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Ayala  N°7 Brut 2007

Vanwege het 160-jarige bestaan van 
Champagne Ayala is de Ayala N°7 
geproduceerd. De N°7 is het resultaat 
van de vintage uit 2007 en de 7 Grand 
Crus die deze Champagne vormen. Deze 
unieke en gelimiteerde cuvée is gemaakt 
van voornamelijk Chardonnay, aangevuld 
met Pinot Noir en afkomstig van 7 grand 
cru wijngaarden van Cote des Blancs en 
Montagne de Reims.

Verpakt in een sterk grafisch ontwerp in 
het kenmerkende zwart, wit en goud van 
het huis, dit benadrukt de originaliteit 
en exclusiviteit van deze cuvée. Het 
goud weerspiegelt de zeldzaamheid en 
kwaliteit van deze wijn, die afkomstig 
is uit unieke terroir. 

Ayala N°7 
Brut 2007 

krachtig | gestoofd fruit | honing
pruimen | abrikozen | eucalyptus

gegrilde kreeft | saffraan risotto
kalfsmedaillons | gerijpte Comté

Streek: Champagne
Druiven: Chardonnay, 
Pinot Noir

67.50

59.99

inclusie
f

giftbox!

De wijnen

Waar denk jij aan bij het horen van ‘Champagne’? Waarschijn-
lijk schieten de woorden; bubbels, feest, oud en nieuw als eerste 
naar boven. Logisch, want wij Nederlanders zien Champagne nog 
steeds als een luxeproduct dat alleen bij hoge uitzondering of bij-
zondere reden gedronken wordt. Zonde! Champagne past bij tal 
van andere momenten en vergeet dan vooral het aperitief-mo-
ment niet: hèt ideale begin van een lunch of diner. Zie onze tips 
op pagina 26!

Champagne Ayala is opgericht in 1860 in Aÿ en maakt frisse en 
levendige Champagnes. Zij gebruiken met name de Chardonnay 
druif en omdat de wijnen rijpen in roestvrijstalen vaten is er geen 
invloed van hout. Caroline Latrive is de chef de cave en is daarmee 
een van de weinige vrouwelijke, eerste verantwoordelijke wijn-
maaksters bij grote Champagnehuizen. 

AYALA
Wijnmaakster Caroline Latrive

Champagne
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Ayala rosé
Majeur

levendig | verleidelijk | framboos
aardbei | kers

feestelijk aperitief | schaal- en 
schelpdieren | kreeft | vers fruit

Streek: Champagne
Druiven: Chardonnay, 
Pinot Noir, Pinot Meunier

49.95

44.99

Ayala Brut
Majeur

open | expressief | delicaat
citrus | bloemen | wit fruit 

red snapper | gnocchi | ratatouille
gegrilde vis | salade

Streek: Champagne
Druiven: Chardonnay, 
Pinot Noir, Pinot Meunier

39.95

33.99

inclusie
f

giftbox! Ayala Blanc 
de Blancs 2013

lichtgoud | expressief | honing
rijpe citrusvruchten |  vleugje hout

aperitief | coquilles | tarbot in
botersaus | kreeft met vanillesaus

Streek: Champagne
Druif: Chardonnay

60.00

49.99

inclusie
f

giftbox!



Streek: Aconcagua Valley
Druiven: Cabernet Sauvignon,
Petit Verdot, Malbec, Cabernet 
Franc

Villa Don 
Maximiano

elegant | verfijnd | rood fruit | bloesem
kersen | blauwe bessen | cacao

rood vlees | rijke vleesgerechten
ossobuco | wildgerechten

Streek: Aconcagua Valley
Druiven: Cabernet Sauvignon,
Petit Verdot, Malbec, Cabernet 
Franc, Carmenere

Don Maximiano 
Founder’s Reserve

elegant | complex | rode kers | aalbes
bosbessen | peper | cacao | truffel

pasta’s met mooie sauzen | rood vlees
lamsrack | runderfilet | camembert

67.50

62.49

44.50

39.99
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ERRAZURIZ

Icoonwijn

Chili

1870 - 2020

ER
RAZURIZ
150

YEARS

“The Experts’ Choice”. Kies voor de toegankelijke 
wijnen met de Estate Series of ga voor echte luxe 
met de icoon-wijnen. 

Villa Don Maximiano is de tweede wijn van 
Don Maximiano’s Founder’s Reserve. Het is 
geïnspireerd op het dorp, “Villa Errazuriz”, 
gebouwd in 1870 door de oprichter voor 
zijn medewerkers in de Aconcagua Vallei. 
Villa Don Maximiano is af komstig van 
een selectie van zeven wijngaardblokken, 
gelegen in de Aconcagua Vallei. Elk blok 
van de wijngaard heeft onderscheidende 
componenten, met name in termen van 
grondsoort waardoor een creatieve blend 
samengesteld werd met de typische 
kenmerken van de Aconcagua Vallei 
bodem. De wijn is een intense en 
elegante blend, gemaakt met 
Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, 
Malbec en Cabernet Franc uit de Don 
Maximiano Estate wijngaarden. Het 
is een zeer fruitige en verfrissende 
wijn van begin tot eind. De tannines 
zijn stevig en goed gestructureerd 
met een mooie intensiteit en 
balans. Deze vintage van Villa Don 
Maximiano zal zeker nog jarenlang, 
mooi ouderen.

Don Maximiano Founder’s Reserve is het 
vlaggenschip van Errazuriz en representeert de 

traditie en de legende van het wijnhuis. Een echte 
icoonwijn! Een wijn die gemaakt is om de rest van de 

wereld te overtuigen van de hoge kwaliteit binnen 
Chileense wijn en fungeert als benchmark. Deze wijn 
biedt een enorme complexiteit, een zeer fruitige wijn 

zowel in geur en smaak. Aroma’s als kersen, cassis, 
framboos, zoete specerijen en bittere chocolade. Een 

topper uit Chili met een zeer elegante afdronk.

wijn



Eigenaar van Errazuriz
Eduardo Chadwick

Streek: Aconcagua Valley
Druif: Carmenère

estate reserva 
Carmenère

fruitig | krachtig | peper | vijgen
bosvruchten | nootmuskaat

pasta | gegrilde steak | lamsgerechten

Streek: Aconcagua & Maipo Valleys
Druif: Cabernet Sauvignon

estate reserva 
cabernet sauvignon

kersen | aardbeien | tabak | kruiden

biefstuk | gegrilde eendenborst
chocolade dessert

Streek: Curico Valley
Druif: Merlot

estate reserva 
merlot

aardbeien | kersen | pruimen | balsamico 
bitterzoete chocolade

pasta met gegrilde groenten en kaas

Streek: Aconcagua Costa
Druif: Sauvignon Blanc

estate reserva 
Sauvignon Blanc

fris | zacht | passievrucht | groene 
peper

kipsalade | schaal- en schelpdieren

Streek: Aconcagua Costa
Druif: Chardonnay

estate reserva 
chardonnay

levendig | expressief | ananas
citrus | passiefruit

gegrilde visgerechten | Aziatische 
keuken | schaal- en schelpdieren
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7.99
per fles

9.95
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PugliaLazio

Primitivo Puglia

rijk | pruimen | kersen | specerijen

gerechten met een rijke saus | wild
stoofschotels | belegen kazen

Streek: Puglia
Druif: Primitivo

8.95

6.49

Vermentino

vol | zacht | wit fruit

gegrilde visgerechten | schaal- 
en schelpdieren | geitenkaas

Streek: Lazio
Druif: Vermentino

7.50

6.49

De wijnen

VERMENTINO EN PRIMITIVO ZIJN 
DRUIVEN DIE UITSTEKEND GEDIJEN 

IN HET ZUIDELIJKE PUNTJE VAN 
ITALIË ÉN IN JOUW GLAS.

