Prijslijst Caspers Wijnproeverij
Contact:
info@casperswijnproeverij.nl
www.casperswijnproeverij.nl
Onderstaand vindt u de beschrijvingen en prijzen van de wijnen, wijnboxen en de proeverij op locatie.
Bezorging in overleg, betaling via factuur of betaalverzoek (telefoon).

Wijnboxen
Samengestelde boxen met korting. De wijnen uit de wijnboxen zijn ook los te bestellen. Prijzen en
wijnbeschrijvingen zijn te vinden op de volgende pagina’s.
Aanbieding: Bij aankoop van 2 boxen, 1 fles bubbels cadeau. Geldig t/m oud en nieuw!
Box 1: Rood
2x Cascina Ghercina, Piemonte DOC Barbera Appassimento
2x Wines & Winemakers by Saven, Palmela DOP Pegos Claros, Reserva
2x Métairie, Pays d'Oc IGP Les Barriques, Pinot Noir

€64,30

€58,00

Box 2: Wit
2x Cascina Ghercina, Roero Arneis DOCG
2x Bodegas Gabarda, Cariñena DO Garnacha Blanca barrica
2x Métairie, Pays d'Oc IGP Les Barriques, Viognier

€57,00

€51,50

Box 3: Rood en Wit
Cave de Montagnac, Mare Nostrum, Picpoul de Pinet
Vellodoro Pecorino, Terre di Chieti, Umani Ronchi
Bodega del Abad, Bierzo DO Cima Bella Godello Joven
Bodegas Pascual, Ribera del Duero DO Heredad de Peñalosa, Roble
Wines & Winemakers by Saven, Douro DOP Aguia Moura Reserva
Umani Ronchi, Abruzzo DOC Jorio Montepulciano d'Abruzzo

€61.05

€55,00

Box 4: Persoonlijke Surprisebox, laat u verrassen!
€60, €70 of €80
Surprisebox met korting, samengesteld op basis van uw voorgaande bestellingen. Een box bestaat uit 6
verschillende wijnen.
U kunt kiezen uit: Rood, Wit of gemengd (3 om 3).
Ook te bestellen als u nog geen klant bent.
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Proeverij aan huis of op locatie
Lekker wijntjes proeven met vrienden, familie of collega’s zonder dat u de deur uit hoeft. Ik zorg voor al
het glaswerk en overig materiaal. Ook hoeft u zich geen zorgen te maken over de vaat want ik neem alles
vuil mee naar huis. De proeverij neemt ongeveer 2 uur in beslag.
Vooraf zal ik contact met u opnemen om te bespreken hoeveel wijntjes u wilt proeven (6, 8 of 10) en
binnen welke prijsklasse. Ook kunt u kiezen tussen Italiaanse wijnen of wijn uit heel Europa. Aan de hand
daarvan krijgt u een vrijblijvende offerte.
De proeverij begint met een half of heel glaasje bubbels. Daarna proeft u de voor u geselecteerde
wijnen. Na afloop is er vrijblijvende gelegenheid om wijn na te bestellen. Ik neem van elke wijn wat extra
mee. Indien ik niet genoeg bij me heb, zal ik de wijn naleveren bij de gastheer/gastvrouw.
Prijs
€5,- per persoon, plus de kosten van de wijn. *
Hierin zijn inbegrepen:
- Glaswerk
- Proefformulieren met pennen
- Spitbuckets
- Mandjes met brood en/of ander deegwaar
- servetjes
Rekenvoorbeeld prijs
U wilt een wijnproeverij voor 10 personen, met 8 wijnen en een half glaasje bubbels vooraf.
10 X €5,- = €50,8 wijnen zijn samen €80,Flesje bubbels is €12,Totale kosten zijn dan €142,00
Dus voor ongeveer 14 euro per persoon heeft u een hele leuke middag of avond.

