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EEINDE JAAR

Het einde van het jaar, een moment om stil te staan bij het afgelopen jaar.  
Misschien begin je de kriebels voor de feestdagen al te voelen. De één is  
samen met familie of vrienden en de ander viert het niet. Hoe je deze 
feestdagen ook gaat beleven, in dit magazine vind je een passende wijn  
voor jouw moment.  
 
Van mooie wijnen kunnen we gelukkig altijd blijven genieten,- samen met heerlijke 
lekkernijen. Kijk jij er ook al naar uit? Dit magazine staat bomvol wijnen om ook voor en 
na de feestdagen van te genieten. In de kerstspecial staan feestelijke wijnen met spijstip, 
recepten van FavorFlav en hebben we de allerlekkerste dessertwijnen verzameld.  
Alles om jouw feestdagen tot een culinair succes te maken.   
 
Heb je vragen of advies nodig? Blader door het magazine en we zien je graag in onze winkel!  
 
Jouw Wijnkring ondernemer.

= biologisch = biodynamisch = vegan 
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Ayala Brut  
Majeur 

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

open • expressief • delicaat • 
citrus • bloemen • wit fruit

red snapper • gnocchi • salade • 
ratatouille • gegrilde vis

/39.95

34.99

Ayala La Perle Brut 
2012 

Streek: Champagne  
Druiven: Chardonnay, 
Pinot Noir 

spannend • krachtig • rijk • 
mineralen

zwezerik • gevulde kip • tarbot 
filet met botersaus

/107.50

94.99

Ayala Blanc 
de Blancs 2015 

Streek: Champagne  
Druif: Chardonnay 

lichtgoud • expressief • honing • 
rijpe citrusvruchten • vleugje hout

aperitief • coquilles • tarbot 
in botersaus • kreeft met 
vanillesaus 

/62.50

54.49

Ayala Brut  
Nature 

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

karakteristiek • puur • complex • 
citrusvruchten • zilte accenten 

zee-egel • kaviaar • Thaise keuken • 
sashimi • sushi • oesters

/47.50

42.99

De wijnen

Naast smaak en soort kun je vaak nog kiezen uit een vintage of 
non-vintage. Een vintage Champagne is gemaakt van druiven uit 
één oogstjaar, een millésimé. Bij een vintage Champagne duurt 
de rijping minimaal 3 jaar. Een non-vintage Champagne is een wijn 
zonder jaartal en doorgaans een blend van meerdere jaargangen om 
een constante smaak en kwaliteit te waarborgen. De rijping duurt 
hierbij minimaal 12 maanden. Hoe langer de Champagne rijpt, hoe 
complexer de smaak. Een Champagne zonder jaartal moet in princi-
pe jong gedronken worden. Kenmerkend voor de Champagnes van 
Ayala is de lage dosering toegevoegde suikers. Het resultaat is een 
Champagne met een zeer laag restzoetpercentage en heeft daarom 
een drogere, meer zuivere en frisse smaak. Zoek je een mooie Cham-
pagne voor het aperitief, dan is Champagne Ayala de ideale keuze.  

Over het algemeen wordt Champagne gemaakt van de druiven-
rassen: Chardonnay, Pinot Noir en Pinot Meunier. Naast de dosage 
zie je op het etiket termen als ‘blanc de blancs’, ‘blanc de noirs’ of 
‘rosé’. Letterlijk betekent dit respectievelijk ‘wit van wit’, ‘wit van 
zwart’ en rosé spreekt voor zich. Bij de Blanc de Blancs gaat het om 
een Champagne die gemaakt is van 100% Chardonnay. Bij de Blanc 
de Noirs is het een witte Champagne gemaakt van 100% Pinot Noir 
druiven. Dan heb je net als bij stille wijn ook nog rosé Champagne. 
Druivensap is zowel van witte als blauwe druiven altijd wit van 
kleur. Het is alleen in de Champagne toegestaan, maar door het  
toevoegen van een vleugje stille wijn van de Pinot Noir druif krijg  
je rosé Champagne. 

Millésimé

Wijnmaakster Caroline Latrive

Hoewel Champagne gelukkig steeds vaker 
gedronken wordt buiten de feestdagen 
om, kan het lastig zijn om een keuze te 
maken. Er zijn vele soorten Champagne. 
Let op het etiket en je weet al gauw wat 
je in handen hebt, mits je weet wat die 
termen betekenen. Ga je voor een strak-
droge, lichtzoete of heel zoete smaak? 
Om dit aan te duiden wordt op het etiket 
de toegevoegde suiker, de dosage, aan-
gegeven. Oplopend van droog naar zoet 
kom je de volgende dosages tegen: brut 
nature, extra brut, brut, extra dry, dry, 
demi sec en doux. 

AYALA

Frankrijk

CHAMPAGNESTIJLEN
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De wijnen De wijnen

Domaine Chanson is één van de oudste pro-
ducenten van Bourgogne wijnen. Ontstaan in 
1750 en gelegen in het hart van Beaune. Het 
huis zet zich in voor het behoud van de tradi-
tionele waarden van Bourgogne op basis van 
zorgvuldige wijnbouw en een diep respect 
voor de authenticiteit van het terroir. Domai-
ne Chanson is gebaseerd op twee belangrijke 
pijlers; een uitstekend domein van 45 hecta-
re en een bastion - een middeleeuwse toren 
die de wijnen tijdens hun rijping, fermentatie 
en vinificatie in eikenhouten vaten huisvest. 
Er worden druiven gebruikt voor de Le Bour-
gogne Pinot Noir die uitsluitend afkomstig 
zijn van bepaalde wijngaarden in de Côte de 
Nuits, van percelen van Domaine Chanson 
en van terroirs gelegen in het zuiden van 
de Côte de Beaune. Rijping op eikenhouten 
vaten voor 11 maanden zorgt voor een wijn 
met een zachte textuur, rode bessen en een 
lange, frisse afdronk. Een perfecte “voor elke 
dag” Bourgogne. In het hart van de wijnstreek 
Mâcon, ten zuiden van Bourgogne, vormen de 
twee dorpen Viré en Clessé een uniek terroir 
gesitueerd op zuidoostelijk gelegen hellin-
gen. In Viré is de bodem kalkachtig met grote 
kleilagen. In Clessé is de bodemstructuur iets 
anders, namelijk een combinatie van krijt en 
klei vermengd met mergel en oesterfossielen 
die de wijn een specifieke mineraliteit geven. 
Dit is één van de beste witte wijnen van de re-
gio die souplesse en mineraliteit combineert.

DOMAINE 
CHANSON

Frankrijk

Chanson  
Viré-Clessé 

Streek: Bourgogne 
Druiven : Chardonnay, Muscaté 

fris • vol • bloemen • exotisch fruit • 
mooie mineralen 

aperitief • kalfsvlees in romige saus • 
rijke salades met kreeft of krab

/16.95

13.99

Dourthe N° 1 
Sauvignon Blanc 

Streek: Bordeaux 
Druif: Sauvignon Blanc 

fris • sprankelend • citrusfruit • 
grapefruit • buxus • mineralen 

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

Dourthe N° 1  
Rouge 

Streek: Bordeaux 
Druiven: Cabernet Sauvignon, 
Merlot 

zacht • expressief • bessen 

rood vlees • wild • gevogelte • 
kruidige gerechten • Franse kazen

Chanson Le Bourgogne 
Pinot Noir 

Streek: Bourgogne 
Druif: Pinot Noir 

helder • fris • viooltjes • rijpe zwarte 
kersen • kruiden

 
paté • kalfsvlees • parelhoender • 
fazant • patrijs • kwartel

/18.95

14.99

Dourthe is onderdeel van de CVBG-groep en 
opgericht in 1840. Bij Dourthe staat alles in 
het teken van het herontdekken van terroir, 
het richten op behoud van de natuur en het 
constant zoeken naar perfectie; oftewel ‘set-
ting new standards’ is hun motto. Daarnaast 
hechten zij waarde aan een natuurlijke manier 
van wijnbereiding. Zij hebben dan ook het la-
bel: Viticulture Terra Vitis Responsible en zijn 
HEV 3 (High Environmental Value) gecertifi-
ceerd.

DOURTHE

Frankrijk

per fles
9. 99
12. 95

Oh de Bourgogne… een wijnstreek in Frankrijk die voor velen 
bekend staat om haar grote rode en witte wijnen. Namen als 

Chablis en Côte de Beaune herken je op etiketten van prachtig 
vormgegeven wijnflessen. Pinot Noir en Chardonnay hebben 

hun goede reputatie onder andere te danken aan de Bourgog-
ne. Het bijzondere aan dit gebied is de verscheidenheid aan 
terroirs. Er zijn wel 100 herkomstaanduidingen met allemaal 
specifieke eigenschappen. Een lappendeken aan stijlen, van 

Grand Cru’s en Corton Charlemagne tot Bourgogne Pinot Noir. 
Alleen dat al geeft de rijkdom van de Bourgogne aan, de wijn-
bouwpercelen staan zelfs op de UNESCO Werelderfgoedlijst. 
Sommige wijngaarden worden afgebakend door muren die uit 
de middeleeuwen stammen, dit worden ‘Clos’ genoemd. Hier-

door heerst er binnen de muren een microklimaat. 

