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Mountain View 
by L’Avenir
Cape White

Mountain View
by L’Avenir 
Cape Red

zacht | fruitig

groentenschotel | vis | aperitief 

sappig | fruitig

pasta | barbecue | licht belegen kazen 

Streek: Western Cape
Druiven: Chardonnay | Colombard 
Sauvignon Blanc

Streek: Western Cape
Druif: Cabernet Sauvignon
Petit Verdot 

Zuid-Afrika…daar maken ze geen 
wijn, maar wyn. Hollandse roots 
en Franse wortels. Want het waren 
de Franse Hugenoten die de Ne-
derlanders hier leerden om wijn te 
maken. De Mountain View wijnen 
worden gemaakt door L’Avenir, 
een wijnhuis met een bijzondere 
historie. Het huis was oorspronke-
lijk onderdeel van het Landgoed 
Weltevrede. In 1940 werden de 
typisch Zuid-Afrikaanse druiven-
soorten Pinotage en Chenin Blanc 
aangeplant in de wijngaarden die 
tegenwoordig bekend staan als 
L’Avenir. Het boutique wijnhuis valt 
wereldwijd op door zijn hoge kwali-

MOUNTAIN
VIEW

De wijnen

teit, waardoor de beroemde Franse 
wijnfamilie Laroche in 2005 besloot 
L’Avenir te kopen. In 2009 bundel-
den Laroche en Advini, de Franse 
marktleider in terroir wijnen, hun 
krachten. Hierdoor is de distributie 
van L’Avenir wijnen verzekerd en 
kunnen wijnliefhebbers wereldwijd 
genieten van al het moois dat dit 
wijnhuis te bieden heeft. L’Avenir: 
dat is Zuid-Afrika op z’n best!

5.95

4.99

Wijnmaker Dirk Coetzee

Ideale
 combinatie!
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Benodigdheden voor 

4 personen
 
 • 1 kg half om half gehakt 
 • 2 eieren
 • 1 grote ui (gesnipperd)
 • 1 tl cayennepeper
 • 2 tl nootmuskaat 
 • 2 tl gemberpoeder
 • 3 tl korianderpoeder
 • 4 el paneermeel
 • 4 el bloem
 • bosje verse peterselie
 • zwarte paper
 • zeezout

voor de saus

 • 400 gram kastanje champignons
 • 1 ui
 • 250 ml runderbouillon
 • 100 ml droge witte wijn
 • 3 el tomatenpuree
 • olijfolie
 • peper en zeezout

Gehaktbalen in
herfstsaus

Mountain View
Cape Red

GERECHT

WIJN

Bereidingswijze
Zorg dat het gehakt op kamertemperatuur 
is voor je het gaat bereiden. Snipper de 
ui en hak een half bosje peterselie ijn. 
Meng vervolgens de ui, peterselie, eieren, 
cayennepeper, nootmuskaat, gemberpoeder, 
korianderpoeder, paneermeel en een snufje 
peper en zout met het gehakt. Zorg dat 
alles goed door elkaar gemengd is. Neem 
vervolgens een klein schaaltje en doe daar de 
bloem in. Vorm ballen van het gehaktmengsel 
en haal ze gelijkmatig door het bloem. Zo 
worden ze snel mooi bruin en blijft de bal van 
binnen mals en sappig. Doe wat boter in een 
pan en bak de ballen om en om in ongeveer 
20 minuten gaar. 

Terwijl je de ballen bakt, maak je de saus. 
Snijd de champignons in vieren, snipper de 
ui en bak ze aan in olijfolie. Giet vervolgens 
de bouillon en witte wijn erbij. Roer de 
tomatenpuree er doorheen en breng de saus 
op smaak met veel peper en wat zout. Hak 
de andere helft van het bosje peterselie ijn 
en roer dit door de saus. Laat de saus kort 
inkoken.

Heerlijk bij aardappelen met wortel 

en pastinaak of serveer de 

ballen bij stamppot! 
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Epicuro is een serie wijnen van de 
Italiaanse wijnproducent Femar 
Vini. Epicuro toont de kracht en 
het karakter van diverse wijnregio’s. 
De typisch Italiaanse Pinot Grigio 
en Nero d’Avola komen beiden 
van wijngaarden uit Sicilië en zijn 
goede voorbeelden van heerlijke 
wijnen voor een aangename prijs. 
Belissimo!

