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selected wines
Met de Elevado Selected White en
Red serie haal je Zuid-Amerika
in huis! Elevado betekent
‘verheven’, een passende
naam gezien de ligging
van
de
wijngaarden:
Zuids
n
hoog
in
het
Andes gea
a
k
Ameri
bergte in een rotsach!
t
n
e
m
tige omgeving. De droge,
tempera
frisse Elevado Selected
White
is gemaakt van
Sauvignon Blanc en Chardonnay. Toegankelijk, met
aroma’s en smaken van wit fruit
en citrus. Heerlijk bij witvis, zoals
kabeljauw, maar ook bij gemarineerde kip uit de oven.
Uit het sap van Cabernet Sauvignon en Shiraz druiven ontstaat de
volle Elevado Selected Red. Fruitig en met aroma’s van kersen, bramen, zwarte bessen, kruiden en een
hint van framboos. Past perfect bij
gegrild rood vlees, zoals biefstuk,
maar ook met belegen kazen is Elevado Selected Red heerlijk.! De wijnen zijn gemaakt onder supervisie
van Bodegas Salentein.

6.95
49

5.

per fles, bij
afname van 6

=
32.95
per doos!
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De Clos Amador Cava is een heerlijke
mousserende wijn uit de Spaanse
Penedès. Deze regio staat bekend om
zijn vele kwalitatief hoogwaardige
mousserende wijnen.

Begin
De wijn

De Clos Amador Cava Brut Reserva
Delicat wordt op dezelfde wijze
gemaakt als een Champagne,
volgens de Méthode Traditionelle.
Wat dan het verschil is? Dat zit hem
in de gebruikte druivenrassen. Deze
Cava wordt, net als andere cava’s,
gemaakt van de lokale Catalaanse
druivenrassen: Macabeo, Xarello,
Parellada. Proef Spanje in je glas met
deze aangenaam droge cava
met elegante mousse.

Clos Amador Brut
Reserva Delicat
Streek: Penedès
Druiven: Xarello, Macabeo,
Parellada
droog | elegant | fris | citrusfruit
groene appel | wit fruit
aperitief | visgerechten | pasta
kipgerechten | hartige taart

8.95
49

7.
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http://pereventuragroup.com

Genieten van mousserende
wijnen kan het hele
jaar door!
FARINA COMBINEERT IN DE ZACHTE,
FRISSE FRIZZANTE DRUIVEN VAN
ITALIAANSE OORSPRONG ZOALS
PINOT GRIGIO EN PINOT BIANCO,
MAAR OOK EEN INTERNATIONALE
TOPPER ALS CHARDONNAY.

De wijn

Bruisend!

De wijn heeft een sprankelende
lichte kleur en ruikt naar frisse

Farina Bianco
Frizzante

appel en witte bloemen. Een wijn

Streek: Veneto
Druiven: Pinot Grigio, Pinot
Bianco, Chardonnay

als aperitief. Zet je hem op tafel?

met elegantie en een fijne afdronk.
Ideaal voor op tafel, maar zeker ook
Zorg dan dat er een heerlijke zomerse salade of vis op je bord ligt.

elegant | frisse appel | witte
bloemen
zomerse salade | visgerechten

8.95
49

7.
www.farinawines.com
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het beste
uit veneto
Wat zijn we toch dol op Italië. De taal,
de keuken, het klimaat, de mode en natuurlijk de heerlijke wijn. Het typisch
Italiaanse gevoel, dat is wat Farina uitstraalt.
Het wijnhuis staat in het hart van het Valpolicella Classica gebied in Pedemonte, iets ten oosten van het Gardameer.
Gelegen in Veneto, naast een fijne vakantiestreek ook erg geliefd bij druivenplanten. Een boog, gemaakt van vulkanisch gesteente met een oud heraldisch
embleem in het hart, geeft toegang
tot een prachtig huis uit de 16e eeuw.
Het wijnhuis Farina is opgericht begin
19e eeuw vanuit een enorme passie en
verlangen van de oprichters om goede
kwaliteitswijnen te maken van eigen
land. En dat is gelukt!
Farina Pinot Grigio brengt je linea recta
in zomerse sferen. Een aromatische verzameling van peer, ananas en een bloemige tint. Droog, zacht en een verfrissende smaak zorgen ervoor dat je deze
wijn op veel momenten kunt serveren
en je daarmee bijna altijd goed zit.
De Farina Chardonnay heeft een strogele kleur met groene reflecties. Fruitige neus van tropisch fruit en lekker fris.
Mooie mineralen en een goede structuur. Heerlijk als aperitief!

