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De wijn van
de cover

STEVIG

Met kerst zetten we graag een klassieke wijn op tafel.
Dit is er zo een, bestaande uit een blend van twee
druivenrassen, namelijk merlot en cabernet franc.
De rijping in vaten van Frans eikenhout heeft zijn
structuur aangenaam zacht gemaakt. Door zijn frisse
smaak van bes en kers, die zorgt voor kruidigheid en
een soepele bite, combineert hij perfect met wild,
kalkoen en rollade. Heb je nog een restje over?
Deze wijn is ook een aanrader bij het kaasplateau.
Château Chantecaille
Saint-Émilion Grand Cru
75 cl
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‘Met kerst zoek je meestal iets anders, maar wel
een wijn die bij je past. Je wilt uitpakken, qua
recepten én qua wijn. Maar welke wijn past nou
goed bij jouw favoriete kerstgerecht?
‘Deze gids staat vol met wijnen voor speciale
momenten, zoals de AH Excellent wijnen van
onze topwijnhuizen, en met fijne combinatietips. Welke wijn matcht goed met een
garnalencocktail? Wat drink je bij kalkoen? En
wat combineert perfect met een kaasplankje?
Ook zijn alle wijnen in de gids voorzien van een
smaakkleur, die op de rechterpagina allemaal
worden uitgelegd, zodat je precies weet met
wat voor wijn je te maken hebt. Tip: kies met
kerst eens voor een wijn uit onze Topselectie,
bijvoorbeeld de topwijn van het wijnhuis
waarvan je wel vaker wijn drinkt. In plaats van
een gewone bordeaux ga ik bijvoorbeeld voor de
Chantecaille Saint-Émilion Grand Cru, de wijn
die op de cover staat. Geweldig voor bij wild.
Zo maak ik mijn kerstdiner helemaal af.'
Barbara Houtzager
Al 16 jaar inkoper van wijn bij Albert Heijn
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De pareltjes uit ons assortiment.

Het verhaal achter
de wijnmakers.

Deze Bonus-aanbieding
is geldig van 13 t/m
26 december 2021.

Wijnkenner
Harold Hamersma

Over zijn favoriete kerstwijnen.
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Al onze wijnen krijgen, afhankelijk van hun smaak, een
bepaalde kleur in de winkel. De wijnen met dezelfde smaak
staan bij elkaar in het schap. Zo vind je snel de wijn die bij
je past en kun je gemakkelijk variëren.

STEVIG
SOEPEL
FRUITIG
LICHTZOET

FRIS & DROOG
VOL & DROOG

ZOET
LICHTZOET
VOL & DROOG

Ideaal om mee te proosten.
Minder alcohol, vol van smaak.

Puzzel mee en win!

Maak kans op 1 van de 10 wijnpakketten!

Stevige, soepele en fruitige rode wijnen
zijn droog, dus nooit zoet, maar hun
mondgevoel is anders. Stevige wijnen
hebben meer bite dan de soepele. Die
voelen altijd zacht aan. De fruitige wijnen
zijn licht en fris en smaken gekoeld ook
lekker. De lichtzoete wijnen zijn altijd zacht.

LICHTZOET
DROOG

Witte wijnen zijn er in de smaken droog,
lichtzoet en zoet. Onder de droge soorten
zijn er de frisse wijnen met fruitige aroma’s
en opwekkende zuren en de volle wijnen
die zacht en romig aanvoelen en soms in
houten vaten hebben gerijpt. Lichtzoete
mousserende wijnen zijn lekker om zo te
drinken en als dessertwijn.

De mousserende wijnen zijn droog of
lichtzoet. Een droge bubbel is perfect als
aperitief. Lichtzoete mousserende wijnen zijn
lekker om zo te drinken en als dessertwijn.

Meer
kerstinspiratie?
Alle prijzen zijn onder voorbehoud. Voor actuele prijzen, actieprijzen en het
volledige assortiment verwijzen we naar onze winkels en ah.nl. Prijswijzigingen
en zetfouten voorbehouden. Klantenservice: kijk op ah.nl/klantenservice of
bel 0800-0305. Dit is een uitgave van Albert Heijn BV. Conceptontwikkeling,
content productie en realisatie: MPG. Amstelveen.

Kijk in het kerstnummer
van Allerhande voor meer
dan 80 kerstrecepten en
in de Kerstgids voor de
lekkerste Excellent voor de
Feestdagen-producten.
Je vindt ze in de winkel.
Nog meer inspiratie? Scan
de QR-code voor nog meer
heerlijke kerstrecepten.
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maken elk kerstdiner compleet.

‘De viognier van
Tamboerskloof is
heerlijk geurend en
verleidelijk lekker'

‘Deze chianti
van Cecchi is een
betaalbare topwijn
uit T cane'

Topwijnen om
trots op te zijn
Albert Heijn-wijninkoper Barbara
Houtzager: ‘Met onze Topselectiewijnen heb je iets bijzonders in
handen. Omdat ze uit een nieuw
gebied komen, of juist heel
klassiek zijn, afkomstig van een
bekend wijnhuis of gemaakt door
trendsettende wijnmakers. Ze zijn
van hoge kwaliteit, hebben allemaal
hun eigen, specifieke verhaal en zijn
stuk voor stuk uniek in hun soort.
Het moeten natuurlijk geen kopieën
zijn van wat we al in ons assortiment
hebben. Met een wijn uit de
Topselectie haal je gegarandeerd een
bijzondere wijn in huis.'

25% korting

10.⁴ ⁹

1 3.⁹⁹

Deze Bonus-aanbieding
is geldig Van 20-12 t/m
26-12 december 2021.

Wijn met klasse
‘Op speciale momenten drink je een
speciale wijn met klasse. Daarom is
het voor de feestdagen leuk om een
keer onze Topselectie-wijn te kiezen
van een wijnhuis waar je wel vaker
wijn van drinkt.'