Epicuro 
Pinot Grigio

intens | fris | perzik 

kazen | schaal- en schelpdieren

Streek: Sicilië
Druif: Pinot Grigio

7.45

5.99

VARIATIE UIT
SICILIË

De wijnen
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Epicuro 
Nero d’Avola

zacht | fruitig | kruidig

pasta | rood vlees

Streek: Sicilië
Druif: Nero d’Avola

8.50

6.49

Heerlijk 

Italiaans!

Italië is één van de oudste wijnlanden ter 
wereld én de grootste wijnproducent. Het land 
is zo langgerekt dat er 5 klimaatzones en 20 
wijngebieden zijn. De oude Grieken noemden 
(Zuid-) Italië al Oinotria (wijnland). Het land 
is gevormd als een laars met een kap en een 
voetbal - Sicilië -  aan de voet. Op het gebied 
van wijn is er een enorme diversiteit, van de 
circa 1.400 druivenrassen die wereldwijd zijn 
aangeplant, staan er een 400 in Italië.  Oost en 
west Italië zijn van elkaar gescheiden door de 
Apennijnen.

In Noord-Italië liggen de prachtige Dolomieten 
en de wijnen die daar vandaan komen, hebben 
de knisperige frisheid van de bergen. Één van 
de mooiste wijnstreken ter wereld is zonder 
meer Piëmonte in Noord-Italië. De Barolo’s 
en Barbaresco’s uit deze regio behoren tot 
de beste wijnen van de wereld. Centraal-Italië 
kent maar één wijnstreek: Emilia Romagna, 
vooral bekend van de Lambrusco. Aan de kant 
van Middellandse Zee ligt de befaamde streek 
Toscane en aan de kant van de Adriatische 
Zee vinden we oude wijnstreken als Apulië die 
krachtige wijnen produceren. Dus wat voor wijn 
je ook zoekt: Italië heeft het!
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Afgelopen juni is een groep 
Wijnkring ondernemers op bezoek 
geweest bij Bodegas Ramón Bilbao 
in Spanje. We delen graag hun er-
varingen met u, daarom volgt nu 
een verslag van hun leerzame en 
inspirerende reis.    

Op zondag 11 juni 2017, was Schip-
hol het verzamelpunt voor vertrek 
naar Bilbao. Na aankomst in Noord 
Spanje stond er een luxe touringcar 
klaar voor de reis naar het hotel in 
Logroño, de hoofdstad van Rioja. 
Vervolgens vertrok de groep on-
der begeleiding van Ana Frías van 
Bodegas Ramón Bilbao voor een 
welkomstdiner in Logroño, waar op 
dat moment een groot feest werd 
gevierd met een processie, op-
tochten door de stad met muziek 
en heel veel gezelligheid. Tussen 
het feestgedruis werd er in Calle 

del Laurel, een unieke straat met 
allerlei verschillende tapasrestau-
rants, genoten van lokale lekker-
nijen. Uiteraard in combinatie met 
wijnen van Ramón Bilbao. Gonny 
van slijterij Kisjes in Meppel: ‘Wat 

een geweldige ervaring! Onder het 
genot van heerlijke wijnen in vele 

tapasrestaurantjes de lekkerste ta-
pas geproefd. Calle Laurel is echt 
een aanrader voor liefhebbers van 
de Spaanse keuken en wijn!’ 

Op maandag vertrok de groep na 
een stevig ontbijt naar Bodegas 
Ramón Bilbao in Haro. Hier werden 
ze ontvangen door gastvrouw Anna 
die een geweldige rondleiding gaf 
door de unieke kelders van Ramón 
Bilbao. Bijzonder was ook het be-
zoek aan de eerste originele wijn-
kelder en een rondleiding door de 
gigantische kelder met maar liefst 
18.500 vaten Rioja wijn. Ook de 
proeverij van wijnen rechtstreeks 
vanuit het eikenhouten wijnvaten 
was erg memorabel. Na de rondlei-
ding was er een fantastische proe-
verij in de private tasting room, in 
een glazen kubus boven de unieke 
vatenkelder van de bodega. De 