*Indien de proeverij op meer dan 25 km van Culemborg plaats vindt, kan ik een vergoeding vragen voor
de reiskosten. Deze kosten zullen vooraf besproken worden en op de offerte staan.
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Bubbels
Luxemburg

Caves St. Martin - Crémant Brut

12.00

48% Riesling, 49% Pinot Blanc, 3% Auxerrois
Gemaakt volgens het proces van de ‘Méthode Traditionnelle’. De rijping in de kelder van minimaal 24
maanden leidt tot een frisse aromatische complexiteit, gekenmerkt door tonen van citrus, peren en
kweepeer.

Caves St. Martin - Crémant Brut Rosé

13.00
100% Pinot Noir
Prachtige zalmroze kleur met parels die langzaam aan het oppervlak verschijnen. De neus onthult
een mooi boeket van rood fruit. In de mond aardbei en framboos met een aangename frisheid.

Duitsland

Mayschoss Altenahr Spätburgunder Blanc de Noir Sekt Brut

13.00

100% Spätburgunder
Een witte fijne parelwijn met zeer volle aroma's van de Pinot Noir druif. Fruitig, maar krachtig tegelijk.
Deze wijn heeft minder koolzuur waardoor hij lekker wegdrinkt.

Mayschoss Altenahr Riesling Cuvée Prestige

15.00

100% Riesling
Een feest in het glas en in de mond! Tropisch fruit, appel, speelse zuren, met een klein bittertje in de
afdronk.

Italië

Marsuret, Prosecco Superiore di Valdobbiadene DOCG Brut San Boldo

12.50

100% Glera
In de neus een fijn en elegant bouquet van bloemen en fruit. Een droge en frisse smaak, krachtig en
goed in balans.
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Witte wijn
Luxemburg

Vieilles Vignes Riesling

14.50

100% Riesling
In de neus toont deze wijn intense aroma’s van vuursteen en abrikozen. In de mond opent de wijn de
geur van kruiden en meloen. Het is complex omdat de smaken van het fruit zich vermengen met de
zuurheid. Een elegante en complexe wijn. In de afdronk domineert zijn kruidigheid.

Les Vignerons de la Moselle, Wormeldange Wousselt, Riesling

12.00
100% Riesling
Fijne neus gekenmerkt door perzik, ananas en krachtige kruiden. Een romige en minerale afdronk.

Caves St. Martin, Pinot Noir, Blanc de Noir

12.25
100% Pinot Noir
Een witte wijn van blauwe druiven. Elegant en fruitig met aroma’s van groene appel en ananas, in de
afdronk een vleugje gegrilde amandel.

Caves St. Martin, Pinot Blanc

11.00
100% Pinot Blanc
Delicate en elegante wijn die fruitige aroma's en bloemige tonen combineert om een perfecte match
te creëren tussen wijn en lekker eten. Speelse zuurgraad met fruitsmaken en fijne mineraliteit.

Edmund de la Fontaine, Pinot Gris

11.00
100% Pinot Gris
De neus wordt bepaald door aroma's van kweepeer, gedroogd fruit, honing en dadel. In de mond is
deze wijn gestructureerd, harmonieus, vol en olieachtig. Zijn delicate mineraliteit verleent de
uitgesproken frisheid. In de laatste noten is de smaak lang, dicht en evenwichtig.

Edmund de la Fontaine, Pinot Gris, Gris de Gris

11.75
100% Pinot Gris
Een romige, licht-zalmkleurige wijn met een aroma van rood fruit, een intense neus en een lange
afdronk.
*Het enige verschil met de Pinot Gris van hierboven, is dat bij deze wijn de schillen een halve
dag in het sap hebben gelegen. Het verschil tussen beide wijnen is enorm!

Duitsland

Mayschoss Altenahr - Riesling "S"

15.00
100% Riesling
Fijne geur van witte perziken, delicaat en mineraal met geconcentreerde fruitaroma's. ‘Wat is toch
dat andere fruit dat ik proef?’ (Lychee)
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Mayschoss Altenahr - Weissburgunder

15.00
100% Weissburgunder
In de neus een enorm en weelderig boeket van bloemen. De wijn heeft een lange afdronk met een
breed scala aan smaken van mango tot zoethout
Italië

Umani Ronchi, Verdicchio Castelli di Jesi DOC Villa Bianchi

7.50
100% Verdicchio.
Intense, verfijnde aroma's van fruit en bloemen. De aanzet is plezierig, levendig en verfrissend met
z’n typische Verdicchio-bittertje in de afdronk.