Puglia, het grootste rode wijngebied 
van Italië. Daar waar het heel lang, 
heel mooi weer is. Daar waar de ei-
gen, kenmerkende stijl van wijn maken 
heeft kunnen ontwikkelen door te ex-
perimenteren met nieuwe productie-
processen, welke herkenbaar zijn in 
de huidige Epicuro wijnen. De Epicuro 
serie is breed en alle wijnen hebben 
een sterke persoonlijkheid. Epicuro is 
geïnspireerd op de filosoof en oprich-
ter van een grote filosofische school 
uit de oudheid, de Griek Epicurus. Met 
zijn Epicurean-concept legde hij de 
nadruk op het plezier. En plezier is een 
belangrijk aspect want men moet ge-
nieten van de wijn.

De inheemse Vermentino druif is af-
komstig uit Lazio (Roma), het kloppend 
hart van het land en deze streek is 
Rome. Hoewel de Vermentino in gro-
te getalen aangeplant staat op Sardi-
nië is de druif steeds vaker op andere 
plekken te vinden zoals deze variant. 

EPICURO



Om zijn ultieme ‘wijndroom’ te 
bereiken, richtte Felice Mergè 
in de jaren ’90 het Italiaanse 
wijnhuis Poggio Le Volpi op. 

Poggio Le Volpi maakt al jaren 
toonaangevende wijnen in Lazio, 
Rome. Regelmatig vallen wijnen 
van dit wijnhuis in de prijzen. Zo 

behoort de Baccarossa tot de beste 
wijnen van Italië. Niet alleen is de 

Bacarossa een zwaargewicht, Tator 
en Donnaluce doen hier niet voor 
onder! Krachtpatsers die je naast 

overheerlijke pasta’s, nét een beetje 
extra dat Bella Italia gevoel geven. 

www.poggiolevolpi.com

Op het prachtige etiket van 
Tator Primitivo zijn de handen 
van de vader van de wijnmaker 
afgebeeld, uit respect voor zijn 

vader. Donnaluce is een wijn die 
opgedragen is aan de vrouw. Het 

etiket toont een oude broche, 
gedragen door aristocraten. 

Een wijn met gastronomische 
kwaliteiten en is ‘even 

toegankelijk als groots’. Wil je 
extra lang genieten? Bacarossa 

en Donnaluce zijn er ook 
in Magnum formaat!

17.95

14.99

24.50

19.99

18.95

15.99

Streek: Puglia
Druif: Primitivo

Streek: Lazio
Druif: Nero Buono

Streek: Lazio
Druiven: Malvasia del 
Lazio, Greco, Chardonnay

complex | vol | rijp rood fruit
jam | kaneel | vijgen | amandelen

wildgerechten | stoofvlees
rijke vleesgerechten | rijke kazen

zacht | geconcentreerd | drop
bosfruit | chocolade | koffie

rijke vlees- en pastagerechten
belegen kaassoorten

vol | intens | tropisch fruit | bloemen

aperitief | zeefruit | sushi | sashimi
spaghetti alla carbonara | geitenkaas

Poggio Le Volpi 
Tator Primitivo

Poggio Le Volpi 
Baccarossa

Poggio Le Volpi 
Donnaluce

Puglia

POGGIO
LE VOLPI

Lazio
Serveer deze 

wijnen in grote 
glazen zodat je 
goed kunt walsen, 
dat geeft meer 
zuurstof voor de 
geur en dus ook 
voor de smaak.

Wijnkring magazine   Kerst   |   9

De
 w
ij
ne
n



Appassilento Bianco 
del Veneto

vol | zacht | aromatisch | ananas
wilde bloemen | groene appel

aperitief | vegetarische snacks
couscous

Streek: Veneto
Druiven: Garganega, 
Sauvignon Blanc, Chardonnay

9.95

7.49

Appassilento rosso  
del Veneto

elegant | rond | kersen | gedroogde 
bloemen

rijke vleesgerechten | gerijpte kazen

Streek: Veneto
Druiven: Corvina, 
Cabernet Sauvignon, Merlot

9.95

7.49

www.farinawines.com

zachte mousse | steenfruit

aperitief | carpaccio | vissalade
kipgerechten | sushi

Prosecco Spumante 
Extra Dry

Streek: Veneto
Druif: Glera 

12.50

9.99

Amarone Classico 
della Valpolicella

rijk | cacao | balsamico | kersen
aardbeien | bramen

wildgerechten | oude gerijpte kazen

Streek: Veneto
Druiven: Corvina, Corvinone,
Rondinella, Molinara, 
Oseleta Turchetta

34.95

29.99

De Zuid-Europese landen staan bekend om 
de band met hun familie en eten. Grote tafels, 
goed gevuld met zowel mensen als veel lek-
kers. Blijf jij liever thuis deze feestmaanden? 
Zorg dan zelf voor een goed gevulde tafel en 
kies als aperitief eens een Italiaanse bubbel. 
Dan is de Prosecco iets voor jou. 

Voor zowel de rode als witte Appassilento 
is het vinificatieproces drie keer zo lang als 
normaal. Een techniek die ze bij Farina hebben 
toegepast op deze heerlijke ‘allemansvrienden’ 
en die passen ongetwijfeld bij één van jouw 
creaties op tafel. 

Ga je voor zwaar en klassiek Italiaans? Dan is 
Farina Amarone Classico Della Valpolicella een 
wijn voor jou. Bij de Amarone wijnen worden 
de druiven in speciale kamers gedroogd, daar-
na geperst en gaat de wijn ook nog 4 jaar op 
hout. Deze  “Appassimento methode” is type-
rend voor Amarone wijnen. Optimaal genieten! 
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Streek: Rioja
Druiven: Tempranillo, Mazuelo, 
Graciano

intens | bramen | zwarte pruimen
specerijen | cederhout | vanille

gegrild rood vlees | overjarige
Hollandse kazen

ramón bilbao
reserva

17.95

14.99

De wijnen

www.bodegasramonbilbao.es

Streek: Rioja
Druif: Tempranillo

rijk | elegant | zwart fruit | pruimen 
kokos | kruiden

vleesgerechten | rijke vissoorten
(Spaanse) worstsoorten | zachte kazen

ramón bilbao
crianza

13.95

9.99

Streek: Rioja
Druiven: Tempranillo, Mazuelo, 
Graciano

complex | intens | bramen | zwarte 
pruimen | delicate specerijen

gegrild rood vlees | wildgerechten
overjarige Hollandse kazen

ramón bilbao
gran reserva

29.95

24.99

Het geheim van Ramón Bilbao is om innovatie te combine-
ren met oude Rioja tradities. De Tempranillo druif fungeert 
als basis voor hoogstaande Rioja wijnen. Rioja is het bekend-
ste wijngebied van Spanje en door het vochtige continentale 
klimaat groeit de Tempranillo druif hier uitstekend. 

Wat is nou het verschil tussen Crianza, Reserva en Gran Re-
serva? Crianza is een kwaliteitswijn die tenminste 24 maanden 
op hout en fles geouderd is, waarvan minstens 6 maanden op 
eikenhouten vaten. Witte- en rosé wijnen hebben tenminste 
18 maanden gerijpt. Ze mogen pas verkocht worden in hun 
tweede jaar op fles.