De Bordeaux is één van de grootste en meest bekende wijn-
gebieden ter wereld. De wijnstreek ligt aan de Atlantische 

kust en de oevers van de Gironde. Juist deze elementen 
zorgen voor een gematigd klimaat waardoor de kwali-

teit van de wijn wordt bepaald. Daarnaast zijn de diverse 
grondsoorten even belangrijk. Er zijn dertien druivenrassen 
die zich een echte Bordeaux-druif mogen noemen. In deze 
streek worden vooral veel blendwijnen gemaakt waarbij ie-
der druivenras bijdraagt aan de perfectie van de wijn. Meer 
dan 90% van de Bordeauxwijnen zijn rood waarbij de Merlot 

de kroon spant. Ook Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc 
en Petit Verdot zijn belangrijke druiven.  Tussen Dordogne 
en Garonne ligt Entre-Deux-Mers, hét gebied voor de frisse 

witte wijnen zoals Sauvignon Blanc en Semillon. 

BOURGOGNE

BORDEAUX



Feestelijke wijn!
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Farina Appassilento 
Bianco del Veneto 

Streek: Veneto 
Druiven:  Garganega, Sauvignon 
Blanc, Chardonnay 

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

aperitief • Arabische en Aziatische 
keuken • lichte visgerechten

/9.95

7.99

Farina Prosecco 
Spumante Extra Dry 

Streek: Veneto 
Druif: Glera 

fris • zuiver • zacht • steenfruit • 

aperitief • carpaccio • salades met vis 
en kip • sushi

/12.50

9.49

Farina Appassilento 
Rosso del Veneto 

Streek: Veneto 
Druiven: Corvina, Cabernet 
Sauvignon, Merlot 

elegant • kersen • gedroogde 
bloemen

rijke vleesgerechten • licht gerijpte 
kazen

/9.95

7.99

Farina Amarone Classico 
della Valpolicella 

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

rijk • warm • cacao • balsamico • 
kersen • aardbeien • bramen

wildgerechten • oude gerijpte kazen

/34.95

30.99

Voor elk diner  
een passende  

wijn!

FARINA

Italië

Wat is feestelijker dan een mousse-
rende wijn? Dat hoeft echt niet al-
tijd een Champagne te zijn. In Italië 
drink je juist geen Champagne, maar 
Prosecco! Farina maakt een strogele 
Prosecco met groene tinten, die ruikt 
naar bloemen en appel. Het zorgvul-
dig sorteren van de Glera-druiven 
voor de productie van Prosecco en 
de kunst van wijn maken zijn essen-
tiële elementen van deze wijn. De 
tweede gisting op vat of tank vindt 
plaats volgens de Charmat metho-
de*. Het levert een zachte, elegante 
Prosecco op. Ideaal als apertitief!  
 
Wil je jouw diner nóg feestelijker ma-
ken, dan kies je na het aperitief voor 
een mooie, volle rode wijn bij het 

hoofdgerecht. De Farina Amarone 
Classico Della Valpolicella is bijvoor-
beeld zo’n wijn. Amarone is toch wel 
de klassieker uit de Valpolicella. Het 
is een wijn die gemaakt is met de klas-
sieke Amarone Appassimento me-
thode**. Vier maanden drogen van 
de druiven, in een speciaal hiervoor 
ontworpen ruimte, levert een wijn op 
met een sterke en verfijnde smaak.  
 
*De méthode Charmat behelst een 
tweede gisting van de wijn die niet 
plaatsvindt op de fles maar in het 
(roestvaststalen) vat. In deze tank 
wordt suiker en gist toegevoegd. 
Tijdens deze tweede gisting ont-
staat er koolzuurgas dat niet kan 
ontsnappen en oplost in de wijn.  

**De druiven worden na het oogsten 
ongeveer 4 maanden gedroogd in een 
speciale ruimte met gecontroleerde 
luchtcirculatie. Hierdoor verliezen de 
druiven 25-40% van hun vocht en heb-
ben ze een hoge concentratie suiker. 
Hierna worden de druiven voorzichtig 
geperst en rijpt de wijn een aantal 
jaren in eikenhouten vaten. Na het 
filteren en bottelen van de wijn rijpt 
de wijn nog gemiddeld 6 maanden op 
fles voordat de wijn gedronken mag 
worden.

De wijnen

De naam is een afgeleide van ‘silento’, dat ‘rust’ 
betekent, wijnen die op een rustig tempo wor-

den gemaakt. Het oogsten van de druiven wordt 
handmatig gedaan zodat er gegarandeerd de 
beste druiven worden geselecteerd. Na het 

persen van de druiven blijven ze in contact met 
de schil en op een constante temperatuur van 
10-12 graden. De witte druiven voor 24 tot 48 

uur, de rode druiven zelfs vijf tot zes dagen. De 
lage temperatuur en een lange ‘rusttijd’ van de 

wijn zorgen voor natuurlijke en elegante wijnen.

Appassilento
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COLUMN

MMOUSSERENDE
 WIJN

Culinair journalist Onno Kleyn

En voorts ben ik van mening dat er te weinig 
mousserende wijn wordt gedronken, om maar 
even de beroemde telkens herhaalde uitspraak 
van Cato de Oudere over Carthago te para-
fraseren. Te weinig gebruis in Nederland. Er 
wordt vooral te weinig goede prik gedronken. 
Echte prik, de prik die je verheft, die fraaie 
gedachten los maakt, ideeën over een betere 
wereld, uiteraard te beginnen bij jezelf. Wat 
maakt hem tot wat hij is? Eenzame opsluiting. 
Een jarenlang verblijf in het donker, om er als 
een ingemetselde kluizenaar al die nobele 
overwegingen van u voor te bereiden. 
 
Koolzuur is niks bijzonders in de wijnmakerij. Hij ontstaat 
vanzelf als je sap laat vergisten, samen met de alcohol. 
Maar de wijnboer laat hem vervliegen. Hij moet wel, want 
koolzuur zorgt voor overdruk. Maak je fermentatievat 
dicht en de zaak ontploft. Bubbeltjes zijn echter ook lekker, 
dat weten de wijnboeren al sinds het ontstaan van wijn, 
wanneer ze hun halfvergiste wijn proefden. Niets was 
echter sterk genoeg om de druk binnenboord te houden, 
tot halverwege de 17e eeuw Engelsen nieuwe flessen ont-
wikkelden waarin mousserende cider bewaard kon  
worden. Toen moest iemand nog op het idee komen om ze 
af te sluiten met kurk, een materiaal dat al sinds onheuglij-
ke tijden werd gebruikt, maar niet voor flessen. Lang, heel 
lang bleef het werken met mousserende wijn een loeilinke 
aangelegenheid. Want het glaswerk werd met de hand 
gemaakt en af en toe knalde een exemplaar uit elkaar, juist 
als iemand hem pakte natuurlijk. Scherven die door een 
druk van vijf atmosfeer worden geprojecteerd zijn als die 
van een granaat. 
 
 
 
 
 
 
Maar goed, koolzuur kon nu opgesloten worden. Restte 
om hem te reguleren. Niet te veel, niet te weinig. De beste 
manier om dat te doen was niet om half gefermenteerde 

wijn te bottelen, maar om uitvergiste wijn een klein zetje 
te geven voor de kurk erop ging. Dat zetje bestond en 
bestaat uit een beetje suiker en een beetje gist. Precies 
gedoseerd, precies genoeg om uw glas Champagne dat 
stralende aureool te geven. Vervolgens bleek dat de wijn 
lekkerder werd, heerlijker, verrukkelijker wanneer je hem 
lang liet rijpen nadat die tweede vergisting in de fles was 
afgerond. Die duurt zelfs in de kelderkou slechts een stel 
weken. De maanden of zelfs jaren die volgen zorgen voor 
de echte opleiding, de aristocratische klasse. 
 
Toen restte nog het probleem van de restjes gist in de fles. 
Bij sommige Belgische bieren vinden we dat niet erg, bij 
mousserende wijn wel. Die moet helder zijn, transparant 
flonkeren in kaarslicht, sterren laten schieten richting 
verliefde ogen. En ook daar vond men een oplossing voor. 
Eerst hing men de flessen op hun kop. Met wat draaien 
verzamelde zich in een aantal weken de dode gist tegen 
de kurk. Vervolgens zette de wijnboer de fles op zijn kop in 
een bad van koolzuurijs. Het propje gist en wat wijn  
bevroor, waarna je de fles kon openen. Door de druk 
schoot de prop eruit. Beetje bijvullen, soms voor de droog-
te wat suiker toevoegen en opnieuw afsluiten, dat was 
alles wat nodig was. Zo maak je nobele bubbels, excuus, 
mousserende wijn. Waarvan we te weinig drinken, zoals ik 
al zei. A la notre!

‘Er wordt te weinig 
goede prik gedronken’

Fotografie: Simon van Boxtel

www.onnokleyn.nl
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per fles

11. 99
14. 95

Salentein Sparkling  
Brut Cuvée Exceptionnelle
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L’Avenir Single Block 
Chenin Blanc 

Streek: Stellenbosch 
Druif: Chenin Blanc 

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

visgerechten • schaal- en 
schelpdieren

/31.95

27.99

L’Avenir Single Block 
Pinotage 

Streek: Stellenbosch 
Druif: Pinotage 

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

gegrild rood vlees • truffelgerechten • 
lamsvlees • belegen kazen

/39.95

34.99

De wijnen

YALUMBA

Australië

Als oudste wijnbedrijf van Australië, 
ze bestaan al meer dan 160 jaar, maakt 
Yalumba uitmuntende wijnen. Yalum-
ba begrijpt dat het daarbij draait om 
goed vakmanschap, passie en kwaliteit.  
Speciaal aan hen die zich op een bijzon-
dere manier voor het wijnhuis hebben in-
gezet, wordt The Signature opgedragen. 
Deze 46e vintage is een eerbetoon aan 
Darrell Kruger en zijn dienstjaren. Darrell 
is sinds 1975 werkzaam voor Yalumba in 
de Barossa wijngaarden. Zijn levensmot-
to: “Als je geniet van wat je doet, werk 
je nooit een dag in je leven”. Door de 
jaren heen is hij gepromoveerd tot Ba-
rossa Vineyard Manager, een functie die 
hij tot op de dag van vandaag bekleedt.  
 