Lekker bij:
ZALM, BEENHAM

Lekker bij:
RUND

Smaak: wit, fris & droog
Herkomst: Marlborough,
Nieuw-Zeeland
Doordat deze frisse sauvignon
blanc in een houten vat heeft
gerijpt, is hij tamelijk zacht
en gaat hij goed samen met
zalm en kip.
Blind River
Sauvignon Blanc
75 cl
99*

Smaak: rood, stevig
Herkomst: Bordeaux, Frankrijk
Deze mooie bordeaux smaakt
vol en robuust, maar heeft ook
een zachte kant. Perfect bij
kalkoen en gestoofd vlees.
Château de Bel-Air
Pomerol
75 cl
99*

Smaak: rood, stevig
Herkomst: Toscane, Italië
Een krachtige, kruidige
dinerwijn als deze chique
Toscaan vraagt om de intense
smaak van rood vlees en wild.
Fattoria del Cerro
Vino Nobile di Montepulciano
75 cl

Smaak: wit, vol & droog
Herkomst: Stellenbosch,
Zuid-Afrika
Zo’n fluweelzachte wijn met
geurige roos en perzik past
bij visgerechten als zalm
Wellington. Ook lekker bij
beenham.
Tamboerskloof Viognier
75 cl
99*

Smaak: rood, stevig
Herkomst: Toscane, Italië
Chianti bestaat grotendeels
uit sangiovese, maar in deze
zit ook cabernet sauvignon.
Dat maakt hem kruidiger en
krachtiger en geschikt voor bij
geroosterd vlees.
Cecchi Chianti
Classico Riserva
75 cl
99*

11.
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19.

*Deze wijn is niet in elke Albert Heijn-winkel
verkrijgbaar. Bestel het eventueel op ah.nl

13.

STEVIG

Lekker bij:
WILD, RUND
VOL & DROOG

Lekker bij:
KALKOEN, RUND
STEVIG

Lekker bij:
ZALM, KIP
STEVIG

FRIS & DROOG

Mijn favorieten

19.

‘De twee wijnen op deze pagina zijn
mijn favoriet. De familie Cecchi bezit
wijngaarden door heel Toscane en
heeft deze chianti gemaakt met de
heerlijke sangiovesedruif, dé druif
van Toscane. Deze klassewijn heeft
een overrompelende rijkdom aan
fruit en kruidigheid. En de viognier
van wijnhuis Tamboerskloof heeft het
sappige van nectarine, het frisse van
citroen en een beetje romigheid van
de lagering op eikenhouten vaten.
Alles in de juiste verhouding, heerlijk
geurend en verleidelijk lekker.’

*

Je herkent onze Topselectiewijnen aan dit bord op het schap.

Meer Topselectie-wijnen zien?
Kijk op ah.nl of scan de QR-code.

Topselectie

Château de Bel-Air
Pomerol
Deze wijn komt uit Lalande-de-Pomerol.
Dit gebied ligt in de Bordeaux, op de
zogenaamde rechteroever van de
Gironde. Daar bestaan de wijnen
grotendeels uit merlot. Dat is anders
dan de meeste wijnen uit de Médoc,
van de linkeroever, waar cabernet
sauvignon domineert. De merlot
smaakt vol, rijk en robuust, maar
blijft ook aangenaam zacht hangen.

5

L17

Begin de avоd goed met

Tip van Barbara
‘Is een fles niet helemaal op?
Bewaar hem afgesloten in de koelkast,
ook de rode wijn. Dan blijft hij zeker nog
1 tot 2 dagen in optimale conditie.'

13.99

Smaak: wit, vol & droog
Herkomst: Bourgogne,
Frankrijk
Zachte chardonnay met de
smaak van noten en citrusfruit.
Gaat grandioos samen met
romige gerechten als ragout.
Antonin Rodet Saint-Véran
75 cl

14.99*

Lekker bij:
CARPACCIO, TARTAAR
DROOG

Smaak: rood, fruitig
Herkomst: Beaujolais, Frankrijk
Frisse, fruitige beaujolais met
een aangename bite, typerend
voor Moulin-à-Vent. Perfect
bij paté en carpaccio.
Georges Duboeuf
Moulin-a-Vent,
75 cl

Lekker bij:
RAGOUT
VOL & DROOG

FRUITIG

Lekker bij:
CARPACCIO

Codorníu is een van de
grootste en bekendste
cavahuizen, zelfs de oudste,
in Spanje. Hoewel er ook
van buiten de Penedès cava
komt, vormt dit gebied bij
Barcelona het hart van de
Spaanse bubbels. Hier is
Codorníu dan ook gevestigd.

- Gesponsord -

Wijnen uit de Bourgogne zijn
wereldberoemd. Die sterrenstatus
dankt de streek aan het bijzondere
terroir dat bij uitstek geschikt
is voor chardonnay en pinot
noir. Hoewel de grond van de
wijngaarden varieert van vaste
klei tot los zand, bevatten
ze allemaal veel kalk. Zo’n
kalkrijke bodem heeft een
goede, natuurlijke drainage
en dat is van belang in een
gebied waar het behoorlijk
kan regenen. Antonin Rodet
is al sinds 1875 een begrip
in Bourgogne. De wijnen van
oprichter Antoine worden
geroemd om hun lichte,
toegankelijke, maar ook
chique stijl en herkenbare
eigenschappen per streek.

Codorníu

Smaak: bubbels, droog
Herkomst: Penedès, Spanje
Bruisende cava uit de buurt
van Barcelona. Fruitig en een
tikkeltje kruidig waardoor hij
perfect bij carpaccio past.
Codorníu Cuvée
Barcelona Brut
75 cl

8.99

Lekker bij:
KALKOEN
FRUITIG

Over Rodet

Familia Torres is een van de
bekendste familiebedrijven in
de wereld. Aan het eind van de
zeventiende eeuw was er al een
Torres-telg die wijnstokken in de
Penedès plantte en sinds 1870 is
het serious business. Duurzaam
werken heeft nu de hoogste
prioriteit in Torres’ beleid.

- Gesponsord -

5.⁶⁹

Foto: Serge Chapuis

Sangre de Toro

Smaak: rood, fruitig
Herkomst: Catalunya, Spanje
Deze alcoholvrije wijn van
de syrahdruif smaakt fruitig
en lichtzoet. Lekker bij kalkoen.
Sangre de Toro Rood
Alcoholvrij
75 cl

6.65

*Deze wijn is niet in elke Albert Heijn-winkel
verkrijgbaar. Bestel het eventueel op ah.nl

6

7

Stellenbosch

Kijk voor meer inspiratie voor de
lekkerste voorgerechten bij onze
wijnen op ah.nl/allerhande of
scan de QR-code.

