die frisse mineraliteit proef je in het glas. Maar 
het bijzonderste van deze rode wijn zijn toch de 
zachte tannines, met dank aan het uitgekiende 
wijnbouwproces van de familie Nittnaus. Vorig jaar 
namen de broers Andreas en Thomas Nittnaus de 
fakkel over, de 12de generatie al!

Combitip
Vis op ’t menu maar een gast die geen witte wijn 
lust? Deze rode valt met plezier in, zeker als je ‘m 
vooraf koel zet. 

OOK LEKKER BIJ:
• Iberico varken met zuiderse kruidenboter
• curry van vis met groenten
• varkenshaasje met eekhoorntjesbrood
Deze recepten vind je op delhaize.be

-25%
WIJNFESTIVAL

Ons vakmanschap drink je met verstand
* De aangegeven prijs (en ook de overeenkomstige prijs per eenheid) houdt rekening met de promotieaanbieding.  
Het assortiment verschilt van winkel tot winkel. Verrekend aan de kassa en niet cumuleerbaar met de 10% korting bij aankoop van 18 L wijn.

Martijn,
Sommelier

-25%
WIJNFESTIVAL

Beresterk op 
de grill 
“De Cuatro Pasos uit Spanje! Een mooie 
en volle rode wijn met typische toetsen 
van wild en peper. Daar passen even volle 
gerechten bij. Gegrild varkensvlees, lam… 
alles wat je op de barbecue legt dus.”
Frank, Foodpairing Expert Delhaize

Weetje
Volle, fruitige wijn van de mencía: een 
typisch Spaanse druif met een eigen 
aromatisch karakter. Voor deze wijn 
selecteerden de wijnbouwers druiven van 
wijnranken van 60 jaar en ouder. Twee à 
drie maanden gerijpt in vaten van Franse 
en Amerikaanse eik. De mencía is een 
nieuwe inheemse Spaanse druivensoort, 
die net zoals de godello duidelijk in 
opmars is. We hebben ze dan ook 
recentelijk in ons assortiment toegevoegd. 

Meer beren, minder CO2
Toen de wijnbouwers de afdruk van vier 
berenpoten (‘cuatro pasos’) vonden in 
hun wijngaard, wisten ze meteen hoe 
ze deze wijn zouden noemen. Geen loos 
praatje trouwens, want het wijnhuis zet 
zich in voor het behoud van beren in de 
regio. 

CUATRO PASOS MENCíA 
2017
BIERZO D.O.

Spanje - Galicië

Rode wijn 75 cl

Druivenras: mencía

Soepel & fruitig

€5.99*

OOK LEKKER BIJ:
• coq au vin
• rundscarpaccio met guacamole
• pastasalade met gegrilde groenten
Deze recepten vind je op delhaize.be

Cuatro Pasos Mencia

7.99
Vind al deze lekker combinaties  
ook via deze QR-code

Vind al deze lekker combinaties  
ook via deze QR-code
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MONTE CASCAS 
COLHEITA 2018
BEIRA INTERIOR D.O.C.

Portugal

Rode wijn 75 cl

Druivenrassen: aragonez (tempranillo), 
rufete

Krachtig & fruitig

€5.99*7.99

Portugese bio 
& intense naturel
“Waarom zou een rode wijn alleen bij rood vlees 
passen? Neem nu deze Monte Cascas Colheita 
uit Portugal. De fruitige toets van framboos en 
kers past perfect bij de lichtheid van vegetarische 
gerechten. Maar ook op andere vlakken past deze 
wijn goed bij een duurzame levenswijze. Het is 
een wijn van vier vrienden zonder wijngaard. Ze 
kopen de beste druiven van kleine, biologische 
wijnboeren in de Portugese bergen en betalen daar 
een faire prijs voor. Lokaal, fair en met een rijke, 
volle smaak: daar teken ik voor.”
Seppe Nobels, Chef-kok

Weetje
Duurzame en vegan geproduceerde wijn met 
de beste druiven van 100% biologische teelt. De 
rijping van 6 maanden op Franse eik zorgt voor 
een aromatische, soepele, fruitige rode wijn die 
bij iedereen in de smaak zal vallen. Zeker bij 
Goebezigers!