Reserva betreft rode wijnen die tenminste 36 maanden gerijpt 
hebben waarvan tenminste 12 maanden op eikenhout, de rest 
op fles. Deze wijnen worden pas verkocht in hun derde jaar op 
fles.

Gran Reserva; de absolute topwijnen en worden dus meest-
al enkel in topjaren gemaakt.Deze onderscheiding wordt 
gegeven aan rode wijnen die tenminste 60 maanden hebben 
gerijpt waarvan tenminste 18 maanden op eikenhout. 
De wijnen worden in hun zesde jaar op flesverkocht.

Ben jij ook zo gek op Tempranillo? Dan kun je je hart ophalen 
en je winkelmand vullen! Crianza, Reserva en uiteindelijk de 
Gran Reserva...Fijne avond!

Wijnkring magazine   Kerst   |   11

Rioja

RAMÓN 
BILBAO

Wijnmaker Rodolfo Bastida

Geniet v
an je 

avond me
t 

Temprani
llo!



www.laurent-miquel.com/nl/

Deze serie wijnen heeft de naam ‘Lieu-dit’ meegekregen. 
‘Lieu-dit’ is een oud-Franse term voor een specifieke plaats. 
Letterlijk kun je het vertalen naar ‘de plaats die wordt ge-
noemd’. De wijnen tonen het echte karakter van de plaats 
waar ze worden verbouwd. Ook zijn de flessen genummerd 
aangezien er maar een beperkt aantal flessen geproduceerd 
worden van elke vintage. 

De Verité Viognier is een goed voorbeeld van de ‘nieuwe’ vin 
de pays, gemaakt op basis van lage rendementen van viog-
nierstokken in Saint-Chinian. Viognier is hier rijker dan in de 
Rhône, heel aromatisch en verfijnd. 

Veel van de Syrah druiven zijn aangeplant in de wijngaarden 
van Saint-Chinian. In combinatie met de kalkrijke kleibodem, 
levert dit de meest heerlijke rode wijn op; Bardou. Eén van de 
prestige wijnen van Laurent Miquel! 

La Croix is de nieuwste toevoeging aan deze Lieu-Dit range. 
Een wijn met aroma’s van hazelnoot en toast en een vleugje 
mineraliteit. De lange afdronk kenmerkt zich door frisheid en 
zeer elegante houttonen.

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Viognier

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Syrah

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Chardonnay

rijk | witte perzik | abrikoos 
honingzoete bloemen

tarbot | zeebaars | kreeft
vissalade | Camembert

donker fruit | verfijnde kruiden
vanille | toast

gegrild- en geroosterd vlees
diverse kaassoorten

citroen | hazelnoot | toast
mineralen | houttonen

aperitief | visgerechten
kipgerechten

Lieu-dit La Vérité 
Viognier

Lieu-dit 
Bardou

Lieu-dit La Croix   
Chardonnay

21.95

16.99

19.50

16.99

19.50

16.99

De wijnen
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Laurent Miquel staat model voor de 
nieuwe generatie wijnmakers van de 
Languedoc, die kiest voor kwaliteit in 
plaats van kwantiteit. En kwaliteit is 

waar we allemaal blij van worden. 
Je kunt je hele (kerst)menu aanvullen 

met deze wijnen!

Zuid-FrankrijkLAURENT MIQUEL

karaffeer 
deze wijn 
1 uur voor 
het drinken

NIEUW 

in ons

assortiment!

#VignoblesOccitanie



CLOS DE L’ORATOIRE
DES PAPES

Frankrijk is het land van de grote klas-
sieke wijngebieden. Eén van de be-
kendste is Châteauneuf-du-Pape, het 
grootse wijngebied van de Zuidelijk 
Rhône, gelegen ongeveer zeventien 
kilometer ten noorden van de prachti-
ge stad Avignon. De geschiedenis van 
dit bijzondere wijngebied is vooral te-
rug te voeren naar de tijd dat er twee 
Pausen waren, één in Rome en één in 
Avignon, die Châteauneuf-du-Pape 
als hun zomerverblijf verkozen en daar 
wijngaarden lieten aanplanten.

Clos de L’Oratoire des Papes is één 
van de icoonwijnen uit Châteauneuf-
du-Pape, genoemd naar het kleine 
“Oratorium”, een in de 18e eeuw ge-
bouwde kapel, gewijd aan de Heilige 
Evangelist Marcus. De kapel kijkt uit 
over de wijngaarden. Het bijzondere 
terroir van Châteauneuf-du-Pape en 
de combinatie van biologische wijn-
bouw en de blend van Grenache Noir, 
Syrah, Cinsault, Mourvèdre maken 
deze rode wijn tot een waar feest aan 
tafel. De witte Clos de l’Oratoire wijn 
is heel bijzonder (95% is namelijk rood 
in Châteauneuf-du-Pape). Deze wijn 
is gemaakt van Grenache Blanc, Clai-
rette, Roussane en Bourboulenc. Een 
grote, mineralige, complexe witte wijn 
voor bij rijke voorgerechten.

Wijnmaker Edouard Guerin

De
 w
ij
ne
n

Druivenrassen
In Châteauneuf-du-Pape zijn dertien 
verschillende druivenrassen toege-
staan voor het maken van wijn, waar-
van Grenache, Syrah en Mourvèdre 
de belangrijkste zijn bij rood en de 
Roussanne bij wit. De oogst mag al-
leen met de hand geschieden.

Leuk om te weten:
De etiketten zijn een kopie van de 
oude labels. Heb je toch nog die 
klassieke uitstraling met de moderne 
wijn! 

Châteauneuf-du-Pape

Clos de l’Oratoire 
des Papes Blanc

helder | witte bloesem | peer | perzik
witte peper | zoethout | mineralen

Aziatische gerechten | kalfsvlees
kip | schaal- en schelpdieren | vis

Streek: Châteauneuf-du-Pape
Druiven: Grenache, Clairette, 
Roussanne, Bourboulenc

45.00

35.99

44.50

35.99

Clos de l’Oratoire 
des Papes rouge

intens | stevig | vers mos | tijm
witte peper | kaneel | chocolade

vleesgerechten | wild | kip
romige rijke kaassoorten

Streek: Châteauneuf-du-Pape
Druiven: Grenache, Syrah, 
Mourvèdre, Cinsault
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Beide wijnen tonen de grote waarde die Dourthe hecht aan kwaliteit en 
persoonlijkheid. Ze vormen als het ware de “huiswijnselectie” van Dourthe 

en dat kan alleen als de kwaliteit ook internationaal door 
handel en pers erkent wordt.

De ideale Bordeaux wijn die ook bij jou als liefhebber de huiswijn kan 
worden. Proef het zelf! Zowel beschikbaar in normaal formaat 

f les als in Magnum formaat.

www.dourthe.com

Streek: Bordeaux 
Druif: Sauvignon Blanc

Streek: Bordeaux
Druiven: Cabernet Sauvignon, 
Merlot

fris | sprankelend | citrusfruit
grapefruit | buxus | mineralen

visgerechten | fruits de mer | oesters
asperges | geitenkaas | vegetarisch

zacht | expressief | bessen

rood vlees | wild | gevogelte
kruidige gerechten | Franse kazen

N° 1 
Sauvignon Blanc

N° 1 
Rouge

Bordeaux
Het Bordeaux handelshuis 
Dourthe, opgericht in 1840, 

beheert meer dan 500 hecta-
re wijngaarden in Bordeaux 

waaronder die van befaamde 
Chateaux met name in de 

Médoc. In 1988 lanceerde, het 
inmiddels wereldwijd opere-
rende handelshuis, met veel 
succes de Dourthe N°1 witte 

Bordeaux en in 1993 volgde de 
rode Bordeaux Dourthe N°1. 