De wijnen
Farina Pinot Grigio
del Veneto
Streek: Veneto
Druif: Pinot Grigio
puur | aromatisch | peer | ananas
bloemen
aperitief | salade met zeefruit
pastagerechten met vis

7.95
49

Nieuw

6.

in ons
assortiment

Farina Chardonnay
del Veneto
Streek: Veneto
Druif: Chardonnay
fris | tropisch fruit | mineralen
aperitief | delicate gerechten

9.50
49

7.
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www.farinawines.com

De wijnen
Poggio Le Volpi
Roma Bianco
Streek: Roma
Druif: Malvasia Puntinata
zacht | fris | tropisch fruit | hazelnoot
bloemen | kruiden
zeevruchten | risotto | vis
spaghetti Carbonara

16.95
49

14.
Nieuw
Poggio le Volpi betekent: aandacht voor traditie,
passie voor innovatie en het experimenteren
met wijn maken. De Roma wijnen zijn een mooi
resultaat van deze betekenisgeving aan wijn.
Bianco

Roma Bianco weerspiegelt de luxe en pracht van
de tijd van het oude Rome. De Roma Bianco wordt
geproduceerd van Malvasia Puntinata, geteeld
op de vulkanische bodem van Castelli Romani,
die ook tot de belangrijkste druiven behoren voor
de productie van de Frascati Superiore DOC.
Het is een oude variëteit die zeer interessant is
vanwege de aromatische kwaliteit en de minerale
expressie. Het geeft een heldere kleur aan de
wijnen, een geweldige smaak en tegelijkertijd
structuur en zachtheid.
Rosato

Nieuw in het assortiment is de Roma Rosato. Een
heldere, bleke, kersen roze kleur. Elegante geuren
van vers rood fruit met minerale en mediterrane
hint. Aromatische kruiden, alles in een mineraal
jasje. De smaak is fruitig, fris en goed in balans
met een lange afdronk.

in ons
assortiment

Poggio Le Volpi
Roma rosato
Streek: Roma
Druiven: Montepulciano, Syrah
fris | fruitig | rood fruit | kruiden
mineralen
tonijn- en zalmtartaar | risotto met
garnaal en kreeft | zalmfilet | salade

15.95
99

13.

Poggio Le Volpi
Roma Rosso
Streek: Roma
Druiven: Montepulciano, Syrah,
Cesanese

Rosso

Deze wijn, opgedragen aan Rome en zijn
historische grootsheid, is een viering van de
rijkdom van het land: Roma is de nieuwste
wijnbenaming van Lazio. Het omvat een van de
belangrijkste historische gebieden met een oude
wijntraditie. Het heeft de minerale kracht die
gevormd is door de vulkaan Lazio. Gemaakt van
een selectie van Montepulciano, Cesanese en
Syrah, is de Roma een wijn met heldere, diepe en
intense kleuren. Donkere aroma’s en kracht van
de wijnvariëteiten die de blend vormen.

www.poggiolevolpi.com

rijp rood fruit | kersen | bloemen
balsamico
ham | voorgerechten met ragout
risotto met worst | lam | kazen

16.95
49

14.
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KENDALLJACKSON
De filosofie van Kendall-Jackson is
al jaren hetzelfde; volledige toewijding aan het produceren van alleen
de allerbeste kwaliteit wijnen van
druiven die in de koele, kustwijngaarden groeien in Californië. Bij Kendall-Jackson worden de verschillende
klimaten goed gekoppeld aan de juiste bodemsoorten per druivensoort.