ZONDAG

MAANDAG

WIJNKRING REIS 
RAMÓN BILBAO
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rondleiding werd afgesloten met 
een 3D ervaring met een virtuele 
ballonvlucht door de historie van 
de bodega en de streek Rioja. Thijs 
Dijkstra van Bij Thijs in Vlagtwedde: 
‘Ik ben wel eens in Schotland ge-
weest voor een bezoek aan een va-
tenkelder bij een whisky producent, 
maar nog nooit in mijn leven heb ik 
zoveel (wijn)vaten bij elkaar gezien! 
Dit is echt geweldig, en de heer-
lijk zwoele zoete geur van wijn die 

hier hangt, tja dit zal ik nooit meer 
vergeten….’ Na een traditionele 
Spaanse lunch vertrok de groep 
voor een rit met 4x4 terreinwagens 
door de wijngaarden van Ramon 
Bilbao. Uniek was de wijngaard met 
druivenstokken van ruim 80 jaar 
oud die bestemd zijn voor de top 
cuvée Mirto. 

De dag werd afgesloten met een 
zéér uitgebreid diner in Restaurant 
La Quisquillosa in Logroño. Nor-
maal is dit restaurant op maanda-
gen gesloten, maar speciaal voor 

de groep Nederlandse bezoekers 
gingen de deuren toch open. Op-
nieuw werd er genoten van een 
heerlijke maaltijd, uiteraard met 
Ramón Bilbao wijnen. 

De dinsdag begon met een (voor 
Spaanse begrippen) vroeg ontbijt. 
Een goede bodem voor de drie 
uur durende reis naar Valladolid. 
De eerste stop was een bezoek aan 
de wijngaarden van Cruz de Alba in 
Ribera del Duero. Hier stond wijn-
maker Sergio Avila klaar om uitleg 
te geven over z’n ilosoie; biodyna-
misch produceren. Tinto Fino (Tem-
pranillo) druiven worden hier gecul-
tiveerd in organische wijngaarden, 
waarbij de biodynamische kalender 
wordt gevolgd. Het was mooi om 
de liefde te zien die Sergio heeft 
voor en geeft aan zijn druivenstok-
ken in de wijngaarden. Met als re-
sultaat twee uitzonderlijke wijnen; 
Cruz de Alba Crianza en Sergio’s 
top cuvéé Finca Los Hoyales. 

Na het bezoek in Ribera de Duero 
werd de groep ontvangen in de 
nieuwe bodega van Ramón Bilbao 
in het wijngebied Rueda. Vanaf de 
oogst 2016 wordt onder leiding van 
de jonge getalenteerde Sara Bañu-
elos Laria in een ultramoderne wi-
nery witte wijn gemaakt van Verde-
jo druiven. Tijdens een rondleiding 
door de winery liet wijnmaakster 
Sara de groep onder andere ken-
nismaken met haar nieuwe ideeën 
over houtgelagerde Rueda wijnen. 
Uniek om te proeven en deelge-

‘DE HEERLIJK 
ZWOELE ZOETE 
GEUR VAN WIJN 
DIE HIER HANGT, 

TJA DIT ZAL IK 
NOOIT MEER 
VERGETEN...’ 

DINSDAG

noot te zijn van een ‘ontwikkeling’ 
van een nieuwe wijn!

Na het bezoek aan Cruz de Alba 
en Ramón Bilbao Rueda volgde 
er een lange, maar mooie busreis 
en kwam de groep aan in de stad 
Bilbao met prachtige toeristische 
trekpleisters als het Guggenheim 
Museum. Het bezoek aan Spanje 
werd afgesloten met een tapasdi-
ner in het oude centrum van Bilbao, 
met voor iedereen nog een laatste 
glaasje Ramón Bilbao. Jeroen Stui-
venberg, Accountmanager Retail 
bij Verbunt Wijnkopers: ’Het was 
een prachtige reis met een fantas-
tische groep. Educatie en gezellig-
heid zijn uitstekend samengegaan 
en het programma van Ramón Bil-
bao, dat speciaal voor ons deuren 
heeft geopend die voor anderen 
gesloten blijven, was fantastisch!’