€1 korting

4.⁹ ⁹

Stellenbosch, op een
steenworp van Kaapstad,
vormt het hart van de
Zuid-Afrikaanse wijnbouw.
‘Bushvine’ op het etiket
wil zeggen dat de druiven
van vrijstaande
wijnstokken dicht bij
de grond komen.

Flaxbourne
Flaxbourne wijnen komen uit Nieuw-Zeeland, van een domein
dat zich uitstrekt over de heuvelachtige uitlopers van bergen
tot aan de ruige kust van de zuidelijke Stille Oceaan. Ze worden
in harmonie met de natuur gemaakt, met een smaak die net zo
spectaculair is als het gebied waar
ze vandaan komen. Flaxbourne
wijnen zijn te herkennen aan het
schaap op het etiket.

5⁹. ⁹

Deze Bonus-aanbieding
is geldig van 20 t/m
26 december 2021.

Over Cave de
Beblenheim
De Elzas ligt in het koele noorden van
Frankrijk, maar er heerst toch een tamelijk
warm klimaat. Dat komt door de ligging
tussen de Vogezen en de dichte bossen in
Duitsland. Die houden de regen vanuit het
westen en de kou vanuit het oosten tegen,
maar de warmte vanuit het zuiden stroomt
vrij het gebied in. De druiven rijpen er
dus prima en geven geurige wijnen met
verfijnde zuren. Cave de Beblenheim
is een wijnbedrijf midden in de streek.
Het werd in 1952 opgericht door enkele
wijnbouwers die bedachten dat ze met
elkaar betere wijnen konden maken dan
ieder alleen. De kwaliteit spreekt voor zich.
Dat proef je in deze riesling.

per stuk

5.⁶⁵
 ⁴⁹

Lekker bij:
SOEP, CARPACCIO

Lekker bij:
GARNALENCOCKTAIL

Smaak: wit, vol & droog
Herkomst: Stellenbosch,
Zuid-Afrika
Velourszachte chenin blanc
vol van exotisch fruit die mooi
combineert met ragout en zalm.
Stellenbosch Vineyards
Chenin Blanc
75 cl

Smaak: wit, fris & droog
Herkomst: Elzas, Frankrijk
De frisse stijl van deze fruitige
riesling past prima bij
lichte visgerechten, zoals een
zalmbonbon.
Cave de Beblenheim
Riesling
75 cl

Smaak: wit, fris & droog
Herkomst: Loire, Frankrijk
Sauvignon blanc van de
kalkrijke wijngaarden uit
de Sancerre. Zijn strakke,
minerale stijl past geweldig
bij coquilles en viscarpaccio.
Nicolas Carlin Sancerre
75 cl

Smaak: wit, fris & droog
Herkomst: Kamptal, Oostenrijk
Deze lichte, sappige wijn met
appel en peer heeft het pittige
van witte peper. Aanrader bij
romige soep, carpaccio en
zalmtartaar.
Kamptal Grüner Veltliner
75 cl

Smaak: wit, fris & droog
Herkomst: Marlborough,
Nieuw-Zeeland
Crispy is de beste omschrijving
voor deze tintelfrisse wijn die
goed past bij lichte gerechten
als zalmtartaar of coquilles.
Flaxbourne Sauvignon Blanc
75 cl

8.99

8

13.99

FRIS & DROOG

Lekker bij:
COQUILLES
FRIS & DROOG

Lekker bij:
ZALM
FRIS & DROOG

Lekker bij:
RAGOUT
FRIS & DROOG

VOL & DROOG

- Gesponsord -

- Gesponsord -

Deze Bonus-aanbieding
is geldig van
13 december 2021 t/m
2 januari 2022.

7.99

9

De perfecte match met

Tip van Barbara
‘Drink wat je lekker vindt. Er zijn witte
wijnen die perfect bij vlees passen en we
hebben heerlijke rode wijnen voor bij
visgerechten.’

Mesta
De Mesta-wijngaarden zijn diep
genesteld in het land van de
schaapherders, die één zijn met de
natuur. Zo werken ze bij Mesta ook.
Ze verbouwen wijn op een biologische
manier en met respect voor de natuur.
De zonnige dagen en koele nachten in
het Spaanse Uclés zorgen voor zuivere,
biologisch geteelde wijn met een
intens fruitaroma.

25% korting

6.⁸⁹
9.¹⁹

Deze Bonus-aanbieding
is geldig van 20 t/m
26 december 2021.

Over 19 Crimes

- Gesponsord -

Lekker bij:
GOURMET

Smaak: rood, stevig
Herkomst: Bordeaux, Frankrijk
Stevige bordeaux met zwarte
bes, kers en kruidigheid.
Lekker bij wild en kalkoen.
AH Excellent Selectie
Bordeaux
75 cl

Smaak: rood, stevig
Herkomst: Toscane, Italië
Typisch Toscaans met de
spannende mix van rijpe kers,
frisse rode bes en specerijen.
Gemaakt voor bij carpaccio,
ragout en wild.
Villa Antinori Toscana Rosso
75 cl

Smaak: wit, vol & droog
Herkomst: South Eastern
Australia
Deze romige chardonnay met
zijn volle smaak van mango,
vanille en kokos is heerlijk bij
beenham.
19 Crimes Chardonnay
75 cl

Smaak: rood, soepel
Herkomst: Abruzzen, Italië
Italiaanse wijnen zijn fris,
fruitig, vol en pittig en bedoeld
om bij te eten. Deze past bij
bijna alles, en is daarom op
en top geschikt voor bij de
gourmet.
Fantini Sangiovese
75 cl

6.99

14.99*

5.69

Lekker bij:
VARKENSHAAS,
VIS
SOEPEL

Lekker bij:
BEENHAM
SOEPEL

Lekker bij:
RAGOUT, WILD
VOL & DROOG

Lekker bij:
WILD, KALKOEN
STEVIG

STEVIG

19
9 Crimes verwijst naar de
19 lichte misdaden waarvoor je in
de 18e eeuw in Engeland een zware
straf kreeg, namelijk deportatie
naar Australië. Deze wijn is een
eerbetoon aan de ‘criminele’
kolonisten. De smaak van
deze chardonnay past bij dit
verhaal. krachtig
rachtig en romig,
met de volle smaak van rijpe
mango en het zoete van vanille
en butterscotch. Benieuwd
naar de '19 crimes'? Scan het
etiket met de app 'Living Labels'
en de misdadiger vertelt zijn of
haar verhaal.