Hé, is wijn niet altijd vegetarisch?
Nee… wijn wordt natuurlijk wel van druiven 
gemaakt. Maar na het gisten, zweven er nog veel 
losse deeltjes in. Veel andere wijnboeren klaren 
de wijn met dierlijke eiwitten waar de losse 
deeltjes zich aan hechten. Hierdoor zakken ze.

OOK LEKKER BIJ:
• hapjes met Oudendijk gouda
• piccata van kip
• salade van kalfsvlees op z’n Italiaans
Deze recepten vind je op delhaize.be

Monte Cascas Colheita Bio 

Smokey 
& The Grillfi sh
“Als je een beginner bent in foodpairing, 
kan je altijd deze truc toepassen: kies een 
wijn met hetzelfde smaakprofi el als je 
gerecht. Zo zet je je maaltijd extra kracht 
bij. Neem nu deze wijn. Een Chileense 
met een smokey toets. Die vraagt gewoon 
om een gerookt gerechtje, zeg nu zelf.”
Frank, Foodpairing Expert Delhaize

Weetje
Deze 100 % chardonnay is het 
paradepaardje van de Casa Silva, 
gerenommeerd wijnbouwer van Chili en 
meervoudig prijswinnaar. De wijn werd 
houtgelagerd op Amerikaanse eik, wat 
een diepvolle, aromatische en aardse toets 
oplevert. 

OOK LEKKER BIJ:
• gebakken scampi met groene yoghurtsaus
• kip met appel-knolseldercompote
•  brochette van gemarineerde vis met gegrilde 

courgettes
Deze recepten vind je op delhaize.be

Frank, 
Foodpairing Expert 

Delhaize

Seppe Nobels, 
Chef-kok

Santa Tierra Reserva

-25%
WIJNFESTIVAL

-25%
WIJNFESTIVAL

Ons vakmanschap drink je met verstand
* De aangegeven prijs (en ook de overeenkomstige prijs per eenheid) houdt rekening met de promotieaanbieding. 
Het assortiment verschilt van winkel tot winkel. Verrekend aan de kassa en niet cumuleerbaar met de 10% korting bij aankoop van 18 L wijn.

SANTA TIERRA
CHARDONNAY RESERVA 
2017/2018
COLCHAGUA VALLEY

Chili

Witte wijn 75 cl

Druivenrassen : chardonnay

Droog, vol & fruitig

€4.87*6.49
Vind al deze lekker combinaties 
ook via deze QR-code

Vind al deze lekker combinaties 
ook via deze QR-code



Aanbiedingen geldig van 13/02 tot en met 11/03/2020 2322

TRIVENTO RESERVA 2018
MENDOZA

Argentinië

Rode wijn  75 cl

Druivenras: malbec

Soepel & houtig

€13.98*20.97

OOK LEKKER BIJ:
• stoofvlees
• steak op Florentijnse wijze
• stoofpotje van everzwijn met peer en 
knolselderpuree
Deze recepten vind je op delhaize.be

Cassoulet, dikke 
vrienden met de 
rode malbec

“Ah, de rode malbec, één van mijn favorieten! 
En niet het minst omdat ik daar mijn 
lievelingsgerechten bij kan maken: wild, 
stoofvlees, steak of een traag gegaarde 
cassoulet met worst en witte bonen. Krachtige, 
aromatische smaken – zowel in de wijn als het 
eten - die elkaar verder versterken.”
Frank, Foodpairing Expert Delhaize

Weetje
Karaktervolle, evenwichtige rode wijn die geurt 
naar rijp fruit (bijvoorbeeld: blauwe pruim en 
gekonfi jte kers) en in de mond verrast met 
toetsen van vanille. 100% malbec, dé iconische 
druif van Argentinië.

Trivento = “Drie Winden”
Deze Argentijnse wijn werd vernoemd naar de 
polar, de zonda en de sudestada: drie winden 
die uit het Zuid-Amerikaanse Andesgebergte 
naar beneden komen gerold en elk een eigen 
rol spelen in het rijpingsproces van de druiven. 