DOURTHE
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De wijnen

 

9.49
per fles

12.95



www.yalumba.com

The Virgilius 
Viognier

The Signature 
Cabernet - Shiraz

rijk | intens | abrikoos | kardemom
gember | cashewnoot

rijke visgerechten | tarbot
kabeljauw | kreeft

zoete pruimen | bramen | mokka
chocolade | peper | tabak

rood vlees | wildgerechten 
rijpe kazen

Streek: South Australia
Druif: Viognier 

Streek: South Australia
Druiven: Cabernet Sauvignon, 
Shiraz

41.95

37.99
45.85

41.99

YALUMBA
South Australia

De wijnen

Al tientallen jaren maakt Yalumba uitmuntende wijnen. En ook bij Yalumba 
begrijpen ze dat het daarbij ook draait om goed vakmanschap en passie. 

Speciaal aan hen die zich op een bijzondere manier voor het wijnhuis hebben 
ingezet, wordt The Signature opgedragen. Deze 46e vintage is een eerbetoon 
aan Darrell Kruger en zijn dienstjaren. Sinds 1975 werkzaam voor Yalumba in de 

Barossa wijngaarden. Zijn levensmotto: Als je geniet van wat je doet, werk je 
nooit een dag in je leven”. Door de jaren heen is hij gepromoveerd tot Barossa 

Vineyard Manager, een functie die hij tot op de dag van vandaag bekleed.

The Virgilius is een wijn die werd gecreëerd om de grote Romeinse dichter 
Virgilius (70-19 v.C.) te eren. Gedichten over het landelijke leven en de 

landbouw, waaronder de wijnbouw, werden na zijn dood gebundeld in het 
meesterwerk “De Aeneid”. The Virgilius is ons vlaggenschip en wordt vaak 

beschouwd als het Australische ijkpunt voor Viognier. Deze elegante wijn neemt 
je mee op een aromatische reis terwijl hij evolueert in het glas.
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Eigenaar Robert Hill-Smith

TWEE PRACHTIGE 
AUSTRALISCHE WIJNEN 

VAN TOPNIVEAU. DAT PAST 
UITERAARD BIJ JOUW TOPDINER, 

OF NIET?

wijnen
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Vier een

thuis!
kerst

1.

2.

Welke maatregelen het ook zijn, één ding is zeker en dat 
is dat Kerst dit jaar anders is dan alle andere jaren. Grote 

kans dus dat jij gekozen hebt om de sterren-chef uit te 
hangen in jouw eigen keuken met een select groepje en 
de lekkerste gerechten. Fijn! Maar daar horen natuurlijk 
ook passende wijnen bij. Vind je dat lastig? Snappen we. 

Daarom geven we je hierbij een aantal tips! Uiteraard met 
wijnen die in de aanbieding zijn zodat je écht goed uit kunt 

pakken en iedere gang een eigen wijn heeft. 
Ho-ho-ho! Behalve met de wijn dan..

3.
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onze tips!

4.

SKREI (NOORSE WINTERKABELJAUW)
1.

Volle smaak, met rijke fruittonen, honing en 
geroosterde amandelen afkomstig van gedeeltelijke 
fermentatie in eikenhouten vaten. Bij deze wijn 
adviseren we onder andere een mooi stuk gegril-
de vis zoals skrei met rozemarijn op een bedje 
gegrilde groenten. Heerlijk gerecht en ook nog 
eens lekker licht. Serveer de gegrilde groenten, 
eventueel met gebakken aardappeltjes, op een bord 
en leg de vis er mooi op. Maak af met een stukje 
citroen en je gerechtje is helemaal af. Enjoy!

Wijntip: L’Avenir 
Provenance Chenin Blanc

HERTENSTOOFPOT3.

Een schitterende instap Bordeaux die zeer goed 
gecombineerd kan worden met rood vlees, wild en 
gevogelte. Ben je een liefhebber van (runder)
stoofpotten? Maak dan ook eens deze hertenstoof-
pot. Hiermee zet je zeker iets verrassends op 
tafel. Een stoofpot kun je van te voren klaar 
maken. Je maakt indruk op je gasten, terwijl je 
op het moment zelf weinig werk hebt. Als je de 
Hertenstoofpot serveert met bijvoorbeeld aard-
appelpuree en gestoofde rode kool, dan kun je 
alles van te voren bereiden!

Wijntip: Dourthe N° 1 
Rouge

KREEFT MET KRUIDENBOTER
2.

Deze witte wijn komt van één van de beste wijn-
gaarden van Laurent Miquel met kalk- en klei-
bodem, dit geeft de wijn een zeer rijk en vol-
wassen karakter. Een heerlijke combinatie met de 
verfijnde Franse keuken, waaronder de welbekende 
kreeft uit de oven met zelfgemaakte kruiden-
boter. Deze klassieker is vrij makkelijk te 
maken. Lekker met brood, friet en/of salade.

Wijntip: Laurent Miquel 
Lieu-dit La Vérité Viognier

WILD ZWIJN4.

Deze wijn van leem- en kalkbodem gecombineerd met 
een goede waterhuishouding levert dit gebied de 
beste druiven voor de Tempranillo wijn. Combi-
neer deze Rioja eens met een langzaam gegaard wild 
zwijn. Vul deze met rozemarijn, tijm en gepelde 
en gekneusde tenen knoflook. Licht aanbraden tot 
rondom dichtgeschroeid, daarna pas de olijfolie en 
boter erbij. Want “droogschroeien” geeft een goede 
sterke smaak. Hierna langzaam garen in de oven. 
Zo’n 90 graden en dat zo’n 3,5 uur lang zodat het 
vlees heel langzaam gaart en mooi mals blijft.

Wijntip: Ramón Bilbao 
Reserva



www.onnokleyn.nl

Goede wijn, we drinken er meer en meer van. 
Terwijl we minder wijn drinken. Een raadseltje? 
Welnee. Of het nu door de lastige tijden komt 
of niet, we kiezen steeds vaker voor betere wijn, 
interessantere flessen, hogere kwaliteit. Straks 
helemaal natuurlijk, met de feestdagen. Die 
dreigen lastig te worden als het om gasten gaat 
trouwens. De ganse familie rond de dis zit er 
waarschijnlijk niet in. Nu hebben we wel een 
fraai tritsje kerstdagen, dit jaar. Eens kijken… 
Kerstmis valt op een vrijdag en een zaterdag. 
Die zondag pakken we er zo nodig bij, natuur-
lijk. En als we een beetje Frans doen telt de 
avond van de 24e ook mee, als ‘reveillon’. Vier 
dagen om mee te spelen, wel of geen gasten, 
ouders, kinderen, die eenzame buurman. Twee, 
drie personen of toch met wat meer, tafel ver-
lengen, afstand aanhouden. Wat schenken we 
dan? Tja, ik ben toch sterk geneigd om naast elk 

gerechtje een passend glas te zetten; kerst is kerst. Maar hoe doe je dat als je intiem met z’n tweetjes bent? Of als oma niet zoveel 
wil drinken en je schoondochter zwanger is?