Cascina Ghercina, Roero Arneis DOCG

10.75
100% Roero Arneis.
Een intense neus van bloemen en fruit, waarin kamille en abrikozen een duidelijke rol vervullen. Een
delicate wijn met een lange, intense afdronk en een goede structuur.

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco

16.00
80% Chardonnay, 15% Moscatello Selvatico en 5% Fiano.
De neus geurt naar bloemen, perzik en een delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat
met elegante, verfrissende en mineralige tonen.

Umani Ronchi, Vellodoro Pecorino, Terre di Chieti

9.75

100% Pecorino
De neus geurt intens naar bloemen en fruit en minerale tonen. De aanzet is plezierig, verfrissend en
heeft aroma's van rijp fruit.

Talò, Verdeca, Puglia IGP, San Marzano

9.75
100% Verdeca.
Strogele kleur met gouden tinten. De neus onthult verrassende aroma's van witte bloemen en vanille.
Fris en mineraal in de mond met een aangename persistentie.

Altùris, Friulano, Friuli IGP

10.75
100% Friulano.
Bekend om zijn prachtige karakteristieke boeket dat herinneringen oproept aan warme
lindeboomhoning, witte bloemen en peer. Een uitgebalanceerde smaak, waarbij de boeiende
zachtheid is voltooid door een levendige smaak en frisheid.Meestal wordt het afgesloten met een
subtiele toonvan bittere amandelen en uitgesproken mineraliteit.

Timo, Vermentino Salento IGP, San Marzano

9.75
100% Vermentino.
Aroma's van delicate witte bloemen met tonen van citrus. In de mond tonen van tijm en rozemarijn.
Elegant, fris en mineralig.
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Azienda Agricola Cornarea, Roero Arneis DOCG Terre dei Ro'

14.50
100% Arneis.
In de neus zachte aroma's van witte bloesem, peren, ananas en passievruchten. Deze aroma's zijn
ook duidelijk aanwezig in de smaak. De aanzet is vol romig en harmonieus. De afdronk is rijk en
uitermate verfrissend. Een unieke wijn!

Spanje

Bodegas Gabarda, Cariñena DO Garnacha Blanca barrica

10.00
100 % Witte Garnacha.
Een aromatische wijn met een Mediterraans karakter en tonen van citrus, bloemen en kruiden.

Bodega del Abad, Bierzo DO Cima Bella Godello Joven

10.25

100% Godello.
Geurige aroma's van bloemen met citrustonen. Een evenwichtige en gebalanceerde wijn met een
fruitige afdronk.

Frankrijk

Vignobles Vellas, Pays d'Oc IGP Medusa Viognier

9.00
100% Viognier.
Een elegante, fascinerende wijn met een mooie transparante kleur en zonnige toetsen met een
gouden gloed. De aroma's van witte perzik en abrikoos komen naar voren en worden geaccentueerd
door een vleugje witte bloemen.

Cave de Montagnac, Mare Nostrum, Picpoul de Pinet

9.25
100% Picpoul Blanc.
In de neus tonen van citrus, grapefruit, appel en een lichte bloemige noot. In de mond fris en fruitig
met mineralige aroma's.

Métairie, Pays d'Oc IGP Les Barriques, Viognier

9.25
100% Viognier
In de neus bloemige en fruitige aroma's (vooral peer, perzik en abrikoos). De aanzet is vlezig doch
ook verfrissend en de afdronk is lang en complex.

Overige landen

Maria Bonita, Loureiro, Vinho Verde, Saven (Portugal)

7.25
100% Loureiro.
Intense aroma's met noties van citrus en wit fruit. In de mond goed gestructureerd en in balans qua
zuren. Lange afdronk.
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Maria Bonita, Alvarinho, Vinho Verde DOP, Saven (Portugal)

9.75
100% Alvarinho
Frisse wijn met een fruitig aroma van appel. In de mond een mengeling van tropisch fruit, mineralen
en frisse zuren, met een intense, verfrissende afdronk.