Eén druif &  twee toppers

De allereerste
witte malbec
wijn uit 
Argentinië
“Echt serieus, dit is een witte malbec. 
Ik kon het ook bijna niet geloven. 
Je moet weten dat ze een typische 
malbec wijn ook weleens ‘de zwarte 
wijn’ noemen. Van diezelfde donkere, 
krachtige druif hebben ze nu dus een 
witte wijn gemaakt. Ze persen daarvoor 
de druiven en zorgen ervoor dat het sap 
niet kan inweken met de schillen. Dit is 
de allereerste witte malbec, eentje uit 
Argentinië. En ik kan bevestigen: hij is 
bijzonder goed. Te degusteren bij een 
eerder zoute kaas zoals pecorino of 
cheddar. Expressief, krachtig en zeer 
aromatisch. De ontdekking waard.”
Martijn, sommelier

TRIVENTO WHITE MALBEC 
2019
MENDOZA D.O.

Argentinië

Witte wijn 75 cl

Druivenras: malbec

Droog, vol & fruitig

€13.98*20.97

OOK LEKKER BIJ:
• Ardense forel met gegrilde paprika
• gegrilde koekoek met een saus van Brie
• veggie tapas
Deze recepten vind je op delhaize.be

2+1
GRATIS

WIJNFESTIVAL

Ons vakmanschap drink je met verstand
* De aangegeven prijs (en ook de overeenkomstige prijs per eenheid) houdt rekening met de promotieaanbieding. 
Het assortiment verschilt van winkel tot winkel. Verrekend aan de kassa en niet cumuleerbaar met de 10% korting bij aankoop van 18 L wijn.

HETZIJ             /FLES
BIJ AANKOOP VAN 3

€4 66
HETZIJ             /FLES

BIJ AANKOOP VAN 3
€4 66

2+1
GRATIS

WIJNFESTIVAL

Frank, 
Foodpairing Expert 

Delhaize

Martijn,
Sommelier

VOOR 3 VOOR 3

Vind al deze lekker combinaties 
ook via deze QR-code

Vind al deze lekker combinaties 
ook via deze QR-code
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PORTO GRAHAM’S 
10 YEARS OLD TAWNY

Portugal - Douro

20% vol. alc 75 cl

Druivenrassen : touriga nacional, touriga 
franca, tinta barroca

€14.21*

Dubbele zonde

“Porto als aperitief? Doe maar niet. Door de suikers 
verdwijnt ook je eetlust. Je bewaart deze eerbiedwaardige 
schoonheid beter tot na de maaltijd. Omdat hij 10 jaar lang 
kon rijpen op eikenhouten vaten, ontstonden nootachtige 
aroma’s die een perfect tegenwicht zijn voor een stukje 
bittere chocolade. Of blauwe kaas kan ook.”
Frank, Foodpairing Expert Delhaize

Port Graham’s 10Y Tawny 

EDENVINE SHIRAZ
ALCOHOLVRIJE WIJN

Australië 75 cl

Druivenras: shiraz

€4.49*

Drink & Drive
“Eerlijk is eerlijk, het is moeilijk om een lekkere alcoholvrije 
wijn te vinden. Maar niet onmogelijk! Deze maakt 
ongetwijfeld een uitzondering op de regel omdat de makers 
vertrokken van een goede syrah. Het resultaat is een 
gezonde wijn met een volle complexiteit. Aanbevolen voor 
wie een gezond alternatief voor wijn zoekt. En voor de ‘Bobs’ 
onder ons natuurlijk. Edenvine heeft echter een heel gamma 
met verschillende druivenrassen.”
Martijn, sommelier

Edenvine 0% 

Een stukje Belgische trots, 
eigendom van Justin Onclin. Deze 
wijn geniet van een uitzonderlijk 
terroir met klei- en kalkbodem, dat 
uitermate verfi jnde Saint-Émilion 
wijnen oplevert. Met Hubert de 
Bouärd als consultant, wijnbouwer 
in hart en nieren, is Villemaurine 
de voorbije jaren uitgegroeid tot 
een absolute topcru binnen zijn 
appellatie.