Kijk, daar komen we aan het gevoelige punt van de aangebroken flessen. Stoere doordrinkers weten niet waar ik 
het over heb of pretenderen dat niet te weten. Maar voorzichtigere wijnliefhebbers wel. En verdraaid, met het klim-
men van de jaren word je steeds voorzichtiger, neem dat maar van me aan. Moeten flessen in één keer leeg? Nee. 
Allereerst: voor de ware aficionados met een ruime portemonnee is er de Coravin, een apparaat dat door de kurk 
– die gewoon in de fles blijft zitten! – een naald steekt en uitgeschonken wijn aanvult met een inert gas. Werkelijk 
perfect, aangebroken wijn blijft weken, maanden lang ‘onaangebroken’. Maar wie die investering niet wil doen 
hoeft niet te wanhopen. Vertrouw op de koelkast, die prachtige uitvinding die met enige vertraging vanaf de jaren 
60 Nederland veroverde. Dat apparaat vertraagt alles, ook het verouderen van wijn. Witte wijn natuurlijk, maar ook 
rode. Nee niet schrikken, een halflege fles rood, ook die prachtige Errazuriz Estate Reserva Cabernet Sauvignon, 
blijft puik en fris in de deur van uw eigen koelkast. Wel op tijd voor het drinken eruit halen uiteraard. 
En niet overdrijven; een paar dagen gaat goed, langer niet.

Helemaal niets doen kan ook. Kurk erop en de volgende dag weer uitschenken. Dan je moet wel weten met welke wijn dat 
mogelijk is. Veel rode raken vermoeid, krijgen iets sufs, lijken overrijp. Er zijn er daarentegen ook die gebaat lijken bij een dagje 
beluchting. Italiaanse wijnen hebben dat dikwijls. U kent vast het idee dat rode wijn een uurtje voor het drinken opengetrokken 
moeten worden, ‘om te beluchten’. Op die manier slaat echter nergens op; het blootgestelde oppervlak is niet veel meer dan een 
vierkante centimeter. Nee, dan is overschenken veel beter, in een mooie karaf, iets sierlijks van geblazen kristal of, als dat er niet 
is, gewoon een waterkan. Wie dat niks vindt, schenkt de wijn daarna weer terug in de fles.

Hoe dan ook, half leeggedronken wijnen zijn zelden een probleem, als het om de kwaliteit gaat, mits je de juiste 
trucs kent en oplossingen zoekt. Hoed u echter voor staartjes in flessen. Die zijn nog slechts goed voor de coq au 
vin. Een fantastische, verrukkelijke, adembenemende coq au vin. Ook niet mis.

COLUMN

A

OONNO KLEYN
CULINAIR JOURNALIST

AANGEBROKEN
        WIJN
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rijpe kersen | lichte kruiden

kipgerechten | lamsfilet
koude of warme hamsoorten

Streek: Alentejo
Druif: Alfrocheiro

Terra d’Alter 
Alfrocheiro

donker fruit | kruiden | chocolade

procureur uit de oven | gegrilde 
lamskoteletjes | pikante worstjes

Streek: Alentejo
Druif: Alicante Bouschet

Terra d’Alter 
Alicante Bouschet

De wijnen

De wijnmaker van Terra d’Alter is de 
Australiër Peter Bright. Peter heeft eerst 

als wijnmaker in Zuid-Afrika, Zuid-Amerika en 
Australië gewerkt alvorens hij naar Portugal 
kwam. In Portugal vond hij de inspiratie om 
een eigen wijnhuis op te richten en inmiddels 

woont Peter er al ruim veertig jaar. Dat 
Terra d’Alter een goede wijnmaker in huis 

heeft blijkt uit het feit dat Peter in 1992 is 
uitgeroepen tot Red Winemaker of the Year door 

de International Wine Challenge.

Alentejo

Proef de
 

Portuges
e 

warmte!

Wijnmaker Peter Bright

Alentejo

TERRA 
D’ALTER

 

7.99
per fles

9.45



www.grupoestevez.com

Fino Inocente 
Single Vineyard

delicaat | complex | geroosterde
amandelen | boterige tonen

aperitief | garnalen | oesters
mosselen | Japanse keuken

Streek: Jerez
Druif: Palomino Fino

14.95

13.99
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Jerez

Meer dan 3000 jaar geschiedenis, dan heb je het 
over Sherry. Bij Sherry weet je meteen waar het 
vandaan komt. Sherry heet alleen zo wanneer 
het uit de Jerez regio aan de zuidwestkust in 
Andalusië, Spanje komt. Deze regio is een drie-
hoek van de plaatsen Jerez de la Frontera, El Pu-
erto de Santa Maria en Sanlucar de Barrameda. 
Daarvan zijn de enige geautoriseerde druiven 
de Palomino, Moscatel en Pedro Ximénez. 

De oorsprong van de Bodega Valdespino da-
teert uit 1264 na Christus. Het eerste lid van de 
Valdespino-familie die sherrywijnen produceer-
de was Don Alfonso Valdespino, één van de 
24 christelijke ridders die vochten voor koning 
Alonso om de stad Jerez te heroveren op de 
Moren. 

De Valdespino Bodega is de enige Sherry pro-
ducent die ‘single vineyard’ sherry’s produceert; 
Inocente, Tío Diego, Viejo C.P. en Cardenal. De 
Macharnudo Alto wijngaard, die ruim 56 hecta-
re groot is, staat beplant met de Palomino Fino 
voor de Inocente Fino. De witte bodem waarop 
de Palomino druif het best gedijt heet ‘albariza’ 
en is erg kalkrijk. Deze grond is bij uitstek ge-
schikt om water vast te houden wat handig is 
in perioden van langdurige droogte. Ook in de 
manier van produceren van sherry’s is Valdespi-
no kwalitatief onderscheidend: alle Valdespino 
sherry’s worden in gebruikte, houten vaten ge-
fermenteerd (wat veel meer werk oplevert dan 
het gebruik van RVS zoals andere producenten 
tegenwoordig doen). Valdespino hanteert voor 
zijn sherry’s tevens een langere lagering dan 
wat wettelijk is voorgeschreven. Zo weten zij 
hun producten op hun eigen, kwalitatief hoge 
niveau te houden.

Inocente is een klassieke Jerez Fino gemaakt 
volgens de meest traditionele methode, die 
van het solera-systeem. Het resultaat is een 
zeer complexe Fino, één van de allerbeste in 
Jerez. PX ‘El Candado’ dankt zijn naam aan het 
Spaanse woord voor ‘hangslot’ en elke fles is 
ermee verzegeld. Het is een oude traditie die 
nog steeds bewaard is gebleven. De Pedro Xi-
ménez-druiven worden in de zon gedroogd tot 
ze bijna rozijnen zijn geworden. Hierdoor krijgt 
El Candado zijn weelderige zoetheid. Mosca-
tel Promesa, de belofte van een heerlijke zoe-
te Sherry. Bloemen geur, honing en een beetje 
citrus. Het is de perfecte balans tussen rijk- en 
frisheid met een  fruitig zuurtje.

VALDESPINO

Pedro Ximenez 
El Candado

rozijnen | gedroogde pruimen | 
dadels | koffie | zoete drop

chocolade desserts | vanille ijs |
blauwschimmelkaas

Streek: Jerez
Druif: Pedro Ximenez.

15.95

14.99

serveer 

licht 

gekoeld

serveer 

licht 

gekoeld

Moscatel 
Promesa

rijk | bloemen | honing | citrus

desserts met fruit | citrus sorbets

Streek: Jerez
Druif: Moscatel

19.95

17.99

serveer 

licht 

gekoeld

NIEUW 

in ons

assortiment!