De wijngaard met ruim 80 jaar oude druivenstokken
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Monte LLano
Tempranillo

Monte LLano
Viura

donker fruit | rijp | vol

lamsbout | risotto 

fris | fruitig | citrus

aperitief | frisse salades | tapas

Streek: Rioja
Druif: Tempranillo

Streek: Rioja
Druif: Viura

kapitaal had om eigen wijngaarden te 
kopen, begon hij zijn eigen wijnhuis. 
Zijn nazaten gingen daarmee door tot 
in 1966. Daarna werd het bedrijf een 
vennootschap met als centrale doel 
het produceren van de allermooiste 
wijnen uit de Rioja. Het jaar 1999 
was een mijlpaal voor Ramón Bilbao. 
Het wijnhuis maakte al wijn op een 
hoog niveau, maar nog niet op grote 
schaal. Dat ging veranderen, de 
kwaliteit van de wijnen had namelijk 
de aandacht getrokken van één van 
de grootste drankenproducenten 
van Spanje: Diego Zamora. U weet 
wel, de producent van de populaire 

Monte Llano is de meest vriendelijk 
geprijsde serie wijnen van het 
bekende wijnhuis Ramón Bilbao uit 
de Rioja in Spanje. Karakteristieke 
Spaanse wijnen, gemaakt van 
Spaanse druivenrassen als Viura 
en Tempranillo. Op zoek naar een 
nieuwe ‘huiswijn’? Zoek niet verder 
en geniet van de heerlijke, soepele 
én voordelige Monte Llano wijnen!
Ramón Bilbao Murga - in Spanje 
is de tweede achternaam die van 
de moeder - richtte in 1924 Ramón 
Bilbao op. Ramón verkocht al sinds 
1896 wijn van lokale wijnboeren. Maar 
hij had een droom en toen hij genoeg 

MAAK JE 
DINER 
COMPLEET!

vanille likeur Licor 43. Zamora 
kocht Ramón Bilbao en investeerde 
in renovatie en modernisering. 
Hierdoor kon het wijnhuis niet alleen 
mooie kwaliteit maken, maar ook 
voldoende hoeveelheid om eerst de 
Spaanse en daarna de internationale 
markt te veroveren. In Spanje is 
Ramón Bilbao nu één van de meest 
verkochte wijnhuizen in de horeca. 
Door de leden van de Spaanse wijn 
community Verema is het bedrijf in 
2013 zelfs verkozen tot wijnhuis van 
het jaar.

De wijnen 7.75

5.99



• 100 g grote garnalen
• 2 teentjes knolook
• 1 takje peterselie
• 40 ml extra vierge olijfolie
• 1 laurierblaadje
• ½ tl gedroogde chilipeper
• 1 mespunt grof zeezout

Zorg dat de garnalen ontdooid zijn. Snijd allereerst 
de knolook in plakjes en de peterselie ijn. Verwarm 
olie in een diepe koekenpan en bak de knolook met 
het laurierblaadje zachtjes tot de geur vrijkomt. Voeg 
de chilipoeder en garnalen toe. Bak het geheel op 
een matig vuur al omscheppend in 3-5 minuten gaar. 
Verwijder het laurierblaadje en leg de garnalen in een 
tapasschaaltje. Verdeel als laatste de peterselie en 
zeezout over de garnalen.

• 1 blikje sardines in olie (120 gr.)
• 2 teentjes knolook
• 2 el wortelsalade (in pot)
• 2 el witte wijnazijn
• 2 laurierblaadjes
• 1 tl gedroogde tijm
• 3 kruidnagels

Pel de knolook en hak deze ijn. Breng de witte 
wijnazijn met 3 el water aan de kook in een 
pannetje. Voeg de knolook, laurierblaadjes, 
tijm en kruidnagels eraan toe. Laat het geheel 
ongeveer 5 minuten onafgedekt zachtjes koken. 
Dep ondertussen de sardines droog en leg ze 
in een schaaltje. Schenk de marinade over de 
sardines en schep de wortelsalade erop. Laat 
de marinade ongeveer 1 uur in de koelkast 
intrekken. Haal het schaaltje een half uur voor het 
serveren uit de koelkast en leg de sardines met 
wortelsalade op een sneetje geroosterd brood.