Sinds 1997 is dit domein eigendom 
van de familie Quentin, die deze 
Saint-Émilion weer op de kaart 
gezet heeft. Met als absolute 
bekroning de promotie van Grand 
Cru naar Grand Cru Classé. Vlezige 
wijnen maar heel modern getint -
 met dank aan consultant Hubert 
de Boüard van Château Angélus 
– gevuld met knapperig rood 
fruit, gedegen hout en perfect 
geïntegreerde tannines.

Dit prestigieuze domein telt 37 ha 
wijngaarden, waarvan 28,5 ha als 
Grand Cru Classé erkend zijn. Deze 
verfi jnde, elegante Saint-Emilion 
met smaken van kraakvers rood 
fruit, vanille en toast heeft een lange 
afdronk, gevuld met zijdezachte 
tannines. De oogst gebeurt manueel 
en de vergisting vindt plaats op 
houten cuves. Nadien volgt nog 
– afhankelijk van het oogstjaar 
– 12 tot 18 maanden lagering op 
eikenhouten vaten. 

3 keer top 
& voordelig
“Het is niet voor niets dat Unesco 
dit Franse dorp, Saint-Émilion, op 
de lijst van werelderfgoed zette. Al 
eeuwen produceren ze hier absolute 
topwijnen op de hellingen van de 
Dordogne. Delhaize heeft er nu 3 
exclusief geselecteerd en er een al even 
exclusieve korting op geplakt. ”
Martijn, Foodpairing Expert Delhaize

-25%
WIJNFESTIVAL

-25%
WIJNFESTIVAL

Ons vakmanschap drink je met verstand

18.95

5.99

-25%
WIJNFESTIVAL

-25%
WIJNFESTIVAL

-25%
WIJNFESTIVAL

* De aangegeven prijs (en ook de overeenkomstige prijs per eenheid) houdt rekening 
met de promotieaanbieding. Het assortiment verschilt van winkel tot winkel. Verrekend 
aan de kassa en niet cumuleerbaar met de 10% korting bij aankoop van 18 L wijn.

CHÂTEAU GRAND 
CORBIN GRAND CRU 
CLASSÉ 2015/2016
SAINT-ÉMILION GRAND CRU CLASSÉ A.C.

Frankrijk - Bordeaux

Rode wijn 75 cl

Druivenrassen: merlot, cabernet franc

Krachtig & fruitig

€20.99*

CHÂTEAU VILLEMAURINE 
GRAND CRU CLASSÉ 
2014/2015
SAINT-ÉMILION GRAND CRU CLASSÉ A.C.

Frankrijk - Bordeaux

Rode wijn 75 cl

Druivenrassen: merlot, cabernet sauvignon

Soepel & complex

€37.49*

CHÂTEAU DE PRESSAC 
GRAND CRU CLASSÉ 
2013/2014 
SAINT-ÉMILION GRAND CRU CLASSÉ A.C.

Frankrijk - Bordeaux

Rode wijn 75 cl

Druivenrassen : merlot, cabernet franc, 
cabernet sauvignon

Soepel & kruidig

€24.49*
49.9927.90

29.99
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Wijn en chocolade hebben meer gemeen 
dan men denkt. Beide landbouwproducten 
hangen af van het terroir, het klimaat en een 
bepaalde savoir-faire. Beiden bevatten ook 
tannines – die in de pitten en de schil van 
de blauwe druiven zitten, net zoals in de 
cacaobonen – en zitten vol antioxidanten.

De smaaktonen van chocolade vertonen 
ook grote gelijkenissen met die van wijn. 
Er wordt onderscheid gemaakt op kleur, 
textuur, aroma’s, fruitigheid of kruiden en 
zelfs op nasmaak.

Ontdek in deze boxen hoe chocolade 
verschillende verborgen aroma’s 
kan losmaken die voor een echte 
smaakbelevenis zorgen!