The Virgilius is een wijn die werd gecre-
eerd om de grote Romeinse dichter Virgi-
lius (70-19 v.C.) te eren. Gedichten over het 
landelijke leven en de landbouw, waaron-
der de wijnbouw, werden na zijn dood ge-
bundeld tot het meesterwerk “De Aeneid”. 
The Virgilius is ons vlaggenschip en wordt 
vaak beschouwd als het Australische ijk-
punt voor Viognier. Deze elegante wijn 
neemt je mee op een aromatische reis ter-
wijl hij evolueert in het glas.

Yalumba The Signature 
Cabernet - Shiraz 

Streek:  South Australia 
Druiven: Cabernet Sauvignon, 
Shiraz 

zoete pruimen • bramen • tabak • 
chocolade • mokka • peper 

rood vlees • wildgerechten • rijpe 
kazen

/46.95

42.49 
www.lavenirestate.co.za

De wijnen

Yalumba The Virgilius 
Viognier 

Streek:  South Australia 
Druif: Viognier 

complex • intens • abrikoos • rozen • 
honing • gember • mineralen 

rijke visgerechten • tarbot • kreeft • 
kabeljauw 

/42.95

34.99

Barossa vineyard manager Darrell Kruger

Wijnmaker Dirk Coetze
e

L’AVENIR

Zuid-Afrika

De Single Block Chenin Blanc en Pinotage 
zijn echte signaturen van Zuid-Afrika. Single 
Block betekent dat de druiven voor de wijn 
van één specifiek blok in de wijngaard komen.  
De twee hectare aangeplant met Chenin Blanc, 
is het eerste aangeplante druivenras op het 
estate van L’Avenir. 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 en in de nabijheid van een 
dam. De bodem vereist nauwelijks extra irriga-
tie tijdens de hete zomer dankzij deze dam. In 
sommige jaren is het blok gevoelig voor de Bot-
rytis infectie waardoor de kwaliteit toeneemt 
en dat zorgt voor een mooie, complexe wijn. 
 
De wijngaard met Pinotage beslaat 10,49 hec-
tare en is beplant met oude wijnstokken af-
komstig uit 1985. De meest recente aanplan-
ting in dit gebied was in 2007. Enkel in de hete 
en droge perioden wordt er gebruik gemaakt 
van aanvullende irrigatie omdat de grondwa-
terspiegel dan laag kan zijn. Er zijn 8 blokken 
van Pinotage gepositioneerd op verschillende 
plaatsen op de helling. Bepaalde delen worden 
afgebakend 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.



Lieu-dit 
Bardou 

Streek: Zuid-Frankrijk 
Druif: Syrah 

donker fruit • verfijnde kruiden • 
vanille • toast

gegrild- en geroosterd vlees • 
diverse kaassoorten

/21.95

17.99

Lieu-dit La Croix
Chardonnay 

Streek: Zuid-Frankrijk 
Druif: Chardonnay 

citroen • hazelnoot • toast • 
mineralen • houttonen

aperitief • visgerechten • kip-
gerechten

/19.95

16.99

www.laurent-miquel.com/nl

Lieu-dit La Vérité 
Viognier 

Streek: Zuid-Frankrijk 
Druif: Viognier 

rijk • witte perzik • abrikoos • honing- 
zoete bloemen

tarbot • zeebaars • kreeft • 
vissalade 

/19.95

16.99

De wijnen

Lieu-dit

LAURENT 
MIQUEL

Frankrijk
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karaffee
r 

deze wij
n 

1 uur vo
or  

het drin
ken

Laurent Miquel en 
zijn vrouw Neasa in 
één van hun wijn-

gaarden.

Old world wines for a new world

Kwaliteit boven kwantiteit, dat is waar Laurent 
Miquel voor gaat. 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 genoemd’. De wijnen tonen het echte 
karakter van de plaats waar de druiven worden 
verbouwd. Ook zijn de flessen genummerd 
aangezien er maar een beperkt aantal flessen 
geproduceerd wordt van elke vintage.  
 
De Verité Viognier is een goed voorbeeld van 
de ‘nieuwe’ vin de pays, gemaakt op basis van 
lage rendementen van viognierstokken 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 kalkrij-
ke kleibodem levert dit de meest heerlijke rode 
wijn op; Bardou. Eén van de prestigewijnen van 
Laurent Miquel! La Croix is de nieuwste toevoe-
ging aan deze ‘Lieu-dit’ range. Een Chardonnay 
met aroma’s van hazelnoot en toast en een 
vleugje mineraliteit. De lange afdronk kenmerkt 
zich door frisheid en zeer elegante houttonen.



www.chateauroubine.com

De wijn
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Kerstspecial
Extra:

Château Roubine Rosé 
‘Lion & Dragon’ 

Streek: Provence 
Druiven: Grenache, Tibouren, 
Mourvèdre, Rolle 

expressief • zacht • fris • hop 
citroengras • kruiden 

 
aperitief • rijke salades met vis en vlees • 
gegrilde rode mul • oosterse gerechten 

/24.95

21.49

Rosé in de winter? Waarom niet! Als je maar de juiste rosé kiest, is het 
niet alleen een wijn voor op het terras. Chateau Roubine Lion & Dra-
gon Rosé is bio, een Cru Classé en rijpt op houten vaten. Wanneer je 
kiest voor deze rosé heb je een verwennerij uit de Provence in han-
den. Heerlijk als aperitief, maar zeker ook goed te combineren met 
rijke salades of, nu we toch in de koudere maanden zijn aangekomen, 
eend, lamsbout, oosters gekruide gerechten en roquefort kaas.  
 
Château Roubine A.C. Côtes de Provence is één van de oudste 
wijndomeinen (sinds 1307) van Frankrijk. Het bedrijf staat onder 
leiding van de bevlogen Madame Valérie Rousselle. Met groot 
respect voor de natuur produceert Château Roubine hier karakter-
volle, zuivere en typerende wijnen volgens de principes van Agri-
culture Raisonnée. De wijngaarden, omringd door dennenbomen, 
kennen een bodem van klei en kalk. Sinds 1953 draagt Château 
Roubine met trots de status ‘Cru Classé’.

Sla snel om!

Eigenaresse Valérie Rousselle

CHÂTEAU  
ROUBINE

Frankrijk

VOLOP 
Genieten!

Heerlijke wijnen en ideeën voor een  geweldige kerst

Stress voor de feestdagen? Geen paniek!  
Op de volgende pagina’s helpen we je een beetje 

op weg met wijn-spijs ideeën. Helemaal niet meer 
nadenken? Ga dan voor de recepten van FavorFlav 
waardoor hoofd- en nagerecht alvast binnen zijn.  

Fijne feestdagen!

DE JUISTE ROSÉ



Succes  
gegarandeerd 
met onze tips!

Ayala Brut Majeur  
Heerlijk bij warmgerookte zalm, oesters 

(met een plakje uitgebakken chorizo) of 

gewoon kaaskoekjes met parmezaan. 

Ayala Blanc de Blancs 
Feestelijke Champagne, feestelijk gerecht: 

coquilles, een garnalenrisotto of ceviche 

met citroen. Liever een klassieke 

combinatie? Kies dan voor kreeft  

met vanillesaus.

Ayala Brut Nature 
Uitermate smakelijk bij zee-egel,  

kaviaar, de Thaise keuken en Japanse 

gerechten als maki en sashimi.
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Poggio Le Volpi Baccarossa 

Te serveren bij rijke vlees- en pasta 

gerechten of belegen kaassoorten.  

Poggio le Volpi Donnaluce 
Italiaanse wijn, Italiaanse pasta’s! 

Spaghetti met peper en kaas of alla 

carbonara. Geroosterde of gekookte vis, 

sushi, sashimi en kipgerechten (bijv. 

Thaise kip salade met piri piri of 

ceasar salade). Als afsluiter gaat ook 

geitenkaas geweldig met deze wijn!

Laurent Miquel Lieu dit  
La Croix Chardonnay 

 Heerlijke combinatie met kip met 

chipotlemayonaise, opgerolde flens-

jes gevuld met restjes kip  

en bechamelsaus of risotto  

met zeevruchten. 

Laurent Miquel Lieu dit La Vérité 
Een heerlijke combinatie met de 

Franse keuken. Gegrilde visge-

rechten zoals tarbot en zeebaars, 

kreeft en vissalades. Probeer de 

Viognier ook met zachte rijpe 

kaassoorten als camembert.

Maak jouw  
kerst bijzonder!

Kerstspecial Kerstspecial

Laurent Miquel Lieu dit Bardou 

Heerlijk te combineren met gegrild 

en geroosterd vlees of diverse 

kaassoorten. Vegetarisch? Kies dan 

voor een mediterrane groente- 

schotel met rozemarijn en tijm. 

Ayala La Perle Brut 2012 
Deze Champagne is rijk van smaak. 