Smaak: rood, soepel
Herkomst: Spanje
Moderne, soepele Spaanse
wijn vol fris rood fruit voor
bij gerechten als beenham
en varkenshaas, maar ook
heel lekker bij vis.
Mesta Tempranillo Bio
75 cl

4.99

*Deze wijn is niet in elke Albert Heijn-winkel verkrijgbaar.
Bestel het eventueel op ah.nl

10
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Kijk voor meer inspiratie voor
de lekkerste hoofdgerechten bij
onze wijnen op ah.nl/allerhande
of scan de QR-code.

25% korting

⒎⁴⁹

9⁹. ⁸

Deze Bonus-aanbieding
is geldig van 13 t/m
26 december 2021.

per stuk

25% korting

25% korting

4.⁷ ⁵

4.⁴ ⁹

4.⁹ ⁹

6.²⁹

5⁹. ⁹

6.⁶⁵

Deze Bonus-aanbieding
is geldig van 20 t/m
26 december 2021.

Deze Bonus-aanbieding
is geldig van
13 december 2021 t/m
2 januari 2022.

Deze Bonus-aanbieding
is geldig van
27 december 2021 t/m
2 januari 2022.

Concha Y Toro
De beste flessen van het
wijnhuis Concha y Toro
werden in de Casillero
del Diablo bewaard, de
schuilplaats van de duivel.
Een fabel, maar geen
mens haalde het in zijn
hoofd ernaar binnen te
gaan. Nu is het de naam
van een van de populairste
Chileense wijnen ter
wereld.

Over Cecchi

Lekker bij:
RUND, WILD

Lekker bij:
RUND, WILD

Smaak: rood, stevig
Herkomst: Piemonte, Italië
Doordat deze wijn met
gedroogde barberadruiven is
gemaakt, komt hij vol en zacht
over. Mooi bij wild, kruidige
stoofgerechten en kalkoen.
Ricossa Barbera Piemonte
Appassimento
75 cl*

Smaak: rood, soepel
Herkomst: Toscane, Italië
Chianti is er in veel stijlen.
Deze is fruitig, soepel en
geschikt om licht te koelen.
Dan past hij goed bij gerechten
met groenten in de hoofdrol.
Cecchi Chianti
75 cl

Smaak: rood, stevig
Herkomst: Maule Valley, Chili
Complete wijn om aan tafel van
te genieten. Vol fruit en met
precies de juiste hoeveelheid
kruidigheid van het houten vat.
Perfecte partner voor
rund en wild.
Aliwen Cabernet Sauvignon
Syrah Reserva
75 cl

Smaak: rood, stevig
Herkomst: Central Valley, Chili
Uitgeroepen tot beste cabernet
in zijn prijsklasse vanwege de
volle smaak en prettige bite.
Voor bij runderrollade en wild.
Casillero del Diablo
Cabernet Sauvignon
75 cl

STEVIG

Lekker bij:
VEGA
STEVIG

Lekker bij:
KALKOEN, WILD
SOEPEL

STEVIG

- Gesponsord -

Het wijnhuis van de familie Cecchi ligt in het hart
van Toscane, omgeven door glooiende heuvels
en statige cipressen. In dit landschap, tussen
Florence en Sienna, rijpen de druiven voor hun
wijnen. De basis voor dit wijnhuis werd in 1853
gelegd door Luigi Cecchi die met zijn uitstekende
neus de beste wijnen wist te selecteren. De
huidige eigenaars Andrea en Cesare Cecchi leggen
zich toe op duurzame wijnbouw en behoud van
het specifieke karakter van Toscaanse wijnen.

*Deze wijn is niet in elke Albert Heijn-winkel verkrijgbaar.
Bestel het eventueel op ah.nl
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Lekker lang genieten van

Tip van Barbara
'Fontanafredda Moscato d’Asti is de perfecte
afsluiting van het kerstdiner: fris en lekker licht door
zijn lagere alcoholgehalte dan in gewone wijnen.'

25% korting

4.⁹ ⁹

6.⁶⁵

Deze Bonus-aanbieding
is geldig van 20 t/m
26 december 2021.

14

Smaak: wit, zoet
Herkomst: Bordeaux, Frankrijk
Door een natuurwonder
ontstaat deze fluweelzachte
wijn met aroma’s van honing,
marmelade en noten. Een must
bij onder andere mousse en
crème brûlée.
Dourthe Sauternes
Grands Terroirs
37.5 cl*

LICHTZOET

ZOET

Lekker bij:
MOUSSE, CRÈME
BRÜLÉE

€2 korting

5.⁹ ⁹
 ⁹⁹

eze Bonus-aanbieding is
geldig van
13 december 2021 t/m
2 januari 2022.

Lekker bij:
MERINGUE

Lekker bij:
TIRAMISU

Lekker bij:
CRÉME BRÛLÉE

Lekker bij:
IJS

Smaak: wit, lichtzoet
Herkomst: South Eastern
Australia
Speelse wijn met de smaak
van zoete muskaatdruif
en exotische vruchten.
Lekker licht door het lage
alcoholgehalte.
Lindeman's Bin 90 Moscato
75 cl

Smaak: port, zacht
Herkomst: Douro, Portugal
Deze zachte port met dadel en
noten heeft een opwekkende
finale van citrusschil. Zowel
geschikt voor bij tiramisu
en chocolademousse
als milde kaas.
Warre’s Otima 10
Tawny Port
50 cl

Smaak: bubbels, zoet
Herkomst: Westkaap,
Zuid-Afrika
Goudgele, honingachtige wijn
van laat geoogste druiven
vol van dik, zoet sap. Voor bij
mooie nagerechten als créme
brûlée, meringue en trifle.
Nederburg Noble
Late Harvest
37.5 cl

Smaak: bubbels, lichtzoet
Herkomst: Piemonte, Italië
Een bruisend glas vol rijpe
muskaatdruiven. Door zijn
friszoete smaak is hij lekker
bij nagerechten met ijs
en fruit.
Fontanafredda
Moscato d’Asti
75 cl

LICHTZOET

25% korting

Deze Bonus-aanbieding
is geldig van 20 t/m
26 december 2021.

ZACHT

8⁹. ⁹

Deze Bonus-aanbieding
is geldig van 20 t/m
26 december 2021.