Chocolate 
& Wine, 
a match made 
in heaven

Wine in tube 
& Chocolate
Rode en rosé wijn
10cl

€3.99

NEW

Wijn in zakken is niet alleen handig, maar 
ook en vooral duurzaam! Omdat het 
in bulk wordt vervoerd, zijn er minder 
vrachtwagens op de weg nodig. We zijn trots 
dat Delhaize de eerste op de markt is die dit 
formaat verkoopt. We hebben vijf nieuwe 
verschillende soorten voor jou. Allemaal 
lekkere tafelwijnen! Bovendien blijft de 
kwaliteit van deze wijnen optimaal, gezien er 
minder contact is met de lucht.

Duurzaam 
verpakt

Belgische pareltjes

NEW

Merlot
Pays d’Oc IGP
Frankrijk - Languedoc
Rode wijn
1,5 L 

Sauvignon blanc
Pays d’Oc IGP
Frankrijk - Languedoc
Witte wijn
1,5 L 

Chardonnay
Pays d’Oc IGP
Frankrijk - Languedoc
Witte wijn
1,5 L 

Pinot Grigio
Tafelwijn
Italië
Witte wijn
1,5 L 

Vin Gris
Pays d’Oc IGP
Frankrijk - Languedoc
Roséwijn
1,5 L 

Merlot
Pays d’Oc IGP
Frankrijk - Languedoc
Rode wijn
1,5 L 

Ons vakmanschap drink je met verstand
* De aangegeven prijs (en ook de overeenkomstige prijs per eenheid) houdt rekening met de promotieaanbieding. 
Het assortiment verschilt van winkel tot winkel. Verrekend aan de kassa en niet cumuleerbaar met de 10% korting bij aankoop van 18 L wijn.

€7.99

Vanessa D., Wijnexpert - 
Delhaize Supermarkt Hankar
“‘Hierbij een mooie selectie van wijnen in een 
praktische en ecologische verpakking.”

Château Bon Baron 
Red Lion 2015
België - Dinant
Rode wijn – 75 cl
Druivenrassen: cabernet 
dorsa, gamaret et garanoir

17.99

€13.49*

Wallonië telt meer wijngaarden dan Vlaanderen. 
Château Baron is één van die vaste waarden uit de 
Maasvallei. Het wordt gerund door de energieke 
Nederlandse dame Jeanette Van der Steen, die al enkele 
jaren bewijst dat uitstekende rode wijn ook in ons land 
mogelijk is. Met veel rood en zwart fruit, gerijpt op 
nieuwe eikenhouten vaten, vol en gestructureerd met 
goed geïntegreerde tannines in de fi nale.

Triturus 2018/2019 
België
Witte wijn – 75 cl
Druivenrassen: chardonnay, 
pinot gris, auxerrois, sieger

12.99

€9.74*

Entre-Deux-Monts verraadt al de ligging: tussen de Rode- 
en Zwarteberg in het Vlaamse Heuvelland. Martin Bacquaert 
plantte er in 2004 de eerste stokken aan. Vandaag telt het 
domein 18 ha wijnstokken met chardonnay, pinot gris, 
auxerrois, pinot noir, kerner en acolon. Triturus is op basis 
van 3 druivensoorten - auxerrois, siegerrebe, pinot gris - die 
zorgen voor een frisse, aromatische, vlot toegankelijke en 
mooi fruitige wijn met aangename zuren in de afdronk.

NEW

-25%
WIJNFESTIVAL

-25%
WIJNFESTIVAL
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Wijn 
& 
what 
else?

Deze Manchego is gemaakt van de 
melk van het Manchega schapenras. 
Het is een geperste kaas met een licht 
pikante, zoute smaak, die tot 
6 maanden rijpt. Te combineren 
als tapa maar ook verwerkt in een 
gerecht.

Krachtige 
en complexe 

Bordeaux wijn 
die zich perfect 

laat combineren 
met een stukje 

Oudendijk kaas.

Deze zachte 
porto hunkert 

naar een 
Roquefort AOC. 

Een Portugese droge 
fruitige wijn die 

perfect past bij deze 
Spaanse kaas uit de 

regio La Mancha met 
een volle smaak.

Krachtige Bordeaux 
wijn die mooi in 

contrast staat met 
deze zachte kaas uit 

de Pays de Bray.