Combineer hem daarom met smaakvolle 

gerechten als zwezerik, gevulde kip  

of tarbot filet met botersaus. 

Voor elk
e 

smaak ee
n mooie 

combinat
ie
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Ramón Bilbao Crianza 
Een echte dinerwijn, drink hem 

met geroosterde varkensschouder, 

lamskoteletten of bijvoorbeeld een 

stoofschotel van inktvis met chorizo.

L’Avenir Single Block Pinotage 
Een flinke barbecuesaus en vlees 

kunnen deze wijn goed aan. Drink 

deze wijn bij gegrild rood vlees, 

truffelgerechten, lamsvlees en  

belegen kazen.

L’Avenir Single Block  
Chenin Blanc 

Chenin Blanc en fruits de mer zijn 

voor elkaar gemaakt. Liever vlees, 

kies dan voor varkensvlees, slow 

cooked of van de barbecue.

Ramón Bilbao Reserva 
Heerlijk met gegrild of gebraden 

rood vlees en overjarige Holland-

se kazen. Gestoofde ossenstaart of 

enchilada’s kunnen erg goed bij deze 

Tempranillo. Liever groenten? Ga dan 

voor de zoetere wortelgroenten.

Ramón Bilbao Gran Reserva 
Een uitstekende wijn bij vlees, maar 

denk ook aan Spaanse rijstgerechten met 

aubergines en tomaten of paella met 

saffraan, gamba’s en artisjokken.

Kerstspecial Kerstspecial

Gelakte lamsnek
 Salentein Primus Malbec
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Malbec was ooit één van de belangrijkste 
druiven van de Bordeaux, maar tegenwoordig  

is het dé druif van Argentinië. Net als het 
land zelf is de druif heftig, krachtig en 
altijd verrassend. Opvallend is de zacht  
rijpe textuur die, ondanks de aanzienlijke 
kracht, de wijn toch zeer toegankelijk maakt. 

De nek is een minder courant deel van het lam. Het bevat veel smakelijk en 

mals vet en is bij uitstek geschikt voor low & slow bereidingen. Konfijten is 

een aloude bereiding waarbij een product lange tijd op lage temperatuur wordt 

gegaard in olie of vet.  Het geeft veel smaak mee en maakt het vlees mals en 

zacht.

Ingrediënten
VOOR 4 PERSONEN

Bereiding

Bereidingstijd: ca. 10 uur /  

1 uur afkoelen

• 4 lamsnekken, 200 gr per stuk, met bot

• 500 ml lamsjus (te koop bij de slager)

• croutons, zeer fijn

• 1 limoen

Voor het konfijtmengsel

• 2 el olijfolie

• 1/2 bol rauwe knoflook

• 2 takjes tijm

• 2 takjes rozemarijn

• 1 el korianderzaad

• zwarte peper, versgemalen

• grof zeezout

Ook nodig: kwastje

Malbec

Handig om te weten

Recept: 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.

Salentein Primus Malbec is een feestelijke rode wijn die zich, net als dit 
gerecht, goed leent voor een mooi diner en lang tafelen. En hoewel Malbec 
een match made in heaven is bij Argentijnse rib eye, is Malbec ook een 
heerlijke keuze bij lamsvlees; lamsvlees is een ongekende allrounder voor 
klassieke en prestigieuze wijn. Probeer deze prachtige Salentein naast de 
gelakte lamsnek; durf te combineren en laat je verrassen!

1. Bestel de lamsnekken bij je slager. Wrijf de nekken rondom stevig en royaal 

in met grof zout en zet het 24 uur afgedekt in de koelkast (droog pekelen). 

Spoel het zout eraf voor verder gebruik en dep het vlees droog. Dankzij de 

pekel wordt het vlees lekker mals en extra smakelijk. Verwarm de oven voor tot 

90 °C.  Vul een pan of ruime bak met de olijfolie. Voeg toe aan de olijfolie: 

de halve bol knoflook, tijm, rozemarijn, korianderzaad, peper en zout. Leg de 

lamsnekken in het konfijtmengsel; zorg ervoor dat het vlees helemaal onder-

staat. Zet in de voorverwarmde oven en laat het vlees 10 uur garen. Haal de 

gare lamsnekken voorzichtig uit de oven. Zet het vlees eerst minimaal 60 minu-

ten in de koelkast om het te laten afkoelen. Snijd het vet rondom van de koude 

lamsnek af. Het vlees moet koud zijn omdat de lamsnek anders bij het snijden 

uit elkaar valt. Doe de lamsjus in een kom en kwast het vlees rondom in met de 

jus. Leg het gelakte vlees in een ovenvaste schaal. Schuif deze in de oven op 

160 °C en verhit tot de jus gaat karamelliseren (dat duurt circa 3 a 4 minu-

ten): de korst wordt dan een beetje stroperig. Haal de lamsnek uit de oven en 

lak opnieuw. Schuif het vlees terug in de oven tot de jus weer is gekarame-

liseerd. Herhaal dit 4 tot 6 keer tot de buitenkant mooi bruin kleurt en het 

vlees warm is. Snijd de croutons (kant-en-klaar gekochte of zelfgemaakte) in 

piepkleine blokjes. Draai de lamsnek op de zijkant door de croutons zodat deze 

aan het vlees blijven plakken. Rasp met een rasp dunne sliertjes limoenschil 

over de lamsnek. Serveer ze op een bord en serveer er bijvoorbeeld een frisse 

salade en frites bij.

Een even indrukwekkend als eenvoudig te maken gerecht met 
lamsvlees, zoals we het ooit leerden maken van driesterrenchef 
Jonnie Boer. Er is enige planning voor nodig, maar het resultaat is 
imposant!

WIJN
TIP

Maak jouw  
kerst bijzonder!

Maak ind
ruk op 

je tafel
genoten 

met onze
 tips!
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Kerstspecial Kerstspecial

Dourthe Sauvignon Blanc  
Goede keuze bij vis, fruits de  

mer, oesters, vegetarische  

gerechten, asperges en zachte  

kazen zoals geitenkaas. 

Farina Amarone Classico 

Een echte wijn voor bij wildgerech-

ten, maar ook heerlijk bij een  

uitgebreide borrel met oude  

gerijpte kazen.

Yalumba The Virgilius 
The Virgilius is een fantastische 

wijn bij rijke visgerechten van 

o.a. tarbot, kabeljauw en kreeft! 

Grote gamba’s in roomboter, of  

quiches op basis van ui.

Tenuta di Arceno  Classico  
Reserva 

Ga voor typisch Italiaans zoals 

Ossobuco, kip Cacciatore en  

steak Florentine.

Tenuta di Arceno Classico 
Een prachtige wijn voor pasta’s met 

truffelroomsaus, stoofgerechten, 

lamskoteletten of een gegrild stuk 

vlees als ribeye.

Château Roubine Rosé  
Lion & Dragon 

Echte verwennerij als deze rosé 

geschonken wordt bij rijke salades 

met vis en vlees (rauw of gerookt), 

gegrilde rode mul, knoflook confit 

van lam, eend en roquefort en Oos-

terse en licht gekruide gerechten.

Tenuta di Arceno Strada al Sasso 
Chianti Classico  

Italiaans winters: wildzwijn  

pappardelle of de traditionele  

pasta bolognese. Ook heerlijk bij 

half harde kazen als Manchego en 

Asiago en geroosterde kip.

Terra d’Alter Branco Reserva 

Een hele fijne wijn bij een salade 

met groene asperges, sinaasappel-

partjes en mozzarella.

Succes  
gegarandeerd 
met onze tips!

Dourthe Merlot / 
Cabernet Sauvignon 

Ideaal met rood vlees, gebraden of 

gekookt in saus. Wild en gevogelte, 

kruidige gerechten en diverse Fran-

se en Hollandse kaassoorten.

Voor elke smaak een mooie combinatie



Een diner afsluiten in stijl, dat doe je met een dessertwijn.  
Maar wat zijn dessertwijnen precies en waar schenk je ze bij? 
 
Dessertwijnen zijn wijnen die ofwel versterkt zijn, of waarbij de wijnboer water uit 
de druif onttrekt en daarmee de concentratie van suikers en smaakstoffen vergroot. 
Wat de methode ook is, de één is exclusiever dan de andere: het is een geweldige 
afsluiter van het diner. Met aroma’s van karamel, honing en rozijnen tot aan noten, 
abrikozen en chocola. Het zal het je niet verbazen: zoet past bij zoet. Vooral desserts 
waar fruit in is verwerkt passen goed bij zoete wijn, denk aan verse appeltaart, fruit-
cake en tutti frutti. Chocolade doet het ook altijd goed, vooral donkere chocolade. 
Van chocolademousse tot brownie. Vooral met een beetje vanille-ijs erbij. 
 
Een ware smaakexplosie creëer je door te kiezen voor wijnen die contrasteren met het 
gerecht én elkaar versterken. In plaats van op zoek te gaan naar overeenkomsten in smaak, 
textuur of intensiteit, zoek je het juist in tegenstellingen. En juist hier lenen dessertwijnen 
zich perfect voor! Kies dan een gerecht met een uitgesproken smaak. Smeuïge blauw-
schimmelkaas met dessertwijn; geweldig! De suikers van de wijn verzachten het intense 
zout van de kaas.  
 