Dr. Zenzen, Dreams, heaven can wait, Pinot Grigio (Moldavië)

6.50

100% Pinot Grigio.
Frisse en fruitige wijn met aroma's van citrus. Een harmonieuze wijn met een fijne kruidigheid.
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Rode wijn
Duitsland

Mayschoss Altenahr - Domina Goldkapsel

20.50
100% Domina
Domina is een kruising tussen de druivensoorten Pinot Noir en Portugieser. De wijn is vol van smaak
met fijne aroma's van zwarte bessen. Een goed gefermenteerde wijn die zacht en vol van smaak lijkt.
Houtgerijpt en fruitig. Zeer goede houdbaarheid!

Mayschoss Altenahr - Trivée

19.50

Regent, Domina en Pinot Noir
Intense hout- en geroosterde aroma's; een wijn met een zeer hoog bewaarpotentieel. Hoogwaardige
cuvée. Een wijn van de buitencategorie!

Mayschoss Altenahr - Pinot Noir "R"

28.00
100% Spätburgunder
Intense hout- en gebrande aroma's van de rijping in kleine en nieuwe barrique vaten. Uitgesproken
aroma van donker, gedroogd fruit en kersen. Zeer goede houdbaarheid!
*Kadotip: geef deze wijn uit het geboortejaar cadeau als het kind 18 jaar wordt. Deze is dan
nog drinkbaar mits goed bewaard. Beschikbaar uit 2016 en 2017. Latere jaartallen volgen. op = op

Walporzheimer Kräuterberg Spätburgunder

50.00
100% Spätburgunder
Exclusieve wijn, veel rood fruit, kruidig, vanilletonen. Een stevig glas met de nodige complexiteit.
*Deze wijn is vorig jaar uitgeroepen tot de beste wijn van Duitsland. Hij kan de strijd aan met
de beste Bourgognes!
Italië

Cascina Ghercina, Piemonte DOC Barbera Appassimento

11.00
100% Barbera.
De helft van de druiven wordt 40 dagen gedroogd in rieten manden. Heerlijke wijn met rijke aroma's
van rijp fruit en kersen. Fluweelzachte tannines en intense smaakbeleving.

San Marzano, I Tratturi Negroamaro, Puglia IGP

7.00
100% Negroamaro.
Aroma's van wilde aardbeien, zwarte bessen, specerijen en tijm in de neus. Een volle wijn, die zacht
is en goed in balans. Een plezierig glas wijn met een intense, fruitige afdronk.

San Marzano, Salento IGP Talò Malvasia Nera

10.00
100% Malvasia Nero.
Diep robijnrood van kleur. Intens en complex bouquet met veel rood fruit en hinten van kruiden. Volle
body met een fluwelen textuur en een lange afdronk.
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Castello di Perno, Langhe Nebbiolo DOC

18.50
100% Nebbiolo.
Robijnrode wijn met een lichte oranje randje. Een zeer aangename mix van bloemige, fruitige en
zachte pittige geuren, met als afsluiter viooltjes en vanille. Een fris, levendig bouquet met zachte
tannines en zuren. De wijn heeft een zeer lange afdronk van rode bessen, frambozen en aalbes.

Valpolicella Ripasso, Villa Cavarena

16.00
70% Corvina en 30% Rondinella
In de neus aroma's van zoete specerijen, rood fruit en kruiden. De aanzet is rijk met een prachtige
structuur. De afdronk is vol, lang en intens met levendige zuren.
*Poor man’s Amarone, or a rich man’s Valpolicella? Bij een Amarone worden de druiven
gedroogd volgens de appassimento-methode. Na de gisting worden de schillen uit de Amarone
gefilterd en toegevoegd aan de Valpolicella, om deze meer body te geven.

Umani Ronchi, Abruzzo DOC Jorio Montepulciano d'Abruzzo

11.25

100% Montepulciano
In de geur hinten van rode kersen en balsamico. De smaak is zuiver, romig en vol met een intense,
lange afdronk.