Heel frisse wijn die 
perfect samengaat 

met een authentieke 
raclette op basis van 

rauwe melk.

Ons vakmanschap drink je met verstand
* De aangegeven prijs (en ook de overeenkomstige prijs per eenheid) houdt rekening met de promotieaanbieding. 
Het assortiment verschilt van winkel tot winkel. Verrekend aan de kassa en niet cumuleerbaar met de 10% korting bij aankoop van 18 L wijn.

De rauwe en volle schapenmelk geeft 
deze blauwgeaderde AOP een scherpe 
smaak, maar is tegelijk toch romig. De 
blauwe schimmel ontstaat in de grotten 
aan de oevers van de Zoulson, waar de 
kazen gerijpt worden. 

Porto Graham’s
10 Years Old Tawny
Portugal - Douro
20% vol. alc.
Druivenrassen : touriga 
nacional, touriga franca, 
tinta barroca

Roquefort AOC
125 g - € 29,52/kg

18.95

€14.21*

€3.69

-25%
WIJNFESTIVAL

-25%
WIJNFESTIVAL

-25%
WIJNFESTIVAL

-25%
WIJNFESTIVAL

Oudendijk kaas. De smaak van Noord-
Hollandse kaas onderscheidt zich van 
andere Gouda kazen doordat hij op 
jonge leeftijd voller en romiger is en 
op oudere leeftijd zoeter, fruitiger en 
intenser. Na een rijping van 1 jaar is hij 
brokkelig van structuur met een oranje 
kleur en uitgesproken sterke smaak.

Deze raclette werd gerijpt in Franche-
Comté en is met zijn smeltende en 
romige textuur een waar genot. Met 
melk uit de streek en een minimale 
rijpingsperiode van 8 weken voor een 
onvergelijkbare kwaliteit. De jaargang 
2018 van deze wijn laat zich ook 
perfect combineren met de Belgische 
abdijraclette van Chimay.

Deze kaas onthult, onder zijn zijdeachtige 
witte korst, delicate zoute en melkachtige 
aroma’s. De kaasmakerij Gillot is al meer 
dan 100 jaar gespecialiseerd in de productie 
van Normandische kazen op basis van 
rauwe melk. De meest ervaren en dus 
toonaangevende producent van AOP. 

Château Perron 2018 
Graves A.C.
Frankrijk - Bordeaux
Rode wijn - 75cl
Druivenrassen: cabernet 
sauvignon, merlot, cabernet 
franc

Krachtig & complex

Alpage de Savoie 2018 
Vin de Savoie
Frankrijk - Savoie
75 cl
Druivenrassen: jacquère, 
chardonnay, altesse

Droog, fris & fruitig

Herdade De São Miguel 
2018 
Vinho Regional Alentejano
Portugal - Alentejo
Witte wijn – 75 cl
Druivenrassen: antão vaz, 
verdelho, viognier

Droog, fris & fruitig

Château Balirac 2017
Médoc A.C.
Frankrijk - Bordeaux
Rode wijn - 75 cl
Druivenrassen: cabernet 
franc, cabernet sauvignon, 
merlot

Soepel & fruitig

  
Harde kaas
Oudendijk Brokkelig 
Blok
250 g - € 18,20/kg

  
Raclette kaas
Natuur – Op basis van 
rauwe melk
400 g - € 12,62/kg

  
Schapenmelk kaas
Manchego
± 145 g

Neufchâtel AOP
Blok
200 g - € 14,75/kg

€4.55 €5.05€22.49€2.95

8.99

€6.74*
6.99

€5.24*
23.97

€15.98*
6.49

€4.87*
VOOR 3

/KG

HETZIJ             /FLES
BIJ AANKOOP VAN 3

€5 33

2+1
GRATIS

WIJNFESTIVAL

“Wijn en kaas combinaties kunnen 
ook soms verrassend zijn.”
Michael S., Wijnexpert - 
Delhaize Supermarkt Alsemberg
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Deze hoogwaardige pure varkensrosette 
wordt gemaakt in het zuidwesten van 
Frankrijk volgens een traditioneel recept 
van meer dan 50 jaar oud. De rosette 
wordt uitsluitend gemaakt van de meest 
edele stukken: de varkensschouder en 
de hammen. Dit leidt tot een rijkdom van 
authentieke, nobele en gulle smaken.