• 400 g grote kastanjechampignons
• 100 g spekjes
• ½ rode paprika
• 1/3 courgette
• 1 teentje knolook
• 50 gr. geraspte kaas
• peper

Verwarm de oven voor op 180 graden. Borstel 
de champignons schoon en snijd de steeltjes er 
zo ver mogelijk uit. Hak de champignonsteeltjes 
samen met de paprika, knolook en courgette in 
kleine stukjes. Bak de spekjes in een koekenpan 
tot het meeste vocht verdampt is. Voeg daarna 
de ijngehakte groenten toe en bak het geheel 
nog 5 minuten. Bestrooi de binnenkant van de 
champignons met een beetje peper en leg ze op 
een met bakpapier bekleedde bakplaat. Vul de 
champignons met de ijne groenten en bestrooi 
met een beetje kaas. Laat de champignons in 15 
minuten gaar worden in de oven. 

Gevulde champignons 

(12-15 stuks)

Gamba’s al ajillo

(2 schaaltjes)

• 1 aubergine
• 250 g cherrytomaatjes
• 2 el Parmezaanse kaas lakes 
• blaadjes verse basilicum
• scheutje olijfolie 

Snijd de cherrytomaatjes in kleine stukjes en doe 
ze in een kom. Snijd de basilicum ijn en doe ze 
bij de tomaatjes in de kom. Voeg een scheut 
olijfolie toe en een snufje zout en peper. Meng 
het geheel met elkaar. Snijd de aubergine in 
dikkere plakken en bestrijk deze met een beetje 
olie. Verhit een grillpan (of contactgrill) en grill 
de aubergines aan beide zijdes tot er lichtbruine 
strepen ontstaan. Leg de aubergines op een 
bord en schep het tomatenmengsel erop. 
Garneer met wat lakes Parmezaanse kaas en 
een basilicumblaadje.

Aubergine met Bruschetta 

topping (12 stuks)

Monte Llano 

Viura Tapas 

tips!

Sardientjes in Spaanse 

marinade (8 stuks)
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Ventoux Côtes du Rhône Villages 
Plan de Dieu

stevig | bramen | kruidig

romige kazen | gegrild vlees   vol | rijk | aards | aardbei 

wild | rijpe kazen 

Streek: AC Ventoux
Druif: Syrah | Mourvèdre

Streek: Côtes du Rhône Villages
Druiven: Grenache | Syrah
Mourvèdre

Bij wijnhuis Ogier komen 
we de Romeinen tegen. De 
Rhône is namelijk één van 
de oudste wijngebieden 
van Frankrijk. Een traditie 
die na de Romeinen door 
diverse partijen – waaronder 
koningshuizen en monniken - 
is voortgezet.  Het wijnhuis is 
zelfs vernoemd naar de Deen 
Ogier, die besloot zich hier 
in Châteauneuf-du-Pape te 
vestigen om wijn te maken. 

OGIER,
SINDS 
1859

7.95

12.75
5.99

10.49

De wijnen
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Rasteau 
Hélianthe

sappig | rood fruit | peper | stevig

vleesgerechten met Roquefort saus
stevige worst | rijke kazen

Streek: AC Rasteau
Druiven: Grenache | Syrah

15.50

13.49

Anno 2017 is Ogier een wijnhuis 
met een lange historie maar ook 
een wijnhuis met moderne vinii-
catietechnieken. Het wijnhuis  is 
toonaangevend in Châteauneuf-
du-Pape. De natuur speelt een gro-
te rol bij het wijnhuis; Ogier werkt 
duurzaam én met behoud van het 
ecosysteem. Op deze manier staat 
het wijnhuis garant voor nog vele 
eeuwen top wijn uit de Rhône. 
Proost!
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Portillo Chardonnay Portillo Merlot

tropisch | zacht | verijnd 

vis | gevogelte | pasta

vol | rijpe bessen | kruiden

risotto met champignon | pekingeend

Streek: Mendoza
Druif: Chardonnay

Streek: Mendoza
Druif: Merlot

Salentein is het bekendste Argentijnse 
wijnmerk dat verkocht wordt in 
Nederlandse wijnspeciaalzaken. De 
Bodega – of winery - van Salentein 
staat in Valle de Uco in de streek 
Mendoza. Ditzelfde Salentein maakt 
ook Portillo. Budgetvriendelijke wijnen 
met een fruitig karakter. Wijnen die 
heerlijk zijn om zó te drinken, maar ook 
perfect kunnen worden gecombineerd 
met diverse gerechten. Nieuwsgierig 
geworden? Kijk op de Facebook 
pagina Salentein Wijn, ook voor 
diverse wijncocktails die je met Portillo 
kunt maken.   