En onthoud de stelregel: If it grows together, it goes together. Streekgebonden producten 
doen het vaak goed met wijnen uit dezelfde streek. En vraag ook gespecialiseerde kaas- en 
wijnverkopers om tips. Scherpe kazen doen het goed bij zoete wijnen, maar misschien past 
een époisses of taleggio beter bij jouw wijnkeuze dan een gorgonzola of roquefort. Laat je 
adviseren en kom tot leuke ontdekkingen.
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DDesserts

Hemelse afsluiter:  
dessertwijn!

Kerstspecial

Errazuriz Late Harvest 
Een gebakje als dessert? Deze wijn past 

er perfect bij! Ook lekker met vers fruit.

Royal Tokaji Late Harvest 
Naast desserts met perzik, mango  
en tarte tartin ook heerlijk bij  

salades met vis en kip.

Farina Recioto 
Hmm, pure chocolade en deze wijn gaan 
perfect samen. Zwarte kersen, cassis 

sorbetijs, roodfruit desserts of diverse 
kazen, de keuzes zijn eindeloos.

50 cl.

Ürziger Würzgarten Riesling 
Fruchtsuss Kabinett 

Desserts met gember, sinaasappel en 
appel passen perfect bij deze  

Duitse dessertwijn.

La Casa de Ermita Monastrell 
Goede begeleider van desserts met rood  
en zwart fruit, chocolade of blauwe  
kazen zoals roquefort of cabrales.

Muscat de Rivesaltes Blanc 
Ga af op de kleur van de wijn en kies 
voor desserts met wit fruit en vanille. 

Ook lekker bij blauwschimmelkazen. 

Tekst: FavorFlav

Jouw  
dessert wordt  

bijzonder!

50 cl.
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Chocolademousse
 Valdespino Pedro Ximenez “El Candado”
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Voor de Pedro Ximenez sherry worden  
100% Pedro Ximenez druiven gebruikt die 
gedurende 2 weken drogen in de zon, waarna 
de wijn voor minstens 10 jaar rijpt in een 
uniek solera-systeem. Simpel gezegd is dit 
een stapel vaten gevuld met wijn, waarbij 
de ondergelegen vaten worden aangevuld met 
jongere wijn uit de rijen erboven. Alle 
soorten sherry ondergaan hun rijping hierin. 
De onderste rij (de solera) bevat de oudste 
wijn. Dat is ook de sherry die uiteindelijk 
in de fles terechtkomt.  

Om eiwit goed stijf te krijgen moet de kom waarin je klopt helemaal vetvrij 

zijn, dit doe je door de kom schoon te wrijven met een partje citroen.  
 

Voorkom dat de gesmolten chocolade korrelig wordt: niet te snel en niet te 

hoog verhitten tijdens het smelten, blijven roeren en hoe kleiner de stukjes 

chocolade, hoe minder kans op schiften.  
 

70 procent cacao betekent dat 70 procent van het gewicht uit cacao en cacao-

boter bestaat en de rest uit suiker. Banketbakkers werken met speciale smelt-

chocolade (couverturechocolade van bijvoorbeeld Callebaut of Valrhona), te koop 

bij de groothandel. Dit is chocolade met veel cacao en cacaoboter die na het 

smelten makkelijk uitvloeit.

Ingrediënten
VOOR 4 PERSONEN

Bereiding

Bereidingstijd: ca. 25 minuten /  

2 uur afkoelen

• 150g pure chocolade

• 3 eieren

• zout

• 2 el suiker

• citroen (voor het ontvetten van de kom)

Voor de garnering

• cacaopoeder

pistachenoten, fijngehakt 

Ook nodig: keukenmachine of garde met kom

Pedro Ximenez

Handig om te weten

Recept: 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.

PX-sherry’s kunnen werkelijk zoeter zijn dat wat je ooit gedronken hebt. 
Als uitgeperste dadels, zo zoet. Dat sla je niet zomaar achterover maar 
nippend, naast zo’n heerlijke chocolademousse, gemaakt van pure chocolade. 
Bij deze sherry van El Candado moet je wel eerst het hangslotje (de 
vertaling van el canadado) losmaken…Het is een leuke gimmick; het slotje 
voorkomt dat de fles te snel leeg gaat. Want eenmaal van de El Candado 
Pedro Ximenez Valdespino gedronken, dan wil je zeker meer!  
Tip: serveer ‘m licht gekoeld.

WIJN
TIP

Splits de eieren boven twee kommen in eiwitten en dooiers. De eieren moeten 

op kamertemperatuur zijn. Breek de chocolade in kleine stukjes en smelt ze op 

laag vuur au bain-marie (in een kom op een pan met een laagje kokend water; 

de kom mag het water niet raken) terwijl je blijft roeren. Roer tot je een 

vloeibare, gladde massa hebt. Neem de kom van het vuur. Roer de eierdooiers er 

stuk voor stuk grondig door en laat het mengsel afkoelen tot kamertemperatuur. 

Klop met een garde de eiwitten met een mespunt zout stijf in een vetvrije kom. 

Je kunt ook een keukenmachine met eiwitklopper gebruiken. Voeg de suiker toe 

zodra het eiwit dikker wordt. Het eiwit is klaar als het mooie staande pieken 

heeft en je de kom om kan draaien zonder dat het geklopte eiwit eruit valt. 

Spatel 1/3 van het eiwit voorzichtig door het chocolademengsel. Niet roeren 

of kloppen, maar ‘vouwen’ (spatel de massa van buiten naar binnen terwijl je 

de kom draait). Voeg dit mengsel toe in de kom met de rest van het eiwit en 

spatel tot je geen witte vlokken meer ziet. Verdeel de mousse over vier glazen 

en laat minstens twee uur opstijven in de koelkast. Bestrooi voor het serveren 

met cacaopoeder en gehakte pistachenootjes.

Er zijn vele manieren om chocolademousse te maken. Deze basismethode 
lukt altijd, mits je de regels goed volgt. Gebruik goede kwaliteit pure 
chocolade met een hoog percentage cacao (minimaal 70%). En spatel 
de opgeklopte eiwitten altijd met beleid door de mousse om een ultiem 
luchtig resultaat te krijgen.

Kerstspecial Kerstspecial

Yalumba Hand Picked Botrytis 
Viognier (FSW8B) 

Deze Australische dessertwijn com-

bineert perfect met onze Hollandse 

appeltaart! Liever iets gezonders? 

Ga dan voor tropisch fruit.

Tenslotte:  
drink dessertwijn  

licht gekoeld,  
of je zoete wijn nou  

wit is of rood.

Graham’s 20 Year Old Tawny Port 
Een Port waar je het best van geniet 

door de combinatie met noten, gedroogde 

vruchten en fruitcake. Ook vanille-ijs of 

crème brûlée zijn goede opties. 

20 cl.
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3x hemelse combinaties
Klassiek is dessertwijn bij een kaasplankje, bij romige gerechtjes  

als foie gras of juist bij contrasterende zoute gerechtjes. 

 

Port + blue stilton + fruitcake + vanille ijs + crème brûlée  

• Wijntip: Graham’s Port 20 Year Old Tawny 
 

Sauternes of Tokaj + roquefort +  

foie gras + verse appeltaart  

• Wijntip: Yalumba Hand Picked Botrytis Viognier 
 

PX Sherry + oude kaas, smeuïge blauwschimmelkaas, foie gras,  

vanille-ijs, chocolademousse, pure chocolade  

• Wijntip: Valdespino Pedro Ximenez “El Candado”, zie ons recept!
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Rust en Vrede ligt ten zuiden van Stellen-
bosch, ongeveer 15 km van False Bay en 
beschikt over het authentieke Stellen-
bosch terroir. Bijzonder voor het terroir 
van Stellenbosch is de nabijheid van de oce-
aan en de bodem. De bodem bestaat uit 
Hutton en Clovely zoals het lokaal wordt 
genoemd. Dat zijn verweerde vormen 
van graniet die goed vocht vast houden. 
Hutton is rood van kleur en Clovely geel. 
Daarnaast is het gehalte aan klei hoog.  
 
Het landgoed bevindt zich op de lagere 
hellingen van de Helderberg tussen 85 en 
130 meter hoogte met uitzicht op de Tafel-
berg in het westen. De wijngaarden liggen 
op de noordelijke hellingen, waarvan een 
klein deel is gericht op het noordoosten 
en noordwesten. Dit zorgt voor subtiele 
nuances in de wijnen. Door de ligging van 
het landgoed halverwege de stad Stellen-
bosch en Somerset West en verscholen in de 
plooien van de uitlopers van de Helderberg, 
doet Rust en Vrede zijn naam echt eer aan. 
 
Door de noordelijke ligging van de wijngaar-
den worden ze door de Helderberg en Stel-
lenbosch bergen afgeschermd van de krach-
tige zuidoostelijke wind en beschermd tegen 
de zuidwestelijke wind van de Atlantische 
Oceaan door de uitlopers van de Helderberg. 
Hierdoor heeft Rust en Vrede een warmer 
microklimaat in de Helderberg dan in de om-
geving. Dit is de reden dat het wijnhuis zich 
specialiseert in rode wijnen, met name Syrah 
en Cabernet Sauvignon. Deze druiven zor-
gen voor de volle en krachtige structuur van 
de wijnen en hebben een uitstekend rijpings-
potentieel. Het kleine percentage aan Mer-
lot wijngaarden wordt met name gebruikt 
voor de blends.