Kendall-Jackson Vintner’s Reserve
Chardonnay is een wereldwijde topper en een heerlijk volle en licht romige witte wijn uit Californië. Knapperig, fris en elegant met heerlijke
aroma’s van tropisch fruit als mango
en ananas en daarnaast perzik, appel en peer. De wijn heeft een volle
smaak met heerlijke, licht romige, geroosterde tonen.

Wijnmaker Randy Ullom

De Kendall-Jackson Vintner’s Reserve
Zinfandel is het prototype van een
Zinfandel! Rustieke wijn met aroma’s
van pruimen en donker fruit. Stevige
tannine. Accenten van ceder en kruiden brengen de wijn naar een prachtige afdronk, die lang aanhoudt.

deel!
Veel voor

De wijn
Vintner’s Reserve
Chardonnay

Vintner’s Reserve
zinfandel

Streek: Californië
Druif: Chardonnay

Streek: Californië
Druif: Zinfandel

vol | romig | elegant | mango | peer
ananas | appel | toast

rustiek | pruimen | donker fruit
ceder | kruiden

rijke visgerechten | gerookte paling
kip | romige kazen

rood vlees | wild | stevige kazen

19.95
99

14.

8 | Wijnkring magazine

Tip:
drink deze
Zinfandel licht
gekoeld!

19.95
99

14.

www.kj.com

GERECHT:

PASTA ALFREDO

WIJN:

VINTNER’S RESERVE CHARDONNAY

SERVEER DE PASTA ALFREDO

EVENTUEEL MET GROENE KRUIDEN

Ingrediënten
voor 4 personen
500 gr fettuccine
225 gr boter
300 gr fijn geraspte Parmezaanse kaas

Heerlijk
met onze
chardonnay

Bereiding
Waarom moeilijk doen als het zo simpel kan? Wanneer een wijn lekker is, heb
je niet altijd een uitgebreid diner nodig om een goede combinatie op tafel te
hebben staan. Pasta Alfredo bijvoorbeeld is misschien wel de makkelijkste
pasta die er is. Deze pasta werd in 1914 bedacht door Alfredo di Lelio in zijn
restaurant in Rome, hij kookte fettucine en bracht dit alleen maar op smaak
met boter en Parmezaanse kaas. Is dat alles? Ja!
Breng een pan met water en wat zout aan de kook. Kook de fettuccine pasta
al dente, in ongeveer 8 minuten. Snijd intussen de boter in dunne plakjes
en leg deze in een grote verwarmde schaal. Je kunt bijvoorbeeld een paar
minuten een ovenschaal opwarmen in de oven. Giet de pasta af en houd een
theekopje van het kookwater over. Leg de pasta over de boter in de schaal.
Strooi de geraspte Parmezaanse kaas over de pasta en besprenkel het met
het kookwater van de pasta. Meng, met behulp van een grote lepel en vork
(bijvoorbeeld slabestek), voorzichtig de pasta met de boter en de kaas. Blijf
voorzichtig mengen totdat de kaas en boter volledig gesmolten zijn en aan de
pasta hechten. De warme schaal is hier essentieel bij. Breng op smaak met
peper en zout. Serveer de pasta Alfredo daarna direct op voorverwarmde
borden, eventueel nog met wat extra kaas.
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VADER OP ZOON
Als zoon van een wijnmaker lijkt het bij
geboorte al vast te liggen, “later als je
groot bent word jij ook wijnmaker”.