PORTILLO
BY 
SALENTEIN

De wijnen

per les, bij afname 
van 6 lessen

per les, bij afname 
van 6 lessen

per les per les

8.95 8.958.95 8.95

6.95 6.956.66 6.66

óf óf
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Salentein Numina
Malbec

Salentein Numina
Chardonnay

intens | stevig | donker fruit
complex | specerijen

gegrild rood vlees | oude kaas
pasta met broccoli-gorgonzolasaus 

elegant | perzik | complex | romig
vanille

zeebaars met linzen | vitello tonnato
romige kaas

Streek: Mendoza
Druif: Malbec

Streek: Mendoza
Druif: Chardonnay

Numina is één van de super premium wijnseries van Salentein. Het betekent ‘de ziel van de wijngaard’ en dat belooft 
wat. De druiven die worden gebruikt om deze exclusieve wijnen te maken, zijn afkomstig van de oudste wijngaarden 
van Salentein in de Uco vallei in Mendoza. Deze wijngaarden liggen op meer dan 1.200 meter boven zeeniveau en 
worden geïrrigeerd met smeltwater uit het Andes gebergte. Numina behoort tot de top van Argentinië en Salentein 
brengt deze wijnen in gelimiteerde oplage uit. Dat is dus echt genieten op hoog niveau!

De wijnen
25.95

22.99

SALENTEIN NUMINA
Argentijnse topwijnen!

Nieuwe 
wijn!
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VILLA TRASQUA, 
TYPISCH TOSCAANS!

Glooiende heuvels, olijfbomen,  een blauwe lucht, een glas wit en een 
glas rood en een azuurblauwe zee. Italië in een notendop. Wij zijn er 
trots op twee hoogstaande wijnhuizen uit twee verschillende regio’s 
te presenteren.  Villa Trasqua ligt in het Chianti gebied, ten zuiden 
van Florence. Chianti staat van oudsher bekend om de lessen in 
gevlochten mandjes, de zogenaamde iasco’s. Vroeger in Nederland 
vooral populair in studentenkamers met een kaars erin of bij de lokale 
pizzeria. Chianti is synoniem met sangiovese, dé druif van Toscane en 
Villa Trasqua is een specialist op dit gebied. 

Villa Trasqua 
Chianti Classico

fruitig | delicaat | stevig | verijnd 

gerechten met tomaten- of 
ragoutsauzen | Toscaanse gerechten

Streek: Toscane
Druiven: Sangiovese | Colorino
Malvasia Nera

14.95

12.49

De wijn

www.villatrasqua.it/en
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Poggio Le Volpi 
Tator Primitivo

Streek: Salento
Druif: Primitivo

De wijnen

POGGIO 
LE VOLPI

rood fruit | jam | complex | krachtig

stoofvlees | kaasplateau | rijke vlees-
gerechten  

17.95

13.99
34.95

29.99

Magnum

Poggio Le Volpi komt uit Lazio, 
bij Rome. Deze roemruchte 
streek van Romeinse keizers, 
gladiatoren en voetbaltradities 
produceert - naast de nodige 
geschiedenis en voetballers - 
kwaliteitswijnen. Één van die 
producenten is Poggio le Volpi. 
Dit huis werkt met het terroir 
van de streek en combineert 
de oude waarden en tradities 
van het wijn maken met de 
innovatie om de wijnen steeds 
beter te maken. Het resultaat? 
Proef en oordeel zelf. Salute!
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MAXIMAAL
GENIETEN!

Max Reserva Chardonnay komt uit 
de Aconcagua Costa, iets dichter 
bij de kust dan Cabernet Sauvignon 
uit de Aconcagua Valley. Hierdoor 
ligt de gemiddelde temperatuur 
lager en zijn er ook minder 
schommelingen in de temperatuur. 
Ideaal voor het verbouwen van 
witte druivensoorten en Pinot Noir. 

De Chardonnay heeft een gele 
kleur met groene schitteringen en 
aroma’s van tropisch fruit, honing 
en graiet. De wijn is romig en 
tegelijk fris en kent een mooie 
minerale afdronk. Max Reserva 
Chardonnay is heerlijk om zó te 

www.errazuriz.com

drinken. Wil je hem met eten 
combineren? Deze wijn is wat je 
noemt een alleskunner! Van romige 
visgerechten tot licht gegrild vlees 
en van schaal- en schelpdieren 
tot salades met artisjokken; Max 
Reserva Chardonnay maakt van 
iedere maaltijd een feestmaal!