Prazo de Roriz Post Scriptum 
de Chryseia

frambozen | kersen | peper

wildgerechten | rood vlees

krachtig | vol | bramen | kersen
bessen | pruimen | cacao | koffie

ossenhaas | chateaubriand | côte de 
boeuf | stevige rijpe kazen

Streek: Douro
Druiven: Touriga Franca, Touriga 
Nacional, Tinta Roriz

Streek: Douro
Druiven: Touriga Franca, Touriga 
Nacional, Tinta Roriz, Tinta Barroca

13.95

10.99
19.95

18.49

www.symington.com

PRATS &
SYMINGTON

De Symington-familie wilde haar uit-
gebreide kennis van de verschillende 
Douro-terroirs en druivenrassen koppe-
len aan de ervaring van Bruno Prats in de 
regio Bordeaux. Hij is de oud-eigenaar 
van het wereldwereldberoemde Château 
Cos d’Estournel (2 Cru St. Estèphe). Bru-
no Prats en Charles Symington maken 
behalve Prazo de Roriz ook Post Scriptum 
de Chryseia. De poging om de wijnberei-
dingsmethoden van Bordeaux toe te pas-
sen op druiven die van oudsher bestemd 
zijn voor de productie van Vintage Port, is 
de essentie van het Chryseia-project wat 
mooie wijnen heeft opgeleverd. 

De Prazo de Roriz wordt vooral geken-
merkt door smaken van rood fruit zoals 
frambozen en kersen. Het terroir Quin-
ta de Roriz zorgt voor een kenmerkende 
mineraliteit en een aantrekkelijke, peper-
achtige smaak. De wijn is gemaakt om 
jong te drinken, maar met het potentieel 
om zich gedurende meerdere jaren in de 
fles te ontwikkelen. Het Post Scriptum de 
Chryseia profiel is: krachtig, fris, gecon-
centreerd fruit met een uitzonderlijke ba-
lans en elegantie. Een wijn die meteen op 
dronk is.

De wijnen

Douro

Klaar om
 nu 

gedronke
n te 

worden

BIJZONDERE WIJNEN MET EEN 
VERHAAL; GEEF JOUW DINER EEN 

EXTRA PROFESSIONELE DIMENSIE!
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Met glooiende hellingen, verkoelende 
zeebries, bergachtige omgeving, vruchtbare 
bodems, zachte regens en vele uren 
zonneschijn is het estate van L’Avenir de 
optimale plaats om topwijnen te verbouwen. 
Waaronder ook deze Provenance en Single 
Block wijnen. 

De twee hectare aangeplante Chenin Blanc 
is het eerste aangeplante druivenras op het 
estate. Dit deel is opgericht in 1976 en één van 
de oudste in Zuid-Afrika waar nog gebruik van 
wordt gemaakt. Het ‘ blok ’ is gelegen in een 
koeler gedeelte van het estate, gericht op het 
zuiden in de nabijheid van een dam. De bodem 
vereist nauwelijks extra irrigatie tijdens de 
hete zomer dankzij deze dam. In sommige 
jaren is het blok gevoelig voor de Botrytis 
infectie waardoor de kwaliteit toeneemt en 
dat zorgt voor een mooie, complexe wijn.

www.lavenirestate.co.za

14.95

10.99
14.95

10.99
20.95

14.99
31.95

23.99
39.95

29.99

De wijngaard met Pinotage beslaat 10,49 
hectare en is beplant met oude wijnstokken 
af komstig uit 1985. De meest recente 
aanplanting in dit gebied was in 2007. Enkel 
in de hete en droge perioden wordt er gebruik 
gemaakt van aanvullende irrigatie omdat 
de grondwaterspiegel dan uitgedroogd 
kan zijn. Er zijn 8 blokken van Pinotage 
gepositioneerd op verschillende plaatsen op 
de helling. Bepaalde delen worden geïsoleerd 
voor specifieke vinificatiestijlen en de beste 
L’Avenir wijnen. L’Avenir heeft ‘Block 2’ (1,2 
hectare) geselecteerd als de wijngaard voor 
de Single Block Pinotage. Op 20 kilometer 
afstand van het wijnhuis ligt de Indische 
Oceaan waardoor het hele gebied voorzien 
wordt van een zachte zeewind en de druiven 
een natuurlijke koeling hebben.

EXTRA

voordeel!

L’AVENIR

wijnen
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Streek: Stellenbosch
Druif: Pinotage

L’Avenir Single 
Block pinotage

zeer rijk | rijpe zwarte kersen | kruiden
pruimen | chocolade | tabak | bloemen

gegrild rood vlees | truffelgerechten
lamsvlees | belegen kazen

Streek: Stellenbosch
Druif: Chenin Blanc

L’Avenir Single 
Block Chenin Blanc

fris | ananas | peer | abrikoos
perzik | zoete sinaasappel | noot

visgerechten | schaal- en schelpdieren

Streek: Stellenbosch
Druif: Pinotage

L’Avenir Provenance 
pinotage

levendig | fluweelzacht | bosbessen
zoete vanille | toffee | bloemen

stoofgerechten | gratins | wild
varkensvlees

Streek: Stellenbosch
Druiven: Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Merlot

L’Avenir Provenance 
classic

elegant | aardbeien | specerijen
gedroogde tabak

stoofgerechten | gegrild vlees

Streek: Stellenbosch
Druif: Chenin Blanc

L’Avenir Provenance 
Chenin Blanc

vol | rijpe ananas | sappige peer
meloen | honing | geroosterde amandel

visgerechten | kipgerechten

De wijnen

Stellenbosch
 Zuid-Afrikaanse wijnen bieden je 

verrassend veel mogelijkheden om te 
combineren bij jouw diner. De Single Block 
Chenin Blanc en Single Block Pinotage zijn 

echte signaturen van Zuid-Afrika.
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25.95

21.99

24.95

21.99

24.95

21.99

www.lacrema.com

Monterey 
chardonnay

Monterey 
Pinot Noir Rosé

citroen | gegrilde ananas | guave
nectarine | papaya | citroen

aperitief | rijke visgerechten
romige kazen | rijke salades

delicaat | mandarijn | roze grapefruit
guave | aardbei | bloedsinaasappel

wilde zalm | krab | gegrilde garnalen
frisse fruitsalade

Streek: Monterey
Druif: Chardonnay

Streek: Monterey
Druif: Pinot Noir

Monterey 
Pinot Noir

zwarte pruimen | kersen | leem
rabarber | aarde | kruiden

wildgerechten | steak | lam
kipgerechten

Streek: Monterey
Druif: Pinot Noir

Monterey

LA CREMA
De
 w
ij
ne
n

Een altijd aanwezige bries en de maritieme invloed 
uit de oceaan koelen de uitgestrekte, glooiende 

wijngaarden. Het fruit voor deze wijnen is afkomstig 
van meerdere wijngaarden in de Monterey AVA 

(Amercian Viticultural Area). Druiven uit de 
wijngaarden in North Monterey hebben sappige 

fruittonen terwijl de wijngaarden in het zuiden een 
rijpere fruitgeur brengen. Het gebied staat bekend 

om een van de beste ‘cool-climate’ wijngaarden. Alle 
drie wijnen waar je jouw feestmaal mee naar een 

extra hoog niveau tilt, geen alledaagse smaken, wel 
om alledaags te willen drinken. Ontdek La Crema 

Monterey en laat je verrassen! 