Wijnmaker Laurent Miquel

De wijnen

Toch was dat niet het geval voor
Laurent. Als student besloot hij naar
Parijs te gaan om zijn ingenieursdiploma te behalen. Ver weg van de
wijngaarden van zijn vader begon hij
met werken in de automobielindustrie in Engeland. De passie voor wijn
is er wel met de paplepel ingegoten,
maar begon later pas te groeien.
Hierdoor is Laurent oenologie gaan
studeren en ging hij bij zijn vader in
de leer. In 1996 was de eerste oogst

van Laurent een feit. Wijnmaker Laurent Miquel staat inmiddels met zijn
vrouw Neasa aan het hoofd van het
wijnbedrijf en hij combineert de kennis die hij van zijn vader heeft meegekregen met zijn eigen, hedendaagse manier van wijn maken. Alles
is erop gericht om wijnen te maken
die de karakteristieke eigenschappen van de Languedoc-regio tot hun
recht laten komen. Om zijn voorouders en de huidige generatie te eren

heeft hij deze lijn wijnen Père et Fils
genoemd, vader en zoon. De boomwortels op het wijnetiket geven dan
ook alle namen weer van de mannen
uit de familie. Laurent Miquel heeft
de Syrah en Viognier als zijn belangrijkste druiven benoemd om wijn te
maken, maar ook andere druiven
zorgen voor wijnen met een opmerkelijke elegantie en balans.

7.95
49

6.

per fles

Père et Fils
Chardonnay - Viognier

Père et Fils
Sauvignon Blanc

Streek: Zuid-Frankrijk
Druiven: Chardonnay, Viognier

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Sauvignon Blanc

exotisch fruit | amandel

wit fruit | witte bloesem

oosterse gerechten | vis
salade caprese | gevogelte

lichte visgerechten | gebakken
garnalen | geitenkaas

10 | Wijnkring magazine

www.laurent-miquel.com/nl/

7.95
49

6.

per fles

Père et Fils
Chardonnay

Père et Fils
Cinsault - Syrah

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Chardonnay

Streek: Zuid-Frankrijk
Druiven: Cinsault, Syrah

exotisch fruit | anijs | boterig

aardbeien | bessen | rode vruchten

aperitief | vis | kipgerechten
salade

salade met vijgen en peer
groene asperges met mozzarella
en frambozendressing

Père et Fils
Syrah

Père et Fils
Syrah - Grenache

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Syrah

Streek: Zuid-Frankrijk
Druiven: Syrah, Grenache

donker fruit | kruiden | drop

rood fruit | peper | zoethout

lamsvlees | rijpe kaassoorten
gebraden vlees

rood gegrild vlees | ossenhaas
rijpe kazen

Père et Fils
Cabernet Sauvignon

Père et Fils
Merlot

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Cabernet Sauvignon

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Merlot

fruitig | cassis | kruiden

bessenaroma’s | eikenhout

medium rare steak | steak tartare
aubergine van de grill

rood vlees | stoofgerechten
gegrilde groenten | romige kazen

Wijnkring magazine | 11

Zinderende

Zomer!

Zomer! Naast de liefde is dat toch wel
waar heel veel liedjes over gezongen
worden, waarom? Waarschijnlijk
omdat je er zo vrolijk van wordt! De
temperaturen, de barbecue avonden
en de stemming van mensen om je
heen, als het zomer is wordt alles
gewoon een stuk leuker. Nou is die
zon natuurlijk heerlijk, maar wijn
maakt ook heel gelukkig! Zeker
wanneer je ze combineert met de
juiste gerechten. Om je daar een
beetje mee te helpen hebben we
een aantal zomerse wijn-spijs tips
verzameld. Genieten gegarandeerd!

combineer
onze tips met
de wijnen uit
dit magazine!

12 | Wijnkring magazine

OOK ALS HET EEN NEDERLANDSE ZOMER IS
T AAN
EN DE BARBECUE KAN NIE

KUN JE VOORUIT MET ONZE TIPS!

zalige
zomer
tips!
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RAMÓN BILBAO
Bodegas Ramón Bilbao heeft de Rioja tradities hoog in het vaandel staan, maar het
wijnhuis ziet het maken van wijn ook als een
ontdekkingsreis. Het altijd zoeken naar nieuwe uitdagingen en durven proberen. Dit kan
bijzondere smaakcombinaties voortbrengen.