Tenuta Casuccio Tarletti, Chianti Classico DOCG Riserva Campoalto

18.75
100% Sangiovese.
Robijnrode kleur met donkerrode schitteringen. In de neus een bouquet van fruit en tabak, licht
balsamico aroma. Zacht en elegant in de mond met soepele tannines en een lange, levendige
afdronk.

Spanje

Bodegas Pascual, Ribera del Duero DO Castildiego, Joven

9.25
100% Tempranillo
In de neus aroma's van bosbessen, frambozen, aardbeien en zuivel. De aanzet is zuiver en stevig,
gevolgd door verfrissende accenten. De wijn is vol, verfijnd, complex en heeft een lange afdronk.
*Deze stevige wijn wordt zachter als de wijn eerst wordt overgeschonken in een karaf. Het
zuurstof temt de tannine.

Bodegas Pascual, Ribera del Duero DO Heredad de Peñalosa, Roble

10.25
100% Tempranillo
In de neus aroma's van rijp rood fruit, zoals kersen en bramen, vanille tonen, toast en tabak. De wijn
heeft een volle, plezierige aanzet en de afdronk is zacht, vlezig en lang met rijpe tannines.
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Bodegas Anadas, Cariñena DO Care Finca Bancales Reserva Old Vines

15.50
100% Garnacha
Heldere rode kleur. De neus geurt zuiver, doch intens naar rijp rood en zwart fruit met een lichte hint
van balsamico. De aanzet bevat rijpe tonen, kruidigheid en mooie geïntegreerde tannines. De
afdronk is rijk, elegant, intens en heeft een overdaad aan fruit.
*Deze wijn heeft een nieuw etiket, maar is dezelfde als voorgaande proeverijen.

Bodega Burdigala, Toro DO Campo Alegre

18.75
100% Tinta de Toro.
De kleur van kersen. Een intense, fijne neus met aroma's van rode vruchten, kruiden en houttonen.
In de mond krachtige en gestructureerd met fluweelzachte tannines. Tegelijkertijd is de wijn complex
en evenwichtig met fruitaroma's, kruidnagel, zwarte peper en verse tonen van zoethout en
eucalyptus.

Frankrijk

Domaine les Espérières, Côtes du Rhône AC

8.00

70% Grenache en 30% Syrah.
Schitterende, robijnrode kleur. In de neus fruittonen, licht kruidig. De aanzet is levendig, met
sensaties van kersen en rokerige tonen. Evenwichtig en fluweelzacht in de mond.

Métairie, Pays d'Oc IGP Les Barriques, Pinot Noir

9.75

100% Pinot Noir.
Een edel sap met aroma's van bosbessen en kersen. Een rijke en elegante Pinot Noir.

Gigondas la Cave, Vacqueyras AC Le Seigneur du Raveil

16.25

63% Grenache noir, 24% Syrah en 13% Mourvèdre & Cinsault.
De neus onthult reeds het potentieel. Aromatische neus van bramen, cassis en zwarte kersen. Na
beluchting vinden we meer frisse en scherpe noten terug van bosbessen en pruimen. De delicate
tannines smelten weg in de rijkdom van deze wijn. De aromatische finale begint pittig met
nootmuskaat en kruidnagel en ontwikkelt dan een subtiele geur van viooltjes en zoethout.

Overige landen

Wines & Winemakers by Saven, Douro DOP Aguia Moura Reserva (Portugal)

10.50
100% Vinhas Velhas
De neus geurt complex en aromatisch naar viooltjes, balsamico en houtskool. De aanzet is zeer
romig en rijk met aroma's van bessen, rozen, chocolade, koffie en balsamico. De afdronk is zeer lang
en intens met zeer uitgesproken fruitaroma's.

Wines & Winemakers by Saven, Palmela DOP Pegos Claros, Reserva (Portugal)

11.75
100% Castelão.
Complexe aroma's van rood fruit met tonen van vanille en specerijen in de neus. De aanzet is vol en
romig, gevolgd door een lange, verfrissende afdronk met zachte, goed geïntegreerde tannines.
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