Wijnmaker Craig McAllister

®
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De wijnen

Secret de Lunès 
Chardonnay

exotisch fruit | witte bloemen
geroosterde tonen | vanille

aperitief | zeevruchten | verse kaas

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Chardonnay

Secret de Lunès 
carignan

expressief | kersen | peper
kruidig | bloemig

gebraden kalfsvlees | stoofpot

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Carignan

www.vignobles-jeanjean.com

Al 5 generaties lang legt de familie 
Jeanjean de nadruk op de fantasti-
sche terroirs van de Languedoc. Te-
genwoordig zijn ze met acht estates 
gevestigd in dit gebied, waar de geest 
van de familiewijnmaker en zijn 
waarden voortgezet worden: delen, 
respect, werk, vriendelijkheid. Laten 
we deze waarden ook nastreven in 
deze tijd van het jaar! En daarna.. .

Brigitte Jeanjean is de ambassadeur 
van deze uitzonderlijke wijngaarden 
waar elke wijn uniek is. De wijnen 
weerspiegelen de unieke en solai-
re identiteit van de Languedoc, een 
unieke stijl met wijnen met een grote 
aromatische intensiteit en een lange 
elegante afdronk. Sterk zonder over-
weldigend te zijn en goed gestructu-
reerd zonder agressief te zijn. Biolo-
gisch werken was een keuze om elk 
terroir te vergroten, het milieu en de 
mensen die met de wijnstokken wer-
ken te beschermen.

Zuid-Frankrijk

SECRET 
DE LUNÉS

ELKE FLES IS EEN 
UITNODIGING OM DE RIJKDOM 

EN DIVERSITEIT VAN DE 
LANGUEDOC TE ONTDEKKEN 

EN ONVERGETELIJKE 
MOMENTEN TE BELEVEN.

 

8.99
per fles

11.95

Bio
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Champagne aan tafel? Ja graag!

APERITIEF: KAVIAAR1.

VOORGERECHT: CEVICHE2.

Champagne is een aperitief-wijn bij uitstek. Wist je trouwens 
dat ‘aperitief’ van het Latijn komt? Aperire = openen, het 
opent de maaltijd én de appetijt. Dat lustopwekkende komt door 
de hoge zuren in champagne, die de honger opwekken. De moge-
lijkheden voor een klein aperitiefhapje zijn legio. Heel erg 
lekker zijn bijvoorbeeld warme kaassoesjes. Maar omdat we 
toch in de feestmaand zitten, kiezen we, lekker decadent, 
voor kaviaar.

We blijven even in de vissige sfeer, maar dan wel met een tro-
pische touch: Kinilaw is Filipijnse ceviche en een verrassend 
lekkere combinatie met Ayala Brut Majeur, die je gewoon door 
kunt drinken na de amuse. Net als de Peruviaanse ceviche wordt 
ook hier de vis gegaard in citrus en andere smaakmakers, maar 
je voegt aan het vocht ook kokosmelk en kokosazijn toe. Hier-
door heeft het gerecht naast vrij heftige zuren ook een romige 
component. Daarnaast wordt nog een pepertje toegevoegd voor 
extra pit, perfect in balans.

Sensationele smaakexplosie!
Kaviaar eet je het best zo puur mogelijk. Leg een klein schepje 
(van een paarlemoeren lepeltje, dat geeft geen smaak af) op 
de muis van je gebalde vuist en druk de kaviaar langzaam met 
je tong tegen je gehemelte. Op deze manier ontploffen de 
balletjes als het ware in je mond en ontstaat er een sensati-
onele smaakexplosie. De ideale structuur hebben eitjes die een 
beetje hard zijn, maar ook gemakkelijk breken als je ze tegen 
je gehemelte aandrukt. En dan wegspoelen met een glas bubbels…
Een beter begin van de avond weten wij niet hoor. 

Liever een stille wijn? Sauvignon Blanc kan met z’n frisse zuren en stuivende 
karakter de uitgesproken ceviche prima hebben. Met verrassende aroma’s 
van citrus, passievrucht en subtiele hints van groene chilipepers is deze 
Chileense wijn een topcombinatie.

Wijntip: Champagne
Ayala Brut Majeur

Wijntips: Champagne Ayala 
Brut Majeur / Errazuriz Estate
Reserva Sauvignon Blanc

Kenners zijn het er unaniem over eens: dit is een heel erg lekker glas 
Champagne. Mooi in balans, verfijnd met frisse zuren en een levendige 
mousse. Het is een heerlijke champagne om zo te drinken, maar door de 
droge, bittere stijl doet deze bubbel het ook heel goed met frisse amuses 
en voorgerechten, zoals allerhande visgerechten, schaal- en schelpdieren 
en ceviche. 

Sommeliers zeggen: ‘Als er geen wijn bij past, neem dan 
Champagne’. Logisch ook, want met de verschillende bubbel 

stijlen, van ultra droog tot mierzoet kun je aan tafel alle kanten 
op. Van aperitief tot dessert: het wordt een bruisende Kerst voor 

Champagne-lief hebbers! Liever een stille wijn bij het voor- 
of hoofdgerecht? Die suggestie geven we ook!

2.

1.



Thuis genieten
HOOFDGERECHT: KIP UIT DE OVEN

3.

DESSERT: MADELEINES4.

Niks zo feestelijk als een kalkoen met Kerst, vinden ze 
in de Verenigde Staten. Het Nederlandse antwoord? Een 
hele lekkere scharrelkip uit de oven! De vulling van bo-
ter met verse groene kruiden geeft de kip extra smaak en 
houdt het vlees lekker sappig en mals. De botersaus is 
een mooi bruggetje naar een Blanc de Blancs Champagne; 
een Champagne gemaakt van louter chardonnay-druiven. Het 
vette en zoute van de aardappeltjes zorgt voor balans 
met de aciditeit in de Champagne en dat maakt het een 
heerlijke match! 

Rosé Champagne kan met haar fruitige frisheid de meest 
uiteenlopende gerechten aan, zoals gegrilde kreeft, 
kalfstartaar, spicy curry of een oosterse tajine. Maar 
dus ook bij desserts staat rosé Champagne z’n mannetje. 
Alles met rood fruit in de basis is een goede combina-
tie, maar ook Madeleines houden van rosé. Onwaarschijn-
lijk lekker zijn ze als ze net uit de oven komen – met 
een krokante buitenkant en warm en smeuïg van binnen. 
En handig: het beslag kun je prima voorbereiden en in de 
koelkast bewaren tot het moment suprême.

De Rosé Majeur van Ayala is een blend van 50% Chardonnay, 
40% Pinot Noir (waarvan, bijzonder: 6% ‘stille wijn’), aangevuld 
met 10% Pinot Meunier. Een heerlijk frisse, expressieve rosé 
Champagne, die liefhebbers wereldwijd in vervoering brengt. 
En wat een lekkere frisse afsluiter!

Wijntips: Champagne Ayala 
Blanc de Blancs / Errazuriz 
Estate Reserva Chardonnay

Wijntip: Champagne
Ayala Rosé Majeur

Voor liefhebbers van betere Chardonnay-wijnen is Ayala Blanc 
de Blancs het summum. Dit is intens, romig, vol en expressief met 
een vleugje hout. Door het brede scala aan geuren, van citrus tot 
honing, is goed glaswerk een vereiste. Een glas dat de pareling 
van de wijn goed weergeeft en de aroma’s goed vangt want wat 
zijn die heerlijk om te besnuffelen! Schenk het glas niet in één keer 
vol, maar vul het glas regelmatig aan met koele bubbels. 
Zo blijven de belletjes behouden. 

Liever een stille wijn? Ook dan is Chardonnay het antwoord. En 
die mag best een beetje hout hebben gehad. Met deze Chileense 
Errazuriz Estate Reserva Chardonnay zit je gebakken. 
Tropische en fris met body!