Deze gedroogde varkensworst van 
superieure kwaliteit wordt in de Aveyron 
(Zuidwest-Frankrijk) gemaakt van vers 
vlees van Franse oorsprong.  Via een 
langzaam rijpingsproces ontwikkelt 
deze worst zijn aroma’s tot ieders grote 
plezier.

Deze IGP Coppa di Parma blinkt uit door 
zijn typische zachte en zoete smaak 
en door de zachte structuur als gevolg 
van de afwisselend magere en vette 
delen. De coppa is gemaakt met vlees 
afkomstig uit de hals en de schouder van 
het varken. Dit vlees werd zorgvuldig 
gezouten en gedroogd om een rijke en 
charmante smaak te krijgen. Ideaal voor 
op een aperitiefbordje!

Een Zwarte Woudham die fi jn gekruid
wordt volgens traditionele recepten en
met de hand gezouten Daarna wordt
de ham gerookt met een mengsel van
groene pijnboomtakjes, zaagsel en
houtsnippers gemaakt van sparren uit
het Zwarte Woud. Het roken geeft de
ham zijn typische rokerige kleurn en zijn
krachtige smaak.

Een echt topproduct deze 
kalkoencharcuterie, gemaakt volgens 
een zeer eenvoudig recept: het vlees 
wordt ingewreven met zout, zwarte 
peper en salie. Dit wordt vervolgens 
langzaam geroosterd in de oven om 
een   zacht en geparfumeerd gebraad te 
verkrijgen.

Deze krachtige 
en complexe 

cabernet sauvignon 
uit de Chileense 
Colchagua valei 

gaat perfect samen 
met deze Coppa. 

Deze Elzasser pinot 
noir, gerijpt in 

traditionele tonnen, 
past perfect bij deze 
pure varkensworst.

Santa Tierra Cabernet 
Sauvignon Reserva
Colchagua Valley - Chili
Rode wijn - 75 cl
Druivenras: cabernet 
sauvignon

Krachtig & complex

Les Princes Abbés 
Les Domaines de 
Schlumberger 2017
Alsace A.C.
Frankrijk - Alsace
Rode wijn - 75 cl
Druivenras: pinot noir

Soepel & fruitig

Braun Riesling 2018
Pfalz 
Duitsland  
Druivenras: riesling
Witte wijn - 75 cl

Droog, fris & fruitig

Bourgogne 
Chardonnay 2018
Bourgogne A.C.
Frankrijk –  Bourgogne
Witte wijn - 75 cl
Druivenras: chardonnay

Droog, vol & fruitig

Morgon 2017/2018
Morgon A.C.
Frankrijk - Beaujolais
Rode wijn - 75 cl
Druivenras : gamay

Soepel & fruitig

Coppa di Parma IGP
100 g - € 25,90/kg

  
Droge worst 
200 g - € 12,45/kg

  
Zwarte woudham
150 g - € 12/60/kg

Tacchino Arrosto 
Rosa Dell’ Angelo  
Gebraden 
kalkoenborstfi let 
100 g - € 50,90/kg

  
Rosette
100 g - € 15,50/kg

Deze droge, frisse 
en fruitige Riesling 

is een lichte wijn die 
perfect past bij zijn 
landgenoot uit het 

Zwarte Woud.

Een soepele 
Beaujolais op basis 
van de gamay druif 

die fruitig is en 
ideaal past bij deze 

varkensrosette. 

Een droge volle 
Bourgogne die 

zich perfect laat 
combineren met  deze 

Italiaanse kalkoen-
charcuterie.  

Verfi jnde 
toetsen 
& vlees-
waren

Ons vakmanschap drink je met verstand
* De aangegeven prijs (en ook de overeenkomstige prijs per eenheid) houdt rekening met de promotieaanbieding. 
Het assortiment verschilt van winkel tot winkel. Verrekend aan de kassa en niet cumuleerbaar met de 10% korting bij aankoop van 18 L wijn.