Max Reserva Cabernet Sauvignon 
is afkomstig van wijngaarden 
uit de Aconcagua vallei. Dit 
gebied heeft grote verschillen 
in dag- en nachttemperatuur. 
Dit komt de intensiteit van de 
wijn ten goede. De Max Reserva 
Cabernet Sauvignon is aangevuld 

met een beetje Petit Verdot en 
Cabernet Franc. De wijn heeft een 
robijnrode kleur, intense aroma’s 
van rood en zwart fruit, een hint 
van zwarte peper en een vleugje 
mint. De smaak is lekker vol en 
fruitig met heerlijke kruidentonen 
en een mooie lange afdronk. Een 
zeer aangename aperitiefwijn 
en een prima begeleider bij 
vleesgerechten als ossenhaas 
met risotto, bij wildschotels en 
ander rood vlees. Tip: zet Max 
Reserva Cabernet Sauvignon 
voor consumptie een half uurtje 
in de koelkast. Iets koeler is veel 
lekkerder!

In 1870 richtte Don Maximiano Errázuriz 
wijnhuis Viña Errázuriz op in de Aconcagua 

vallei in Chili. 100 kilometer ten noorden van de 
hoofdstad Santiago zag Don Maximiano een 
mooie toekomst voor deze vallei, die redelijk 
koele en natte winters en hete droge zomers 
kent. Overigens is er tijdens die zomers altijd 
de verfrissende invloed van de oceaan, die 

de druiven beschermt tegen de ergste hitte. 
Het leek Don Maximiano de ideale plek voor 

druiventeelt en daarin heeft hij gelijk gekregen. 
Hij plantte Franse druivensoorten als Cabernet 
Sauvignon en Petit Verdot en wist er prachtige 

wijnen van te maken. Vandaag de dag staat 
Eduardo Chadwick aan het hoofd van het 

wijnbedrijf, één van de nakomelingen van Don 
Maximiano. Hij heeft het hele productieproces 
van dit historische wijnbedrijf gemoderniseerd. 
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Errazuriz Max Reserva 
Chardonnay

Errazuriz Max Reserva 
Cabernet Sauvignon

zacht | tropisch fruit | honing | zuiver 

gegrilde tonijn | salade met artisjok
romige visgerechten

Streek: Aconcagua Costa
Druif: Chardonnay

stevig | kersen | complex | kruiden 

wild | rood vlees | ossenhaas met 
risotto

Streek: Aconcagua Valley
Druiven: Cabernet Sauvignon
Cabernet Franc | Petit Verdot

De wijnen

NUMMER 5!

15.95

12.99
15.95

12.99

Sinds 2003 is wijnmaker Francisco 
Baettig verantwoordelijk voor de 

kwaliteit van de  Errázuriz wijnen. Hij 
maakt prachtige Chileense wijnen met 

een Europees karakter; het gevolg 
van stages bij onder andere Michel 
Laroche en Chateau de Sancerre. 
In 2012 mocht Francisco zich zelfs 

Wijnmaker van het Jaar noemen van 
de Chilean Circle of Food & Wine 

Writers. Mede dankzij Francisco heeft 
Errázuriz een uistekende reputatie 

opgebouwd. Hij weet als geen ander 
welke druivensoorten je op welke 

plekken moet verbouwen.
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Graham’s is de nummer  1 op het 
gebied van Premium Port. Dat 
zegt alles over de ambitie van dit 
prachtige Porthuis. Maar zo zijn 
ze niet begonnen. Sterker nog, 
Graham’s is niet eens als Port bedrijf 
begonnen. In het begin van de 
negentiende eeuw waren de broers 
William en John Graham de trotse 
eigenaars van een textielhandel. 
Toen een klant krap bij kas zat, 
namen ze in plaats van contanten, 
27 vaten Port aan als betaling. Dat 
was liefde op het eerste gezicht, ze 
besloten zich voortaan te richten 
op de productie van de allerbeste 
Port wijnen uit de Douro vallei. 
De generaties erna volgden het 
voorbeeld van hun voorvaderen tot 
1970. In dat jaar werd het bedrijf 
verkocht aan één van de originele 
Port families; de Symingtons. 