Eigenaar Jean EngelbrechtRUST EN 
VREDE

Zuid-Afrika

Rust en Vrede Estate 
Vineyards Syrah 

Streek: Stellenbosch 
Druif: Syrah 

krachtig • blauwe bessen • kersen • 
bloemen • zoete kruiden • eikenhout

kruidige gegrilde gerechten • bavette • 
runderspiezen met paprika en ui • 
runderribstuk met cajunkruiden

/26.95

23.99

Rust en Vrede  
Estate 

Streek: Stellenbosch 
Druiven: Cabernet Sauvignon, 
Syrah, Merlot 

uitgesproken • vol • cassis • 
bramencompote • vanille • crème 
brûlée • zoethout • chocolade

krachtige gerechten • ossenhaas • 
ribeye van de braai

/39.95

34.99

Rust en Vrede Estate 
Vineyards Cabernet 
Sauvignon 

Streek: Stellenbosch 
Druif: Cabernet Sauvignon 

klassiek • cassis • zwarte bessen • 
bramen • kruiden • potloodslijpsel

lamsvlees met kruidenkorst • 
gegrilde hertenrug met pastinaak • 
wildzwijnsteak met paddenstoelen 
roomsaus • harde gerijpte kazen

/26.95

23.99

De wijnen
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De wijnen

POGGIO LE 
VOLPI

Italië

Poggio Le Volpi  
Tator Primitivo 

Streek: Lazio 
Druif: Primitivo 

complex • vol • fruit • jam • 
kaneel • vijgen • amandelen

wildgerechten • stoofvlees • 
rijke vleesgerechten • rijke kazen

/17.95

14.99

Poggio Le Volpi 
Donnaluce 

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

vol • intens • tropisch fruit • 
bloemen

spaghetti carbonara • geroosterde  
vis • sushi • ceaser salade • geitenkaas

/17.95

15.99

Poggio Le Volpi 
Baccarossa 

Streek: Lazio 
Druif: Nero Buono 

zacht • intens • bosvruchten • drop • 
chocolade • koffie

rijke vlees- en pastagerechten • 
belegen kaassoorten

/22.95

20.99

Poggio Le Volpi maakt al jaren toonaange-
vende wijnen in Lazio, Rome. Regelmatig 
vallen wijnen van dit wijnhuis in de prijzen. 
Zo behoort de Baccarossa tot de beste wij-
nen van Italië. Niet alleen de Bacarossa 
is een zwaargewicht, Tator en Donnaluce 
doen hier niet voor onder! Krachtpatsers 
die je naast de overheerlijke pasta’s nét een 
beetje extra dat Bella Italia gevoel geven.  
Op het prachtige etiket van Tator Primi-
tivo zijn de handen van de vader van de 
wijnmaker afgebeeld. De druiven worden 
met de hand geoogst. Metodo passule is 
Pugliaans dialect voor appassimento. Na 
de oogst drogen de druiven op matten.  
Door het drogen van de druiven verlie-
zen deze een deel van hun vocht, waar-
door een hoge concentratie aan suikers 
en aroma’s overblijft. De wijn rijpt in 100% 
Franse barriques gedurende 10 maanden. 
 
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 toe-
gankelijk als groots’. 

www.lavenirestate.co.za

By L’Avenir
MOUNTAIN 

VIEW

Zuid-Afrika

Mountain View   
Merlot-Cabernet 
Sauvignon 

Streek: Western Cape 
Druiven: Merlot, Cabernet 
Sauvignon 

karakteristiek • donker fruit • 
specerijen • verse kruiden

gegrilde gerechten • stoofpot

per fles
5. 99

6. 95

Mountain View 
Chardonnay 

Streek: Western Cape 
Druif: Chardonnay 

perzik • abrikoos• amandel 

salades • visgerechten •  
kipgerechten
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Barbera d’Asti  
Rurè 

Streek: Piemonte 
Druif: Barbera 

fris • zwarte bessen • rood fruit • 
vanille • geroosterde hazelnoten

 
gnocchi (of pasta) met verse tomaten-
saus • risotto met paddenstoelen • 
gerechten met truffel • pastinaak

/14.95

11.49

Barbera d’Alba 
Peiragal 

Streek: Piemonte 
Druif: Barbera 

warm • robuust • bessen • vanille • 
krenten • geroosterde hazelnoten

 
pastagerechten • gegrild vlees • 
risotto met paddenstoelen • 
gerechten met truffel • pastinaak 

/27.95

22.99

Barolo Tradizione 

Streek: Piemonte 
Druif: Nebbiolo 

vol • elegant • kruiden • vanille  
geroosterde hazelnoten • drop • 
cacao • wilde rozen • hout

 
rood vlees • stoofgerechten •  
wildgerechten • kazen 

/47.95

44.99

De wijnen

www.marchesibarolo.com

Barbera gaat goed samen met wat rijkere, vette gerechten. 
De zuurgraad van de wijn zorgt dat de vetten iets worden 
afgebroken zodat de smaak van het gerecht niet verloren 
gaat. Bijvoorbeeld vlees met zware sauzen of een bord 
risotto met paddenstoelen gaan erg goed samen met een 
Barbera. Verder past de wijn ook goed bij gerechten met 
truffel, gegrild rood vlees of bijvoorbeeld pastinaak.

Gerechten

Barolo is één van de meest vooraanstaande 
wijnen van Italië en komt uit de prachtige 
wijnstreek Piemonte. Piemonte is een ech-
te Italiaanse wijnstreek ten zuiden van Tu-
rijn. In 1860 noemden de Italianen de wijn, 
wijn van koningen of koning van de wijnen.  
 
Barolo wordt gemaakt van de Nebbiolo 
druif, in Nederland wat minder bekend maar 
daarom niet minder lekker. De Barolo ruikt 
naar viooltjes en rozen. Na het plukken 
worden de druiven 5 maanden gedroogd 
om het overtollige vocht te laten uitdrup-
pen en zo de typische, volle wijnsmaak te 
krijgen. Door het heuvelachtige gebied 
bestaat er een groot verschil in hoogte en 
bodemsoort van de wijngaarden. Hierdoor 
kan de Nebbiolo zich van diverse kanten la-
ten zien. Sinds 1980 heeft Barolo de hoog-
ste classificatie: DOCG (gecontroleerde 
en gegarandeerde herkomstbenaming).  
 
Naast Barolo is Barbera een populaire druif 
uit Piemonte. Het is een blauw druivenras 
dat probleemloos op diverse bodemsoorten 
gedijt en een flink volume per hectare kan 
leveren. Kenmerkend voor wijn van deze 
druif is een hoge natuurlijke zuurgraad, een 
licht bitter aroma van kersen en aalbessen 
met zachte tannines. Een goede Barbera is 
tot wel 10 jaar na oogstjaar te bewaren. 

MARCHESI DI 
BAROLO

Italië
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De wijnen

Terra d’ Alter Tinto 
Reserva 

Streek: Alentejo 
Druiven: Trincadeira, Tinta 
Caida, Aragonez, Alicante 
Bouschet en Petit verdot 

vol • rijp zwart fruit • kruiden 

krachtige vlees- en wildgerechten

Terra d’ Alter Branco 
Reserva 

Streek: Alentejo 
Druiven: Siria, Arinto, Verdelho, 
Viosinho, Gouveio, Viognier 

intens • fris • meloen • abrikoos • 
perzik • vanille • mineralen 

salade met groene asperge, 
sinaasappelpartjes en mozarella

TERRA  
D’ALTER

Portugal

Iets meer dan tien jaar geleden sloten 
de ‘Sociedade Agrícola das Antas’ en de 
‘Sociedade Agrícola do Monte Barrão’, 
symbolen van de regio Alto Alentejo, 
zich aan bij wijnmaker Peter Bright om 
wijnhuis Terra d’Alter op te richten. Pe-
ter komt oorspronkelijk uit Australië en 
maakte eerder wijn in o.a. Zuid-Amerika 
en Zuid-Afrika alvorens hij naar Europa 
kwam voor verschillende projecten van 
hoge kwaliteit. In Portugal vond hij uitein-
delijk de inspiratie om een eigen wijnhuis 
op te richten en is hij er blijven wonen.  
 
In Portugal worden wijnhuizen adega’s 
genoemd. De moderne adega Terra d’Al-
ter ligt in het midden van Portugal bij 
Alter do Chão in de regio Alentejo. De 
aangeplante druivenrassen zijn overwe-
gend Portugees zoals Roupeiro, Arinto, 
Trincadeira en Alicante Bouschet.

per fles

10. 99
13. 95

Wijnmaker Peter Bright

De witte Terra d’Alter Branco Reserva heeft heerlijke 
aroma’s van ananas, papaya en limoen. De smaak is fruitig 

met wat minerale tonen en de afdronk fruitig en verfrissend. 
De wijn is gemaakt van de traditionele druiven Siria, Arinto, 
Verdelho, Viosinho en Gouveio met een kleine toevoeging 
van Viognier. In de rode Terra d’Alter Tinto Reserva zijn rijp 

rood fruit, pruimen en kruiden te vinden. De smaak is fruitig 
met zachte tannines. De Tinto heeft een lange afdronk.  