Wijnmaker Rodolfo Bastida
wordt internationaal
erkent als één van de
vernieuwers in de Rioja

De Verdejo druiven voor de Edición Limitada Blanca Lías Verdejo groeien in het uiterste
noorden van D.O. Rueda. Afkomstig van de
nieuwe Rueda winery in het Finca Las Amedias estate.
De Selección Especial komt van het enige
estate dat Ramón Bilbao bezit in het Rioja
Baja gebied, vlakbij een klein plaatsje genaamd Tudelilla. De wijngaard is hoog gelegen, op ongeveer 700 meter hoogte. De bodem is erg arm en zit vol met kiezelstenen. De
wijngaard is beplant met Tempranillo en Garnacha druiven en is zo’n 30 jaar oud. Ondanks
de locatie in Rioja Baja, waar het klimaat warmer is dan in Rioja Alta, zorgt de hoge ligging
voor koelere nachten waardoor de druiven
een goede zuurgraad kunnen bereiken.
De Edición Limitada is een bijzondere wijn en
staat voor trots! De vergisting in eiken vaten
geeft de wijn mooie geïntegreerde houttonen. De Tempranillo druif waarvan deze wijn
gemaakt wordt, groeit in één van de beste
gebieden van Rioja Alta; Finca Valpierre.

De wijnen
Edición Limitada
Lías Verdejo
Streek: Rueda
Druif: Verdejo
intens | zacht | complex | citrusfruit
balsamico | witte bloemen | specerijen
pasta | risotto | verse vis

15.95
49

13.

Selección
Especial

Edición
Limitada

Streek: Rioja (Baja)
Druiven: Tempranillo, Garnacha

Streek: Rioja (Alta)
Druif: Tempranillo

zwoel | zacht | donker fruit | kruiden
vanille

intens | zacht | rijk | blauwe bessen
pruimen | likeur | exotisch hout | peper

rood vlees | tapas | chorizo | salami
belegen kaassoorten

Mexicaanse keuken | curry’s | paté
lamsvlees | boeuf bourguignon

10.95
49

8.
14 | Wijnkring magazine

15.95
49

13.

www.bodegasramonbilbao.es

Leuk weetje over het etiket van
Mar de Frades? Het etiket is
thermosensitief. Wat dat betekent?
Als de wijn op de juiste temperatuur
is om geschonken te worden, komt
er een schip tevoorschijn. Als de
wijn te warm wordt voor consumptie
verdwijnt het schip weer. Niet alleen
het schip, alles aan deze wijn doet je
denken aan de zee. De blauwe kleur
van de fles, het logo met de golven
van de zee die ook onderaan de fles
terugkomen en natuurlijk de frisse en
ziltige minerale tonen.

Aan de voet van de wijngaard in de glooiende
Salnés vallei groeien de
druiven voor de unieke
Mar de Frades Albariño. De Albariño druif
is dé druivensoort uit
het gebied Rías Baixas,
gelegen in het uiterste
noordwesten van Spanje. Bijzonder aan de Albariño is dat er verfijnde droge witte wijnen
van worden gemaakt
zoals de Mar de Frades. Wijnen die men
normaal gesproken
niet in het droge klimaat van de Zuid-Europese landen zou
verwachten.

www.mardefrades.es

De wijn
Albariño
Atlántico
Streek: Rías Baixas
Druif: Albariño
zuiver | elegant | bloemen | citrus
aperitief | schaal- en schelpdieren
zomerse salades