3.

4.

Recepten: kijk voor alle recepten op FavorFlav.com
FavorFlav is hét online foodmagazine voor iedereen die van lekker eten en drinken houdt. Je vindt 
er de lekkerste recepten, van vlees tot vegan, interviews met chefs, wijntips, restaurant-reviews 
en de leukste adresjes voor een snelle snack of chique sterrenbordje in binnen- en buitenland.
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Castilla Y Léon
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Clunia tempranillo

rode bessen | kersen | pruimen
vanille | cacao | balsamico | eucalyptus

rood vlees | wildgerechten

Streek: Vino de la Tierra 
de Castilla Y Léon
Druif: Tempranillo

Clunia albillo

fris | abrikoos | ananas | grapefruit
bloemen | kruiden

gerookte zalm | paella | garnalen
geitenkaas

Streek: Vino de la Tierra 
de Castilla Y Léon
Druif: Albillo

De geschiedenis van Coruña del 
Conde, het kleine stadje waar 
de kelder en wijngaarden van 

Clunia zijn gesitueerd, is nauw 
verbonden met de geschiedenis 
van de Romeinse kolonie Clunia 
Sulpicia. Buiten de naam, zijn de 
wijnen van Clunia trouw aan hun 

Spaanse identiteit. 

Voor deze wijnen begin je 
met visvoorafjes als je Albillo 

schenkt. Gevolgd door een 
wildgerecht met Tempranillo 

en jouw avond is compleet!

 

17.99
per fles

19.95

De Albillo wordt gemaakt van Albillo-druiven, een zeldzaam, 
schaars en inheems druivenras dat momenteel door Clunia wordt 

gewonnen in zijn Bocigas-wijngaard, in de Spaanse provincie 
Burgos, op een hoogte van 1.000 meter boven zeeniveau. De 100% 
Tempranillo geselecteerde oogst is afkomstig van een specifieke 
wijngaard genaamd “El Gerbal” op 950 meter boven zeeniveau.

Op deze hoogte bepaalt het extreme klimaat van het gebied de 
stijl van de wijn, fris en trouw aan het karakter van zijn variëteit. 
De grote temperatuurdaling van dagen naar nachten tijdens de 

rijpingsperiode zorgt ervoor dat het proces langzaam verloopt en 
ideale aromatische eigenschappen voor het ras ontwikkelt.

CLUNIA
Heerlijk

e 

wijnen v
oor 

bij je 

diner!



De naam van deze wijn is vernoemd naar 
een heuvel, gelegen in de Barolo regio, 
Peiragal. Peiragal is een oud woord in 
dialect dat zacht glooiende heuvels 
betekent en die zijn samengesteld uit 
zeer compacte klei, kalksteen en gro-
te stenen. Deze bodemsoort beperkt 
de hoeveelheid regenwater die wordt 
opgenomen waardoor de wortels diep 
groeien op zoek naar vocht dat vervol-
gens door capillaire werking opstijgt uit 
de onderste lagen. Het resultaat is dat 
de wijnstok los op elkaar gepakte tros-
sen druiven produceert en daardoor 
een wijn met een hoge structuur die 
matig zuur is en een uitgebalanceerd 
alcoholgehalte heeft met ingetogen, 
delicate tannines.

Hierdoor produceert Marchesi di Barolo 
unieke wijnen en is het niet verbazing-
wekkend dat dit wijnhuis al veel prijzen 
en erkenningen heeft mogen ontvan-
gen voor hun wijnen.

Barbera d’Alba 
Peiragal

warm | robuust | bessen | krenten
vanille | geroosterde hazelnoten

pastagerechten | gegrild vlees

Streek: Piemonte
Druif: Barbera

27.95

22.99

De Peiragal is een fruitige wijn, de druiven zijn met de hand 
geplukt. Hierna wordt het fruit zo snel mogelijk naar de kelders 
gebracht voor de persing. De wijn rijpt in roestvrij stalen tanks.
Geuren van bessen, krenten, geroosterde hazelnoot en zelfs vanille 
zorgen voor een wijn met body. Lekker bij pastagerechten en gegrild 
vlees. Ga jij een Italiaans uitgebreid diner bereiden? Zorg dan 

zeker voor één (of meerdere) fles Peiragal. De fles is ook nog eens 
bijzonder slank vormgegeven, daar kun je mee aankomen!  

Piemonte

MARCHESI
DI BAROLO
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Omdat alleen het allerbeste goed genoeg 
is, worden de wijnen van Salentein Primus 
pas vrijgegeven in jaren wanneer de wijn 
van uitzonderlijke kwaliteit is. Je kunt er 
dus vanuit gaan dat op wijngebied jouw 
keuze dan ook in de smaak zal vallen!

Er wordt alleen gebruik gemaakt van 
druiven van kleine, speciaal geselecteerde 
percelen uit de wijngaarden in de Uco Vallei 
in Argentinië. De druiven voor de Primus 
Chardonnay komen van twee verschillende 
wijngaarden, het ‘La Pampa’ estate en het 
‘San Pablo’ estate. La Pampa is gelegen op 
een hoogte van 1.250 - 1.300 meter. San 
Pablo ligt op een hoogte van 1.500 meter. 
De hoogte van de wijngaarden zorgt voor 
de smaak van de wijn. In het geval van 
Chardonnay is dat hoe lager de wijngaard, 
hoe meer tropisch fruit. Hoe hoger de 
wijngaard, hoe meer mineralen.

SALENTEIN



www.bodegasalentein.com
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38.95

28.99
38.95

28.99
59.95

54.99

Salentein Primus 
Chardonnay

elegant | rijk | rijpe appel
abrikoos | bloemen | kruiden
vanille | tonen van  eikenhout

fazant met zuurkoolstamppot | 
tarbot in beurre blanc

krachtig | expressief | bessenjam
pruimen | kruidnagel | florale tonen

rijke vleesgerechten | wildschotels
Latijns-Amerikaanse keuken

complex | intens | zwart fruit
zoethout | menthol

stoofgerechten | wildgerechten
rood vlees

Streek: Mendoza
Druif: Chardonnay

Streek: Mendoza
Druif: Malbec

Streek: Mendoza
Druiven: Malbec, 
Cabernet Sauvignon

Salentein Primus 
MALBEC

Gran Vu Uco 
Valley Blend

De Malbec die gebruikt wordt voor deze Primus van Salentein, 
is het bewijs waarom dit dé Argentijnse druif is. De druif is zeer 

geschikt voor het Argentijnse klimaat, hij voelt zich thuis in 
de Uco vallei (+/- 1200m) waar het groeiseizoen lang is en de 

temperaturen soms flink kunnen oplopen. Voor Malbec geldt, 
hoe hoger de wijngaarden, hoe meer florale tonen.  

De meest prestigieuze wijn van Salentein, de Gran Vu is 
afkomstig van de beste druivenstokken van de Cabernet 

Sauvignon en Malbec uit de Uco Vallei. Zwart fruit, zoethout en 
mint; Premium Gran Vu Blend verdient een combinatie met de 

allermooiste wildgerechten, stoofgerechten of rood vlees.

Wijnkring magazine   Kerst   |   31

Mendoza

karaffeer 
deze wijn 
1 uur voor 
het drinkenwijnen



www.wijnkring.nl info@wijnkring.nl 

15.99
17.95

Graham’s Port 
The Tawny

15.99
18.95

graham’s port
six grapes

Fijne feestdagen!