1 1.⁹⁸

Vorig jaar vierde Warre’s zijn
350-jarig bestaan. Het huis staat
al eeuwen bekend om zijn zachte
ports met een verleidelijk volle
smaak. Dus hoe verrassend was het
toen juist het historierijke Warre’s
als eerste een moderne port in een
strakke, transparante
fles lanceerde. Warre’s Otima
smaakt frisser en lichter en drink
je gekoeld als aperitief of
dessertwijn. Deze Port komt van
de 3 beste wijngaarden van Warre
in de Douro-vallei. Met voornamelijk
leisteen als bodem zorgt dit voor
een ondergrond waarop de druiven
geleidelijk kunnen groeien.

LICHTZOET

per stuk

6.⁷ ⁵

8.⁹ ⁹

Over
Warre's

7.99

15

Kijk voor meer inspiratie voor de
lekkerste nagerechten bij onze
wijnen op ah.nl/allerhande of
scan de QR-code.

25% korting

€2 korting

Hardy's Crest

per stuk

5.⁹ ⁹

⒎⁵⁰

 ⁹⁹

9⁹. ⁹

Deze Bonus-aanbieding
is geldig van 20 t/m
26 december 2021.

Deze Bonus-aanbieding
is geldig van 13 t/m
26 december 2021.

Hardys, een merk dat is
opgericht 1853 door Thomas
Hardy, een pionier in de
Australische wijnbouw. Het
merk Hardys is vandaag de dag
uitgegroeid tot het bekendste
Australische wijnmerk en ook
wereldwijd heeft het zijn sporen
verdiend. Met meer dan 9000
awards op verschillende wijnen
en een consistente kwaliteit is
er voor iedere consument
wel een wijn die past bij
zijn of haar smaakprofiel.

4.⁴ ⁹

om cadeau te geven.

5⁹. ⁹

per stuk

6.⁹ ⁹

eze Bonus-aanbieding is
geldig van
27 december 2021 t/m
2 januari 2022.

9.²⁹

Deze Bonus-aanbieding
is geldig van 20 t/m
26 december 2021.

Smaak: port, fruitig
Herkomst: Douro, Portugal
Fruitige port in een frisse stijl
voor bij trifle, meringue en
eton mess. Gekoeld ook goed
bij een kaasplank.
Cockburn’s Fine Ruby Port
75 cl

Smaak: port, zacht
Herkomst: Douro, Portugal
Dadel, rozijn en walnoot zijn
maar enkele aroma’s van
deze complexe, pittige port.
Perfect bij oude kaas en
nagerechten als tiramisu.
Kopke Fine Tawny Port
75 cl

Smaak: rood, stevig
Herkomst: South Eastern
Australia
Deze stevige wijn met de
zoete smaak van goedgevulde bosvruchtenjam
past bij pittige kaas en
chocoladenagerechten.
Hardy’s Crest
Cabernet Shiraz Merlot
75 cl*

*Deze wijn is niet in elke Albert Heijn-winkel verkrijgbaar.
Bestel het eventueel op ah.nl
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1

Lekker bij:
WILD

Lekker bij:
KALKOEN

Smaak: rood, stevig
Herkomst: Veneto, Italië
Volle wijn met rijpe kers en
specerijen die krachtige
gerechten aan kan. Denk aan
wild, rollade, rundvlees of
een kaasplankje.
AH Excellent Selectie
Cangrande Valpolicella
Ripasso
75 cl*

Smaak: wit, vol & droog
Herkomst: Bourgogne,
Frankrijk
Opvallende mix van abrikoos,
honing, amandel en
citruszuren waardoor deze wijn
naadloos aansluit bij ragout,
varkenshaas en kalkoen.
Georges Duboeuf
Pouilly-Fuissé
75 cl
99*

3

VOL & DROOG

Lekker bij:
KAAS, MOUSSE

4

STEVIG

Lekker bij:
KAAS, TIRAMISU
STEVIG

Lekker bij:
KAAS, TRIFLE
ZACHT

FRUITIG

- Gesponsord -

2

16.

1

Hoomark Wijndoos New Wonderful  1.49*

3

Wijn Cadeauzak wit, rood of blauw, vanaf  0.99*

2

Wijn Cadeauzak Goud  0.99*
4

AH Schuifkist 2 stuks  4.99

*Deze wijn is niet in elke Albert Heijn-winkel verkrijgbaar.
Bestel het eventueel op ah.nl
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AH EXCELLENT

A
‘ H Excellent wijnen
zijn de pareltjes uit оs
atiment’
‘Elke AH Excellent wijn heeft een uniek karakter.
Het zijn de pareltjes uit ons assortiment. De
wijnen zijn stuk voor stuk van hoge kwaliteit en
vertellen allemaal hun eigen, specifieke verhaal.
Oftewel: ze zijn extra luxe en net even anders
dan andere wijnen. Als inkopers van Albert Heijn
zoeken wij over de hele wereld naar bijzondere
wijnen. Omdat ze uit een nieuw gebied komen,
of juist heel klassiek zijn, afkomstig van een
bekend wijnhuis of gemaakt door trendsettende
wijnmakers. Neem de De Dal Chardonnay, dat is
een Zuid-Afrikaanse chardonnay die kan tippen
aan de Franse chardonnays. Zuid-Afrika is een
land waar nog heel veel te ontdekken valt en ik
hoop dat met deze wijn te kunnen laten zien.
Als inkopers zijn we trots op al onze wijnen,
maar de AH Excellent-lijn heeft wel een speciaal
plekje in mijn hart.’

speciaal geselecteerd
bij onze topwijnhuizen.

FRUITIG

Lekker bij:
VIS,
GOURMET
Smaak: rood, fruitig
Herkomst: Pfalz, Duitsland
Spätburgunder is de Duitse
naam voor de pinot noir-druif.
Deze wijn komt dan ook uit
de Pfalz, een wijngebied in
Duitsland grenzend aan de
westkant aan de Elzas in
Frankrijk. Er wordt veel rode
wijn gemaakt in dit gebied.
Deze Excellent is heerlijk fruitig
en soepel. Daardoor kun je
deze gerust ook licht gekoeld
drinken. Perfecte wijn voor bij
de gourmet en past ook prima
bij vis.
Spätburgunder
75 cl

Lekker bij:
BEENHAM,
KALKOEN
Smaak: wit, vol & droog
Herkomst: Zuid-Afrika
Voor goede chardonnay
moet je zeker ook in ZuidAfrika zijn. Deze komt uit
Robertson, een wijngebied
dat bekend staat om zijn
uitstekende chardonnays.
Hierdoor past deze wijn perfect
in onze Excellent-lijn. Hij is
opgevoed op hout, wat hem
vol en rond maakt en door de
aanwezigheid van voldoende
zuren is hij mooi in balans.
Doet zeker niet onder voor een
Franse chardonnay.
De Dal Chardonnay
75 cl

Lekker bij:
WILD, RUND

6.65

STEVIG

VOL & DROOG

Er zijn meer dan
20AH Excellent wijnen.
Je herkent ze aan het gouden
logo op de fles.