Voor deze wijn zijn de druiven Trincadeira, Aragonez, 
Alicante Bouschet en Petit Verdot gebruikt.  

www.bodegasramonbilbao.es

Ramón  Bilbao 
Crianza 

Streek: Rioja 
Druif: Tempranillo 

rijk • elegant • zwart fruit • 
pruimen • kokos • kruiden

vleesgerechten • rijke vissoorten • 
(Spaanse) worstsoorten • zachte 
kazen 

/13.25

9.99

Ramón  Bilbao 
Gran Reserva 

Streek: Rioja 
Druif: Tempranillo, Mazuelo, 
Graciano 

complex • intens • bramen • zwarte 
pruimen • delicate specerijen

gegrild rood vlees • wildgerechten • 
overjarige Hollandse kazen

/29.95

24.99

Ramón  Bilbao 
Reserva 

Streek: Rioja 
Druif: Tempranillo, Mazuelo, 
Graciano 

intens • bramen • zwarte pruimen • 
specerijen • cederhout • vanille

gegrild rood vlees •  overjarige 
Hollandse kazen 

/17.95

14.99

Ramón Bilbao werd geboren in 1876 waarmee 
de geschiedenis van het hedendaagse wijnhuis 
is begonnen. Hij groeide op met een creatieve 
en zakelijke kijk op het leven. Hij begon met wer-
ken in een café om geld te sparen voor een eigen 
wijnbedrijf. Aangemoedigd door een oom die in 
de wijnwereld werkte, besloot hij te verhuizen 
naar een dorp op 5 kilometer afstand van Haro, 
de plaats waar wijnhuis Ramón Bilbao gevestigd 
is. Helaas overleed zijn oom vlak voordat hij goed 
en wel gesetteld was. Het begin was erg lastig 
omdat de phylloxera (druifluis) de wijngaarden 
verpestte. Met een grote dosis doorzettings-
vermogen startte hij in 1899 zijn eerste opslag 
voor wijn. Vanaf 1914 kocht hij diverse stukken 
land waar hij wijnstokken aanplantte. De jaren 
vanaf 1920 waren goede jaren. Hij opende zijn 
eerste bodega (wijnhuis) in 1924 in Haro. In 1929, 
slechts 5 jaar na de opening van de bodega, over-
leed Ramón Bilbao. Hij liet zijn bedrijf na aan zijn 
zoon, Enrique Bilbao. Ramón Bilbao was een 
ontdekker, een reiziger en iemand die altijd op 
zoek was naar een manier om betere wijn te ma-
ken. Mede door zijn nalatenschap staat Ramón 
Bilbao sinds 2019 zelfs in de Drinks International 
’50 Most Admired Wine Brands in the World’. 

RAMÓN BILBAO

Spanje

De wijnen

Wijnmaker Rodolfo Bastida

Geniet v
an je  

avond me
t 

Temprani
llo!

Het geheim van Ramón Bilbao is om innovatie te com-
bineren met oude Rioja tradities. De Tempranillo druif 

fungeert als basis voor hoogstaande Rioja wijnen.  
Rioja is het bekendste wijngebied van Spanje en  
door het vochtige continentale klimaat groeit de  

Tempranillo druif hier uitstekend.
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Eén van de meest bekende wijngebieden 
in Frankrijk is Châteauneuf-du-Pape. Het 
is het grootse wijngebied van de Zuidelijk 
Rhône, gelegen op ongeveer 17 kilometer 
ten noorden van de stad Avignon. De ge-
schiedenis van dit bijzondere wijngebied is 
vooral terug te voeren naar de tijd dat er 
twee pausen waren, één in Rome en één in 
Avignon die Châteauneuf-du-Pape als hun 
zomerverblijf kozen en daar wijngaarden lie-
ten aanplanten. Er zijn 13 verschillende drui-
venrassen toegestaan waarvan Grenache, 
Syrah en Mourvèdre de belangrijkste zijn bij 
rood en de Roussanne bij wit. De oogst mag 
alleen met de hand gedaan worden. Clos 
de L’Oratoire is één van de oudste wijnbe-
drijven in Châteauneuf-du-Pape en bestaat 
sinds 1880. Het herkenbare etiket is door 
de jaren heen nooit veranderd sinds 1926.  

Clos de L’Oratoire des Papes is één van de 
icoonwijnen uit Châteauneuf-du-Pape, ver-
noemd naar het kleine ‘oratorium’, een in 
de 18e eeuw gebouwde kapel gewijd aan de 
Heilige Evangelist Marcus, dat uitkijkt over 
de wijngaarden. Het bijzondere terroir van 
Châteauneuf-du-Pape en de combinatie van 
biologische wijnbouw en de blend van Gren-
ache Noir, Syrah, Cinsault, Mourvèdre ma-
ken deze rode wijn tot een waar feest aan 
tafel. De witte Clos L’Oratoir is heel bijzon-
der (95% is rood in Châteauneuf-du-Pape). 
Gemaakt van Grenache Blanc, Clairette, 
Roussane en Bourboulenc. Een grote, mi-
neralige, complexe  witte wijn voor bij rijke 
voorgerechten.

Clos de l’Oratoire  
des Papes Rouge 

Streek: Rhône 
Druiven: Grenache, 
Mourvèdre, Syrah 

kersen • aardbeien • pruimen • 
kaneel • tijm • witte peper • koffie 

klassieke vlees- en wildbereidingen • 
hazenpeper • beef Wellington

Clos de l’Oratoire  
des Papes Blanc 

Streek: Rhône 
Druiven: Grenache, Clairette, 
Roussanne, Bourboulenc 

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

kalfsvlees • kipgerechten • 
Aziatische keuken • rijke visgerechten

De wijnen

CLOS DE  
L’ORATOIRE

Frankrijk

per fles

39. 99
45. 00

De wijnen

Graham’s Six Grapes 
Reserve Port 

Streek: Porto 
Druiven: Touriga 
Franca,Touriga Nacional, Tinta 
Barroca, Tinta Roriz, Tinta 
Amarela, Tinto Cão 

stevig • rijk • vol • sappig • rijpe  
pruimen • zwarte kersen

Stilton blauwschimmel kaas • 
chocolade(desserts)

Graham’s Port  
The Tawny 

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

complex • elegant • rijk • stoer • 
sinaasappelschil • vijgen • 
rozijnen

amandeltaart • karamelpudding • 
rijpe kazen

www.grahams-port.com

per fles
15. 49

17. 95

GRAHAM’S

Portugal
Deze tijd van het jaar vraagt om 

genieten. De feestdagen, de winter, 
knisperend haardvuur en de lekkerste 

diners met bijpassende wijnen. Of 
je nu wacht op het dessert om te 

genieten van Port of dat je het bij een 
tussengang serveert, kies wat  

bij jou en je gerecht past. Tip: koel  
de Port licht, dan is ‘ie nog lekkerder! 

Wist je dat de zes druiventrossen op de fles van Six Grapes verwijzen naar 
het eeuwenoude kenmerk voor de allerbeste Port wijn? Een explosie aan 
fruit op de tong met een friszoete afdronk. Tawny Port wijnen rijpen in 

contact met zuurstof, dat door eikenhouten vaten dringt. De naam is een 
verwijzing naar de kleur, deze verandert door het rijpingsproces van de 

oorspronkelijke diep paarsrode kleur van de jonge Port naar mooie Tawny 
(taankleurig/ leverkleurig) tinten. The Tawny vult je glas met aroma’s van 

sinaasappelschil, vijgen, rozijnen en kaneel.  

Na opene
n  

blijft T
he  

Tawny Po
rt nog  

lang goe
d!

Voor deze
 koker ge

ldt  

OP = OP
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Salentein Primus 
Chardonnay 

Streek: Mendoza 
Druif: Chardonnay 

charmant • vol • rijpe appel • vanille • 
bloemen • abrikoos • eikenhout

culinaire hoogstandjes • fazant  
met zuurkoolstamppotje • tarbot  
in beurre blanc

/38.95

29.99

Salentein Primus 
Malbec 

Streek: Mendoza 
Druif: Malbec 

expressief • elegant • bramen • bos-
bessen • specerijen

Latijns-Amerikaanse keuken • Indiaas • 
rood vlees

/38.95

29.99

Salentein Gran Vu Uco 
Valley Blend 

Streek: Mendoza 
Druif: Malbec, Cabernet 
Sauvignon 

groots • intens • zwart fruit • zoet-
hout • menthol

rood vlees • stoofgerechten •  
wildgerechten

/59.95

54.99

TH

Omdat alleen het allerbeste goed genoeg is, 
worden de wijnen van Salentein Primus pas 
vrijgegeven in jaren dat de wijn van uitzonderlij-
ke kwaliteit is. De Salentein Gran Vu Uco Valley 
Blend is het vlaggenschip van Bodegas Salentein. 
Er wordt alleen gebruik gemaakt van druiven 
van kleine, speciaal geselecteerde percelen uit 
de wijngaarden in de Uco Vallei in Argentinië, al 
meer dan 20 oogstjaren lang. Bodegas Salentein 
staat voor kwaliteit. Deze reputatie heeft het 
wijnhuis onder andere te danken aan de Argen-
tijnse wijnmaker José Galante. De ‘professor’  
zoals hij vaak wordt genoemd, is sinds 2010 
hoofd wijnmaker bij Salentein en wordt be-
schouwd als één van de belangrijkste wijn- 
makers van Zuid-Amerika. Galante is specialist 
op het gebied van wijnbouw op hooggelegen 
wijngaarden met deze mooie premium wijnen  
als resultaat. 
 