The Tawny is een houtgerijpte 
blend met gemiddelde rijping van 
7 tot 9 jaar, een heerlijk soepel 
alternatief voor de meer reguliere 
10 Years Old Tawny Port. 

De fruitige Six Grapes, de 6 
druiventrossen op de les verwijzen 
naar het eeuwenoude kenmerk 
voor de allerbeste Port wijn, is 
een explosie van fruit op de tong 
met een friszoete afdronk. Een 
buitenkans, want beide Ports zijn 
nu in de aanbieding!

Graham’s Six Grapes 
Reserve Port

vol | pruimen | kersen | intens

Stilton blauwschimmelkaas 
pure chocolade | chocolade 
dessert   

Streek: Porto
Druiven: Touriga Francesa
Touriga Nacional | Tinta Barroca 
| Tinta Roriz | Tinto Cão

16.95

14.99

De wijnen

PORTO’S
FINEST!

Graham’s Port 
The Tawny

rijk | elegant | amandel | sinaasappel  

caramelpudding | rijpe kazen
notentaart

Streek: Porto
Druiven: Touriga Francesa
Touriga Nacional | Tinta Barroca 
Tinta Roriz

15.95

14.49
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SIX GRAPES DARK ‘N STORMY

HÉT MEEST BEWONDERENSWAARDIGE 
PORT MERK TER WERELD!

Reeds in 1652 was Walter Maynard, een 
voorvader van de Symington familie, 

verantwoordelijk voor één van de allereerste 
Port verschepingen door een Britse 

wijnhandelaar naar Engeland. 
Anno 2017 is Graham’s nog altijd een 

familiebedrijf, zij het dat er aanzienlijk meer 
wijnen geproduceerd en verkocht worden 
dan ruim honderd jaar geleden. Gelukkig 

maar, want hierdoor kunnen Port liefhebbers 
uit de hele wereld genieten van 

Graham’s Premium Ports!

Benodigdheden
Glas: Longdrink / Highball
Methode: Build / Stirr
 
50 ml Graham’s Six Grapes Port
20 ml citroensap
100 ml gemberbier
ijsblokjes

Bereidingswijze
Vul het glas helemaal met ijsblokjes.
Voeg hier 20 ml citroensap en 
100 ml gemberbier aan toe.
Als laatste voeg je 50 ml Graham’s 
Six Grapes Port toe.
Garneer met een partje citroen.

Six Grape
s

Cocktail!
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EEN 
FEESTELIJK 
APERITIEF!

Champagne Pol Roger 
Brut Réserve

elegant | fruitig | bloemig | ijne 
mousse | zuiver

aperitief | oesters | kreeft 

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

43.95

39.99

Champagne is niet zomaar 
een bubbel, het is dé bubbel. 
Niets spreekt  meer tot de 
verbeelding wanneer er iets te 
vieren is.  Wat is dat toch? De 
smaak? De mystiek? Wat dat 
laatste betreft zijn de verhalen 
rond champagne zeker talloos. 
Het verhaal van de coupe de 
champagne  bijvoorbeeld.  Het 
breed uitlopende glas dat 
je nog veel in Frankrijk ziet, 
waarvan de vorm  gebaseerd 
is op de bustemaat van 
koningin Marie-Antoinette. 
Of de consumptie van de 
Britse staatsman Winston 
Churchill. Hij dronk zijn 
Pol Roger Champagne 
in pints (halve liters) en 
consumeerde in de laatste 
tien jaar van zijn leven 
zo’n 600 lessen per jaar. 
Koningin Elizabeth, die 
ook al koningin was in de 
tijd van Churchill(!) riep 
Pol Roger in 2004 uit tot 
holeverancier.

in
Giftbox!

www.polroger.com
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Champagne Pol Roger 
Rich Demi Sec

half droog | fruitig | honing
elegant | krachtig

aperitief | fruitsalade | gebakjes 
met fruit

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

43.95

39.99

in
Giftbox!

Pol Roger is wereldwijd bejubeld door 
experts. De druiven komen van de beste 
wijngaarden – in de Champagne krijgen 
deze de kwaliicatie Grand Cru – en de 
kelders zijn het diepst in de streek. In het 
glas komt een prachtige mousse met een 
delicate smaak en neus. Genieten met 
klasse!

NUMMER 4!



www.laurent-miquel.com/nl