15.50
99

12.
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Hoewel het wijnhuis pas een paar
decennia bestaat, zijn de wijngaarden
er al sinds het ontstaan van de
Stellenbosch regio. De wijngaarden
zijn grotendeels volwassen, waardoor
de opbrengsten van de hoogste
kwaliteit druiven natuurlijk beperkt
zijn. L’Avenir richt zich op de twee
druivenrassen die de basis legden
van de Zuid-Afrikaanse wijnindustrie:
het erfgoed van de Chenin Blanc en
de innovatie die verbonden is aan
Pinotage. Voor de Classic zijn juist
de Bordeaux klassiekers Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc en
Merlot samengevoegd. Het heeft
geresulteerd in een elegante blend
met intens fruit en tannine die perfect
aansluiten bij hartige gerechten.

De wijnen

De Provenance wijnen centreren zich
rondom het terroir van L’Avenir. Met
glooiende hellingen, verkoelende
zeebries, bergachtige omgeving,
vruchtbare bodems, zachte regens
en vele uren zonneschijn is L’Avenir
de optimale plaats om topwijnen te
verbouwen.

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

steak van de grill

14.95
99

12.

Provenance
Pinotage

Streek: Stellenbosch
Druif: Chenin Blanc

Streek: Stellenbosch
Druif: Pinotage

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

fluweelachtig | zwarte bessen
bloemige tonen | vanille | toffee

visgerechten | kip

stoofgerechten | gratins
wild | varkensvlees

12.

16 | Wijnkring magazine

in ons
assortiment

zijdezacht | subtiele kruiden
aardbeien | kersen | kaneel

Provenance
Chenin Blanc

14.95
99

Nieuw

20.95
99

17.

www.lavenirestate.co.za

GERECHT:

CLASSIC RIBEYE MET PUREE VAN
GEPOFTE KNOFLOOK

WIJN:

PROVENANCE CLASSIC

TIP: SERVEER ER W
AT GEGRILDE

GROENTEN NAAST!

Ingrediënten
voor 4 personen
2 bollen knoflook
100 gr roomboter (op kamertemperatuur)
zeezout (grof)
4 ribeyes
en je hebt een barbecue nodig!

Heerlijk
met onze
L’avenir

Bereiding
Steek de barbecue aan en leg de bollen knoflook in hun geheel op het rooster, doe de deksel erop en pof ze in 15 minuten zacht en gaar. Laat de knoflook afkoelen. Snijd met een scherp mes de hele onderkant van de knoflookbol eraf en duw de gepofte teentjes uit de schil. Verwijder alle overgebleven
schilletjes. Pureer de gepofte knoflook samen met de boter, grof zeezout en
peper naar smaak met de staafmixer of in de keukenmachine. Bestrooi de
ribeyes met grof zeezout en peper en schroei ze in 1 minuut op hoog vuur
dicht. Draai het vlees een kwartslag en gril het nog 1 minuut (zo krijgt je
een mooi ruitjespatroon). Draai het vlees om en gril het nog 1-2 minuten.
Serveer met de knoflookboter.

Wijnkring magazine | 17
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Wijnmaakster Louisa Rose
Yalumba Samuel’s Collection
Roussanne

Yalumba Samuel’s Collection
Grenache Shiraz Mataro (GSM)

Yalumba Samuel’s Collection
Shiraz Cabernet Sauvignon

Yalumba werd in 1849 opgericht en
is nog altijd in bezit van de nazaten
van Samuel Smith, de allereerste
eigenaar. Als oudste wijnproducerende familie in Australië dragen ze
verschillende
verantwoordelijkheden; respect voor het verleden, bewust zijn van het heden en de ogen
altijd gericht op de toekomst. Hoofd
wijnmaakster is Louisa Rose (Lou
voor vrienden) en onder haar leiding
werkt Yalumba op een duurzame wijze aan wijnen waarin traditie en innovatie elkaar op harmonieuze wijze
ondersteunen. Zo heeft de Roussanne door een authentieke, natuurlijke
vergisting, zowel de frisse, delicate
fruitaroma’s die de druif van het koelere klimaat van de Eden Valley krijgt
als een vleugje hout van de opvoeding in oudere barriques. Het maakt
de wijn een universele partner van
vele gerechten of ideaal om zomaar
van te genieten.