20 jaar Salentein, wat maakt Salentein  
onderscheidend van andere Argentijnse  
wijnbedrijven?     
“Salentein heeft niets anders gedaan dan andere 
Argentijnse wijnbedrijven in de Uco-vallei, maar 
Salentein was én is de leider en pionier waar 
andere wijnhuizen door werden geïnspireerd. 
Je ziet dit duidelijk aan de weg die Salentein 
heeft afgelegd en als we dat vergelijken met 
andere wijnbedrijven in de Uco-vallei. Salentein 
is sinds het ontstaan een compleet project dat 
bestaat uit de productie van kwaliteitsdruiven, 
ultramoderne technologie en de productie van 
Uco Vallei-landgoedwijnen van wereldklasse. 
Dit heeft de internationale markt het potentieel 
van deze vallei laten zien. Dit was het doel dat 
Mijndert Pon stelde voor Salentein, 20 oogstja-
ren geleden”. – José Galante – Hoofd wijnmaker 
Bodegas Salentein. 

Wijnmaker José Galante

Alleen het allerbeste

SALENTEIN

Argentinië
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VALDESPINO

Spanje

De wijnen

www.grupoestevez.com

Valdespino Pedro 
Ximenez “El Candado” 

Streek: Jerez 
Druif: Pedro Ximenez 

fluweelzacht • rozijnen • vijgen • 
gebrande koffiebonen • mokka • zoete 
drop

desserts • pure chocoladepudding • 
vanille ijs

/15.95

14.99

Valdespino Moscatel 
“Promesa” 

Streek: Jerez 
Druif: Moscatel 

rijk • fris • zacht • honing • citrus

fruitdesserts • citroensorbets

/19.95

17.49

Bodega Valdespino is opgericht in 1264 en 
is daarmee één van de oudste Bodegas uit 
de Jerez. Men bezit 186 ha aan wijngaarden. 
Sherry is een versterkte wijn met een smaak-
patroon van strakdroog tot intens zoet.  
 
Pedro Ximenez El Candado is gemaakt 
van gedroogde PX druiven. Candado be-
tekent hangslot, je vindt er één op iedere 
fles. Deze zoete sherry is echt een snoep-
je voor bij je dessert. Een intense donke-
re kleur met aroma’s van rozijnen, vijgen, 
koffie en mokka. Deze zoete sherry met 
zijn intens donkere kleur en aroma’s past 
goed bij chocolade, blauwschimmelkazen 
of als digestief bij de koffie of na het eten.   
 
Moscatel Promesa: de belofte van een heer-
lijke zoete Sherry. De druiven voor deze 
Sherry komen uit Chipiona, het gebied dat 
beroemd is om de Moscatel. De kustregio 
Chipiona ligt helemaal op het westerse 
puntje van het Jerez gebied, direct aan de 
Atlantische Oceaan. Mooie, lichte mahonie-
kleur met amber tonen. Een bloemige geur 
van honing en een beetje citrus. De smaak 
is fris en zacht. Het is de perfecte balans 
tussen een rijke en fris fruitige zuurgraad. 
Heerlijk bij fruitdesserts!

Serveer de sherry’s licht gekoeld in een 

wit wijnglas en je zal je verbazen over  

de veelzijdigheid van deze (onterecht)  

nog redelijk onbekende wijnen.

www.tenutadiarceno.com

De wijnen

Tenuta di Arceno 
Chianti Classico 

Streek: Toscane 
Druiven: Sangiovese, Merlot 

krachtig • rijpe bessen • rozen • 
vanille • kruidnagel • witte peper 

pasta met truffelroomsaus • lams- 
koteletten • ribeye • stoofgerechten 

/19.95

15.49

Tenuta di Arceno 
Chianti Classico Riserva 

Streek: Toscane 
Druiven: Sangiovese, Cabernet 
Sauvignon 

bloemig • viooltjes • lavendel • 
bosbessen • vanille • honing 

ossobuco • kip cacciatore • steak 
Florentine 

/22.95

20.99

Tenuta di Arceno 
Strada al Sasso Chianti 
Classico Gran Selezione 

Streek: Toscane 
Druif: Sangiovese 

aarde • kruidnagel • laurier • dragon • 
bosbessen • frambozen • chocolade 

wildzwijn pappardelle • pasta bolog- 
nese • manchego kaas

/31.95

25.99

TENUTA DI 
ARCENO

Italië
Het landgoed Tenuta Di Arceno, een prach-
tig, modern wijnhuis, ligt in Toscane in de 
zuidelijkste hoek van de Chianti Classico 
tussen de steden Siena en Florence. Het 
eigendom bestaat uit meer dan 1.000 hec-
tare waarvan 90 hectare zijn beplant met 
wijnstokken. Het mediterrane klimaat 
wordt gevormd door de warme wind uit het 
zuiden en de koele bries die vanuit de ber-
gen in het noorden naar beneden waait. 
Het terrein bij Arceno klimt van 300 meter 
tot meer dan 500 meter boven zeeniveau, 
waardoor tien verschillende mesoklimaten 
worden gecreëerd. Arceno heeft een opmer-
kelijke diversiteit aan bodems, waaronder 
klei, zandsteen, basalt en harde leisteen. 
De jaarlijkse bekroningen door de interna-
tionale wijnpers zoals Robert Parker en Ja-
mes Suckling bevestigen de kwaliteit van het 
huis. Het zijn elegante wijnen en daardoor 
geschikt voor een breed publiek. Net als ie-
der wijnland heeft Italië zijn tradities wat 
betreft de manier van wijn maken. Tenuta 
di Arceno respecteert deze tradities, maar 
blijft ook continu innoveren waardoor er 
prachtige wijnen in het assortiment zitten. 
Echt Italiaans, echt Toscane, echt Chianti.

Michele Pezzicoli (manager wijngaard), Sandra Gonzi 
(general manager) en Lawrence Cronin (Wijnmaker).
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Estate Reserva 
Cabernet Sauvignon 

Streek: Aconcagua & Maipo 
Valleys 
Druif: Cabernet Sauvignon 

kersen • aardbeien • tabak • 
kruiden 

biefstuk • gegrilde eendenborst • 
chocolade dessert

Estate Reserva 
Carmenère 

Streek: Aconcagua Valley 
Druif: Carmenère 

fruitig • krachtig • peper • vijgen • 
bosvruchten • nootmuskaat 

pasta • gegrilde steak • lamsvlees

Estate Reserva 
Chardonnay 

Streek: Aconcagua Costa 
Druif: Chardonnay 

levendig • expressief • ananas • 
citrus • passiefruit 

gegrilde visgerechten • Aziatische 
keuken • schaal- en schelpdieren

Estate Reserva 
Sauvignon Blanc 

Streek: Aconcagua Costa 
Druif: Sauvignon Blanc 

fris • zacht • passievrucht • groene 
peper 

salade met kip • schaal- en schelp-
dieren

www.errazuriz.com

Villa Don Maximiano 

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

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

rood vlees • rijke vleesgerechten • 
ossobuco • wildgerechten

/44.50

39.99

Don Maximiano 
Founder’s Reserve 

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

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

rood vlees • pasta’s met mooie 
sauzen • lamsrack • runderfilet

/67.50

64.49

De wijnen

ERRAZURIZ

Chili
Villa Don Maximiano is de tweede wijn van Don 
Maximiano’s Founder’s Reserve. De wijn is geïn-
spireerd op het dorp ‘Villa Errazuriz’, dat de op-
richter in 1870 voor zijn medewerkers bouwde  
in de Aconcagua Vallei. Villa Don Maximiano is 
afkomstig van een selectie van zeven wijngaard-
blokken, gelegen in de Aconcagua Vallei. Elk 
blok van de wijngaard heeft onderscheidende 
componenten, met name qua grondsoort. Hier-
door wordt een creatieve blend samengesteld 
met de typische kenmerken van de Aconcagua 
Vallei bodem. De wijn is een intense en elegan-
te blend, gemaakt van Cabernet Sauvignon, 
Petit Verdot, Malbec en Cabernet Franc uit 
de Don Maximiano Estate wijngaarden. Het is 
een zeer fruitige en verfrissende wijn van be-
gin tot eind. De tannines zijn stevig en goed 
gestructureerd met een mooie intensiteit en 
balans. Deze vintage van Villa Don Maximi-
ano zal zeker nog jarenlang mooi ouderen. 
 
De wijngaard van Don Maximiano ligt in de 
Aconcagua-vallei, de oudste van deze blokken 
zijn zijn Max I, Max II en Max V. De regio heeft 
een lang, droog seizoen met matig warme zo-
merdagen die worden gekoeld door de zachte 
bries die de vallei binnenkomt vanaf de Stille 
Oceaan. Cabernet Sauvignon en Carmenère 
wijnstokken werden aangeplant in respectieve-
lijk 1978 en 1993, terwijl de Petit Verdot geplant 
werd in 1999. Hoe ouder de wijnstok, hoe min-
der druiven deze produceert waardoor de Don 
Maximiano Founder’s Reserve een bijzondere 
wijn is in diverse opzichten. 

De drie wijngaardblokken met druiven voor de Don 
Maximiano Founder’s Reserve werden aangeplant 

op hellingen op het noorden of noordoosten. De bo-
dems zijn vulkanisch en alluviaal van oorsprong, met 

een goede drainage dat voor een lage tot matige 
groeikracht zorgt. Don Maximiano Founder’s Reserve 
is het vlaggenschip van Errazuriz en representeert de 
traditie en de legende van het wijnhuis. Een wijn die 
gemaakt is om de rest van de wereld te overtuigen 

van de hoge kwaliteit binnen Chileense wijn en deze 
fungeertdan ook  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.

per fles
7. 99

9. 95



Wijnkring magazine44

per fles
6. 49

7. 50

per fles
6. 49

7. 50

per fles
6. 99

8. 95