7.49

Scan de QR-code voor
meer AH Excellent wijnen.

18

Smaak: rood, stevig
Herkomst: Barossa
Valley, Australië
Deze shiraz uit Barossa Valley
past perfect in onze Excellentlijn omdat het dé klassieke wijn
van Australië is. In Barossa is
het warm en droog, maar met
koele nachten waardoor de
shiraz mooi kan rijpen. De wijn
is heel intens en tegelijkertijd
heerlijk zacht met volfruitige
aroma's en rijpe tannine. Past
uitstekend bij vlees en wild,
maar ook bij een stukje kaas.
Barossa Shiraz
75 cl

8.99
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ZUCCARDI

Tip van Barbara

ARGENTINIË

Next level
wijnmaker uit
Argentinië

'Volle, stevige rode wijnen komen het
beste tot hun recht als ze worden
bewaard op 16 tot 18 ºC.'

van over de hele wereld.
ANTONIN RODET
FRANKRIJK

Elke week
open huis

Sebastián Zuccardi is een wijngenie. Wat
zijn grootvader in 1963 begon en zijn vader
voortzette, wordt nu door Sebastián, derde
generatie, naar een next level getild. In 2016
werd hij uitgeroepen tot beste wijnmaker
van Argentinië, onder meer omdat zijn
Zuccardi-wijnen een onovertroffen balans
hebben. Sebastián vindt dat heel belangrijk,
want die wijnen zijn lekker om zo te drinken
én combineren goed met veel gerechten.
Zuccardi is daarnaast al voor het derde
jaar op rij verkozen tot beste wijngaard
ter wereld. Malbec noemt Sebastián de
‘Ambassadeur van Argentinië’, omdat de
van oorsprong Franse druif in het warme
klimaat van Mendoza pas echt tot zijn recht
is gekomen.

Midden in het plaatsje Mercurey opent Le Clos
Antonin Rodet van donderdag tot en met zondag
voor iedereen zijn deuren. In een uur tijd krijgen
de bezoekers het verhaal van de familie en het
bijzondere terroir van de Bourgogne uit de doeken
gedaan, onder anderen door Anne-Laure Hernette,
de wijnmaker van Rodet. Dat verhaal gaat een tijd
terug. In 1875 begon oprichter Antonin Rodet in
de Côte Chalonnaise. Dit gebied ligt tussen de Côte
d’Or en de Maconnais in. Door zijn huwelijk kwamen
er wijngaarden in andere delen van de Bourgogne
bij. Daarom kom je de naam van Bourgognespecialist Rodet nu overal in de Bourgogne tegen,
zelfs in Chablis, helemaal in het noorden.

12.99

9.29

Smaak: rood, stevig
Herkomst: Mendoza,
Argentinië
Latin lover met geurige aroma’s
van roos, framboos en een snuf
specerijen. Grandioos met een
runder- of varkensrollade.
Zuccardi Brazos de
los Andes Malbec
75 cl
99*

8.

VOL & DROOG

Smaak: rood, fruitig
Herkomst: Bourgogne,
Frankrijk
Lichte pinot noir boordevol
rood fruit en frisse zuren
die je gekoeld drinkt.
Bijvoorbeeld bij carpaccio,
kalkoen en varkenshaas.
Antonin Rodet Bourgogne
Pinot Noir
75 cl

Lekker bij:
RUND, ROLLADE
STEVIG

Smaak: wit, fris & droog
Herkomst: Chablis,
Bourgogne, Frankrijk
Typerend voor chablis is zijn
droge, zilte smaak waardoor
hij goed bij oesters past.
Combineert ook goed met
carpaccio, coquilles en
zalmtartaar.
Antonin Rodet
Chablis
75 cl

Lekker bij:
CARPACCIO,
KALKOEN,
VARKENSHAAS

Foto's Rodet: Serge Chapuis

Lekker bij:
CARPACCIO,
COQUILLES, ZALM
FRUITIG

FRIS & DROOG

Anne-Laure
Hernette,
de wijnmaker
van Rodet

Lekker bij:
BEENHAM, ZALM,
KALKOEN
Smaak: wit, vol & droog
Herkomst: Mendoza,
Argentinië
Sappige chardonnay met
perzik, mango en opwekkende
zuren. Vol en fris, waardoor
hij makkelijk combineert met
beenham, zalm en kalkoen.
Zuccardi Apelación
Tupungato
Chardonnay
75 cl
99*

12.

*Deze wijn is niet in elke Albert Heijn-winkel verkrijgbaar.
Bestel het eventueel op ah.nl
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PENFOLDS

25% korting

9⁹. ⁹

Deze Bonus-aanbieding
is geldig van 13 t/m
26 december 2021.

- Gesponsord -

Deze Bonus-aanbieding
is geldig van 13 t/m
26 december 2021.

over zijn favoriete kerstwijnen van Albert Heijn.
25% korting

5.⁹ ⁹

Penfolds is het oudste en meest
iconische wijnhuis van Australië sinds
1844. Bekend van iconische wijnen
zoals Grange, St. Henri en Magill Estate.
Naast deze iconen weet Penfolds de
kwaliteit en finesse door te vertalen naar
toegankelijke wijnen voor ieders smaak en
elk moment. Voor Chief Winemaker Peter
Gago is Koonunga Hill dan ook de ideale
wijn om kennis te maken met Penfolds.
Zowel de witte als rode Koonunga Hill wijn
kenmerken zich sinds 1976 door hun volle
smaak, balans, finesse en kwaliteit, wat
kenmerkend is voor alle Penfolds wijnen.