Met de Samuel’s Collection eert de
Hill Smith familie niet alleen hun
voorvader, maar ook de klassieke
Australische blend van druivenrassen
die de kwaliteiten van dit intrigerende wijnland benadrukken. De Grenache geeft deze wijn fijne, sappige
aroma’s, de Shiraz en Mataro (ook
bekend als Mourvèdre of Monastrell)
zorgen voor structuur en complexiteit. Harmonie is het sleutelwoord
om deze wijn te beschrijven; drie
druiven die elkaar op evenwichtige
wijze aanvullen. Het maakt de GSM
een moderne wijn met zijn wortels in
de geschiedenis, afgestemd op de
hedendaagse liefhebber van wijn én
spijs.

De naam Yalumba is afgeleid van het
woord dat de Aboriginals gebruikten voor ‘het land om hen heen’. Het
land om de Yalumba Winery wordt
gekenmerkt door vele verschillen die
het mogelijk maken om er met diverse druivenrassen te werken. Shiraz
en Cabernet Sauvignon vormen een
klassieke Australische blend met een
unieke rijkdom aan sappige donkere
aroma’s. Het gulle klimaat van de Barossa Valley geeft perfect gerijpt fruit
en maakt de wijn even soepel en verteerbaar als vullend. De zorgvuldige
houtrijping geeft de wijn een extra
dimensie en maakt hem ideaal voor
diegenen die van een stevig glas
wijn met rijpe, afgeronde structuur
houden.

De wijnen
Samuel’s Collection
roussanne
Streek: South Australia
Druif: Roussanne
kamille | lavendel | wilde rozen
witte perzik | vanille | honing
wilde champignons | risotto met tijm
pompoen en ricotta | ravioli met
boter en salie

17.95
99

15.
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Nieuw

in ons
assortiment

Samuel’s Collection
Grenache Shiraz
Mataro
Streek: South Australia
Druiven: Grenache, Shiraz,
Mataro
sappig | levendig | rabarber | rozenblaadjes | kaneel | blauwe bessen
Aziatische gerechten | pad thai
kung pao chicken

17.95
99

15.

www.yalumba.com

Nieuw-Zeeland, het land dat
bestaat uit het Noordereiland,

De wijn

het Zuidereiland en een

van Marlborough: pure, frisse,
klassieke “Kiwi” wijnen. De
Kiwi is de bekendste vogel
en één van de symbolen van
Nieuw-Zeeland.

Geniet van de zomer met deze
heerlijke frisse Sauvignon Blanc,
nu extra voordelig!

in een fles

Islands is de weerspiegeling

Nieuw-Zeeland

aantal kleinere eilanden. Twin

Twin islands
sauvignon blanc
Streek: Marlborough
Druif: Sauvignon Blanc
droog | fris | tropisch fruit | citrus
verse kruiden | koriander | tijm
schaal- en schelpdieren | salades
geitenkaas | risotto met groene
asperges

11.95
99

9.

www.twinislandswine.com

Nieuw

in ons
assortiment

Samuel’s Collection Shiraz
Cabernet Sauvignon
Streek: South Australia
Druiven: Shiraz, Cabernet
Sauvignon
rijk | rijpe pruimen | kersen
kruiden | rode bessen
garnalen | chili | knoflook linguine
burrito met avocado en bonen

17.95
99

15.
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OGIER
Ventoux komt uit de omgeving
van de steden Carpentras en
Apt, gelegen aan de voet van de
gelijknamige berg. Het terroir van de
wijngaarden is samengesteld uit leem
en klei. Een perfecte voedingsbodem
voor deze rode wijn!
De Ogier Ventoux Rouge is een
paarsrode wijn met smaken van
bramen en hints van laurier en drop.
volle rode wijn met een aangenaam
lange afdronk.