6.49

€4.87*
11.99

€8.99*
6.99

€5.24*

€2.59€2.45 €1.89 €5.09€1.55

-25%
WIJNFESTIVAL

-25%
WIJNFESTIVAL

-25%
WIJNFESTIVAL

HETZIJ             /FLES
BIJ AANKOOP VAN 3

€4 66

2+1
GRATIS

WIJNFESTIVAL

2+1
GRATIS

WIJNFESTIVAL HETZIJ             /FLES
BIJ AANKOOP VAN 3

€5 33

“Ontdek hier enkele van mijn favoriete 
wijn en charcuterie combinaties. Smakelijk !”
Edwin H., Wijnexpert - 
Supermarkt Delhaize Overijse

Les Princes Abbés 

20.97

€13.98*
VOOR 3

(+ € 0,90 LEEGGOED)

20.97

€13.98*
VOOR 3

(+ € 0,90 LEEGGOED)



Torres Salmos 2016
Priorat DOC 
Rode wijn uit Spanje
Druivenrassen: syrah, 
cariñena, garnacha tinta

27.99

€20.99*

Clos Brochard 
Savennières
Witte wijn uit Loire
Druivenras: chenin

18.99

€14.24*
Château La 
Couspaude 2015
Rode wijn uit Bordeaux
Druivenrassen: 
cabernet franc, cabernet 
sauvignon, merlot

47.99

€35.99*

EXCLUSIEF OP 
DELHAIZE.BE

Torres Salmos  
Een diep donkerrode 
wijn uit dé Priorat 
streek die geurt naar rijp 
fruit, bloesem en zoete 
specerijen. De verleidelijke 
aroma’s van de neus vind 
je terug in de smaak. 
Smeuïge pruimen, kruiden, 
mineralen, wat tabak en 
een beetje chocolade in de 
lange, pittige afdronk geven 
deze krachtige wijn heel 
wat complexiteit.

Clos Brochard
Savennières
Sylvie Plessis maakt met 
haar man Christian in 
de kleine appellation 
Savennières prachtige 
wijnen van de chenin 
druif. De Clos Brochard 
komt van een bijzondere 
terraswijngaard met een 
laag rendement. Deze volle, 
bijzonder fraaie wijn kan 
door de pluk van zeer rijpe 
druiven jong gedronken 
worden, bijvoorbeeld bij 
gegrilde zalm of kalsfvlees.

Château 
La Couspaude 2015 
Deze Grand Cru Classé is 
zeer zacht en verfi jnd en 
wordt integraal gevinifi eerd 
in kleine eiken vaten. 
Deze techniek vergt veel 
arbeid, omdat elk vat 3 
maal daags gedraaid moet 
worden voor een maximale 
extractie. Het grote 
voordeel is een complexere 
wijn met een ongekende 
elegantie. 

1+1
GRATIS

WIJNFESTIVAL

1+1
GRATIS

WIJNFESTIVAL

1+1
GRATIS

WIJNFESTIVAL

Exclusief 
& digitaal
Op zoek naar lekkere wijnen? 
Op delhaize.be vind je ook de beste 
promoties uit de winkel. Je zoekt er 
makkelijk naar de ideale wijn om te 
combineren met een heerlijk stuk rood 
vlees, lekkere vis of een kaasschotel. 
Ontdek ook de wijnen die exclusief op 
delhaize.be beschikbaar zijn.

Verantwoordelijke uitgever: Delhaize Le Lion - De Leeuw comm. VA - Osseghemstraat 53 - 1080 Brussel KBO 0402.206.045 - 08/2020. Aanbiedingen geldig uitgezonderd drukfouten, tot uitputting van 
de voorraad en de beschikbare jaartallen. De meeste gepubliceerde producten zijn ook verkrijgbaar bij AD Delhaize, Proxy Delhaize en op www.delhaize.be.

Ons vakmanschap drink je met verstand

-25%
WIJNFESTIVAL

-25%
WIJNFESTIVAL

-25%
WIJNFESTIVAL