4.⁴⁹

Zo kies je
de juiste
wijn bij je
kerstdiner

Lekker bij:
ROLLADE, RUND
Smaak: rood, stevig
Herkomst: South Eastern
Australia
Deze krachtige wijn met rijpe
kers, braam en specerijen
heeft een zachte touch.
Prachtig bij mals rood vlees,
rund en rollade.
Penfolds Koonunga
Hill Shiraz Cabernet
75 cl

Foto Harold Hamersma: Rob van Dam

STEVIG

VOL & DROOG

Smaak: wit, vol & droog
Herkomst: South Eastern
Australia
Houtgerijpte chardonnay
met perzik, vanille en citrus.
Zacht en fris. Voor bij zalm,
kalkoen en kaas.
Penfolds Koonunga Hill
Chardonnay
75 cl
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‘We geven alle wijnen een cijfer. Een zeven is voldoende, een acht is
goed, een negen zeer goed en een tien uitmuntend. Wij proeven of
de wijn goed is in zijn soort, kijken naar het oogstjaar, wijnhuis en
de prijscategorie. Ook kleur, geur, smaak en afdronk spelen een rol.'

eze Bonus-aanbieding is
geldig van
13 december 2021 t/m
2 januari 2022.

Peter Gago,
hoofd van Penfolds

Lekker bij:
ZALM, KALKOEN,
KAAS

Ranking the wines

Wijnexpert Harold Hamersma schrijft
voor diverse media over wijn en brengt
de jaargids ‘De Grote Hamersma' uit.
Hamersma: ‘Over het algemeen geldt:
lichte wijnen bij lichte gerechten en
zware wijnen bij wat zwaardere gerechten.
Er is ook een aantal allemansvrienden
die bij heel veel gerechten passen. Begin
met een laag alcoholpercentage en
bouw dat gedurende het diner op. Bij vis
smaken sauvignon blanc, chardonnay,
grüner veltliner en pinot grigio uitstekend.
De keuze hangt vervolgens af van de
bereiding van het gerecht en natuurlijk
je persoonlijke smaakvoorkeur. Staat
er vlees op tafel, dan kun je daarbij elke
stevige rode wijn drinken, zoals cabernet
sauvignon. Ook weer afhankelijk van de
bereiding en je smaak. Mijn motto is
eigenlijk altijd: goede wijn past overal bij,
die kun je ook nog lekker drinken als je
bord al lang leeg is.’

Vila Nova
Vinho
Verde

Blind River
Sauvignon
Blanc

Château
de Bel-Air
Pomerol

Smaak: wit, fris & droog
Lekker bij: zalmtartaar,
garnalencocktail
Herkomst: Portugal
De wijnranken van Vila
Nova staan bijna in de oceaan
en leveren verkwikkende,
knisperende witte wijnen op.
Met zuren zonder kuren. Vinho
Verde prikt de smaakpapillen
open, voor alles wat daarna
nog op tafel komt. Met
een heel klein feestelijk
knisperbelletje, vrij laag in de
alcohol. Lekker bij zeebanket,
salades, schelpjes, garnalen,
sardientjes en crudités.
75 cl

Smaak: wit, fris & droog
Lekker bij: zalm en
kalkoen
Herkomst: Marlborough,
Nieuw-Zeeland,
Sauvignon blanc uit
Nieuw-Zeeland stelt nooit
teleur. Met deze wijn krijg je
echt waar voor je geld, het is
een rijke tropische sauvignon
blanc. Beetje fruitig, exotisch
en toch fris. Het is een heerlijk
aperitief. Komt er daarna
een licht visgerecht op tafel,
bijvoorbeeld met groene
kruiden bereid of een ceviche,
dan combineert deze wijn
daar perfect bij.
75 cl

Smaak: rood, stevig
Lekker bij: kalkoen en
rund
Herkomst: Bordeaux,
Frankrijk
Feestwijn die perfect past bij
een pronkstuk op tafel: rood
vlees zoals mooie entrecote
of goed gebraden rosbief.
Bordeaux is het grootste
gebied van kwaliteitswijnen ter
wereld, daarbinnen speelt de
Pomerol-regio een glansrol.
Deze klassieke rode wijn
komt uit 2015, een geweldig
wijnjaar. Er zitten prachtige
tonen in van krachtig donker
fruit, zoals braam, cassis
en zwarte pruim. Met een
lange afdronk die maar geen
afscheid kan nemen.
75 cl

11.99*

*Deze wijn is niet in elke Albert Heijn-winkel
verkrijgbaar. Bestel het eventueel op ah.nl

STEVIG

⒎⁵⁰

9⁹. ⁹

Legendarisch
wijnhuis
uitAustralië

FRIS & DROOG

⒎⁴⁹

AUSTRALIË

FRIS & DROOG

25% korting

19.99*
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Tip van Barbara
‘Met een bubbel als aperitief begin je een
diner fris en feestelijk. Bovendien past hij
ook vaak bij een licht voorgerecht én is
het natuurlijk het drankje van de avond
tijdens Oud & Nieuw.’

maken van elk moment een feestje.

25% korting

19.⁴ ⁹*

 25.⁹⁹

25% korting

25% korting

⒎⁴⁹

25% korting

5.³ ⁹

9⁹. ⁹

 ¹⁹

Deze Bonus-aanbieding
is geldig van
13 december 2021
t/m 2 januari 2022.

Deze Bonus-aanbieding
is geldig van
20 december 2021
t/m 2 januari 2022.

Deze Bonus-aanbieding
is geldig van
27 december 2021
t/m 2 januari 2022.

25% korting

26.⁹ ⁹

 35.⁹⁸

36.⁰ ⁰

4
 ⁹⁹

Deze Bonus-aanbieding
is geldig van
27 december 2021
t/m 2 januari 2022.

Deze Bonus-aanbieding
is geldig van
27 december 2021
t/m 2 januari 2022.

€2 korting

5.⁹ ⁹
 ⁹⁹

Kijk voor meer
informatie over deze
champagneglazen
op pag. 27.

Deze Bonus-aanbieding
is geldig van
27 december 2021
t/m 2 januari 2022.