De wijn

Ventoux
Rouge
Streek: Vallée du Rhône
Druiven: Syrah, Mourvèdre
zwart fruit | laurier | drop
gegrild vlees | belegen en
romige kazen

7.95
49

6.
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www.ogier.fr

Of het nu rood of wit is, Pinot is populair.
Bij Errazuriz komen beide wijnen uit

PINOT
PINOT
PINOT !

de Aconcagua Valley. Een gebied met
een mediterraan klimaat, warme
dagen en verkoelende avonden. Deze
temperatuurverschillen

stimuleren

de druiven in hun ontwikkeling en dat
proef je terug!
Heb je trek in een zomerse salade
met zeevruchten dan kies je voor
de Pinot Grigio. Liever een heerlijke
paddenstoelen pasta? Ga dan voor de
Pinot Noir, misschien zelfs even licht

De wijnen

koelen, heerlijk!

Estate series
Pinot Grigio
Streek: Aconcagua Valley
Druif: Pinot Grigio

Streek: Aconcagua Valley
Druif: Pinot Noir

fris | zacht | peer | appel
bloemen | citrus | bittertje

sappig | fris | aardbeien | kersen
pruimen | geroosterd brood

zeevruchten | voorgerechten met
vis

pasta met paddenstoelen

10.95
49

8.

www.errazuriz.com

Tip:
in
dr k deze
Pinot Noir
licht gekoeld!

Estate series
Pinot noir

10.95
49

8.
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MARKUS MOLITOR
De beroemde Duitse wijnproducent
Markus Molitor staat bekend om zijn
grote Riesling wijnen, maar heeft
daarnaast ook een deel Pinot Blanc
en Pinot Noir aangeplant. De druiven
voor deze Pinot Blanc groeien in verschillende delen langs de Mosel. Deze
Pinot Blanc is een pure, frisse en aromatische wijn qua geur. Grote finesse
en puurheid. Medium tot full-body, dit
is een perfect uitgebalanceerde Pinot
Blanc met veel zuiverheid en spanning. Zeer Bourgondisch, maar ook
zeer Moselachtig in zijn fruit, finesse,
elegantie en leisteen. Een geweldige
Pinot Blanc!

DUITSLAND EN OOSTENRIJK
haus klosterberg
pinot blanc
Streek: Mosel
Druif: Pinot Blanc

STEININGER

droog | fris | tropisch fruit | citrus
verse kruiden | koriander | tijm

De wijnen

De wijn

Met de Grüner Veltliner beschikt Oostenrijk over een druif die in staat is om
een breed scala aan wijnen voort te
brengen, variërend van mousserend
tot stil en van strakdroog tot weelderig zoet. Het familiebedrijf Steininger
heeft als nieuwe aanwinst in de Grüner Veltliner range de Ried Kogelberg
Terrassen Réserve. De terrassen op
de hogere delen van de Kogelberg
geven de wijn een uniek, energiek karakter. Een pure terroir wijn, groots en
complex. Probeer hem nu zelf!

14.95
49

11.

https://markusmolitor.com

Grüner Veltliner
Kamptal
Streek: Kamptal
Druif: Grüner Veltliner
fruitig | klassiek | zachte zuren
vruchten | pepertje | mineralen
exotische gerechten | gevogelte
rijke visgerechten

11.95
49

9.
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kreeft | krab | groene salade met champignons en witte balsamico crème

Ried Kogelberg
Terrassen Réserve

Nieuw

Streek: Kamptal

Druif: Grüner Veltliner
in ons
t
en
assortim
complex | finesse | peer | honing
zachte kruiden
vis | kalfsvlees | zeevruchten

35.95
99

29.

http://weingut-steininger.at
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Fr om t he be s t l a nd, the best W ine

awarded best chilean winery 2017!

W I N E
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