Over Krоe

Fruitige, verfrissende Franse
champagne met de smaak van
appel, citrusfruit en toast.
AH Excellent Selectie
Champagne Premier Cru
75 cl*

DROOG

Klassieke Franse bubbel
van het grootste
champagnehuis ter wereld.
Licht, fris en zacht.
Moët & Chandon
Champagne Brut Impérial
75 cl*

DROOG

Rechtstreeks uit de
champagnestreek in Frankrijk
en gemaakt van pinot noir en
chardonnay.
Duval-Leroy Champagne
Brut Réserve
75 cl*

DROOG

Frisse, mousserende
wijn uit de West-Kaap,
Zuid-Afrika.
Krone MCC
Brut Vintage
75 cl

DROOG

Spaanse bubbel
uit de streek Penedès,
met mild bruisende
belletjes.
Codorníu
Clasico Brut
75 cl

DROOG

DROOG

Vroeger werden ze Vonkelwijn
genoemd, tegenwoordig is
de officiële naam voor de
beste mousserende wijnen
uit Zuid-Afrika ‘Methode Cap
Classique’. Deze worden
net zoals champagne met
een tweede vergisting in de
fles gemaakt. Alleen dan
ontstaan er fijne belletjes die
mooi bruisen in je glas en
zacht aanvoelen in je mond.
Dat proef je goed in deze
prachtige, sprankelend
frisse Krone.

De Italianen drinken deze
prosecco zelf ook graag: hij
smaakt heerlijk fris en fruitig.
AH Excellent Selectie
Prosecco
75 cl

*Deze wijn is niet in elke Albert Heijn-winkel verkrijgbaar.
Bestel het eventueel op ah.nl
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NO- EN LOW-ALCOHOL

No- en low-alcohol
Tip van Barbara

1 van de 10 wijnpakketten t.w.v. ruim 60 euro

‘Wijnen die laag in alcohol zijn bevatten ca. 5-9% alcohol en dat
is een stuk lager dan normale wijnen. Dat scheelt behoorlijk in
calorieën, maar je behoudt wel echt de lekkere wijnsmaak.'
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De woorden zitten horizontaal, verticaal
en diagonaal in alle richtingen in de puzzel
verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen.
Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende
letters vormen achter elkaar gelezen de
oplossing.
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Lekker bij:
KALKOEN, ROLLADE

Lekker bij:
ZALM, GARNALEN

Smaak: rood, soepel
Herkomst: Duitsland
Echte merlot met kers, bes en
kruiden, maar zonder alcohol.
Daardoor smaakt hij lichter.
Heerlijk om mee te borrelen
en te gourmetten.
Free Feather
Merlot Alcoholvrij
75 cl

Smaak: wit, fris en droog
Herkomst: Australië
Doordat deze alcoholvrije wijn
niet zoet, maar droog en fruitig
smaakt, matcht hij perfect met
zalmtartaar en carpaccio.
Lindeman's Sémillon
Chardonnay Alcoholvrij
75 cl

Smaak: rood, soepel
Herkomst: Zuid-Afrika
Deze merlot is bijzonder
omdat hij 5% minder alcohol
bevat dan andere wijnen. Toch
smaakt hij vol en lekker zacht.
Hij past goed bij kalkoen,
kruidige rollade en een
kaasplateau.
Four Cousins Lite Skinny Red
75 cl

Smaak: wit, fris en droog
Herkomst: Zuid-Afrika
Door zijn lage alcoholgehalte
(8,5%) komt deze fruitige wijn
lekker fris en extra licht over.
Fijne wijn om mee te borrelen
en voor bij zalmtartaar en
garnalencocktail.
Four Cousins Lite
Skinny White
75 cl

3.99
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6.

65

4.

99

SOEPEL

Lekker bij:
CARPACCIO, ZALM
FRIS & DROOG

Lekker bij:
GOURMET
FRIS & DROOG

SOEPEL

©WWW.PUZZELPRO.NL

4.

99

Onder de goede inzendingen verloten we 10 wijnpakketten t.w.v. € 60.95,
met daarin twee wittewijnglazen, twee rodewijnglazen, vier champagneglazen,
een kurkentrekker en een gesigneerd exemplaar van Harold Hamersma's boek
De vrouw die water liet aanbranden. (€ 21,99 via bol.com)

De vrouw die water
liet aanbranden

21.99

Bormioli Luigi
Champagneglazen
30 cl
4 stuks

19.

99

AH Wittewijnglazen
model Provence
2 stuks

7.99

ADEMEN
AFDRONK
AMARONE
AROMA
BALANS
BAROLO
BLEND
BODEGA
BODY
BOURGOGNE
BRUT
BUBBELS
CAVA
CHARDONNAY
CHATEAU
CRU
DEPOT

DROOG
DRUIF
GIST
GLAS
LOIRE
PERSEN
PINOT NOIR
PROVENCE
RIESLING
RIOJA
ROSÉ
SYRAH
TOSCANE
WALSEN
WRANG
WIJNHUIS

Stuur je oplossing vóór 10 januari naar
ahgidsprijsvraag@ah.nl. De uitslag is bekend
op 17 januari 2022. Winnaars krijgen
persoonlijk bericht.
Kijk voor de actievoorwaarden op ah.nl/winactie-wijngids2021.

AH Rodewijnglazen
model Provence
2 stuks

AH Kurkentrekker
per stuk

2.99

7.99
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heet vanaf nu:

We are family!

In 1994 kocht Ilja Gort zijn Château La Tulipe en hij had één
grote droom: topwijn maken. Dat is gelukt, maar waarom
verandert hij dan nu de naam van zijn ‘Liefdeskasteel’?
Ilja: “Mijn zoon Klaas (31) is opgegroeid op dit château en
werkt er inmiddels tien jaar. Hij kent er elke wijnstok, elke
boom en elke steen. Sinds een aantal jaren runt hij, samen
met zijn vriendin Meriam, ook de kasteel-B&B.
De wijnboerenminnares Caroline en ik besloten daarom
dat de tijd rijp was dat Klaas de dagelijkse leiding van het
château zou overnemen, zodat we ons met de hele familie
nog beter kunnen concentreren op het produceren van
duurzame wijn. Dat deden we al, maar door de klimaatverandering is de urgentie nu groter dan ooit.
Daarom brengen we de Slurp- en La Tulipewijnen onder
bij onze partner Cordier, een Frans wijnbedrijf dat voor
onze merken al een aantal jaren de internationale exploitatie
verzorgt. Met uitzondering van de wijnen geproduceerd
vanuit ons château in Bordeaux: de Prestige en de Zero
alcoholvrij, die krijgen de nieuwe naam van onze château:
Gort & Gort.”
Alvast Hartelijk Santé!

De wijnen van Château Gort & Gort

www.chateaugort.nl

