
FABEL OF FEIT? Onze sommeliers adviseren dat het in sommige gevallen zeker 
zo is. Denk aan diverse bereidingen van rauw vlees zoals rundercarpaccio en steak tartaar. 
In dit geval zal een rijpe, frisse witte wijn de smaken van het vlees beter accentueren dan 
rode wijnen. 
 
 

NIEUWE SOMMELIER SELECTED WINES UIT 
RUEDA! RUEDA IS ÉÉN VAN DE MEEST TYPERENDE WIJNGEBIEDEN 
VOOR VERDEJO. DOOR ONZE NIEUWE SAMENWERKING MET BODEGAS 
VALDECUEVAS, GELEGEN IN HARTJE RUEDA-VALLADOLID, HEBBEN WIJ DE 
ULTIEME TOP VAN RUEDA NU IN HUIS.  
 
De zomer staat voor de deur en we krijgen zin in verfrissende, sappige zomerwijnen. Wat kun 
je dan beter drinken dan Verdejo; een wijn waarbij je de zon letterlijk terug proeft in je glas. 
Twee stijlen; licht, fris, en sappig, maar ook rijpere, complexere stijlen met subtiele 

houtlagering, grootgebracht onder de Spaanse zon. Voor 
komende zomer zijn wij op zoek gegaan naar het beste 
van het beste. Dit hebben wij gevonden bij 
Bodegas Valdecuevas. Niet eerder heeft de kwaliteit van 
een Verdejo-selectie ons zó verrast als die 
van wijnmakersfamilie Valdecuevas. De 
Verdejo 'Miluva' en de klassieke Verdejo 
Valdecuevas typeren we als verfrissend en elegant. De 
rijpere, houtgelagerde Verdejo's zoals de Verdejo Cuvée 
en de Verdejo 'Fermentado en Barrica' hebben 
een Bourgogne-achtige stijl met meer complexiteit. Alle 
cuvée's zijn bij ons verkrijgbaar. Meer lezen over 
Valdecuevas? Klik hier. 
 

 

 
SMAAKMAKENDE TOP 3 TIJDENS DARE 
WINES VOORJAARSPROEVERIJ 2017.  
HET WAS DRUK, HET WAS GEZELLIG, HET WAS EEN SUCCES: ONZE 
VOORJAARSPROEVERIJ IN QLUBHOUSE. DRIE WIJNDOMEINEN KWAMEN ALS 
'WINNAAR' UIT DE BUS. Op 23 april bezochten ruim honderd wijnliefhebbers onze 
Voorjaarsproeverij in het sfeervolle Qlubhouse. Meer dan 50 wijnen open, specifieke uitleg  



van onze sommeliers en een goede sfeer. "The 
Blind Tasting Game" werd met veel succes 
ontvangen en bracht lovende reacties. Met stip 
op 1 stonden de wijnen van Valdecuevas, ook 
scoorde Bodegas Navarro Lopez met haar 
Premium '1904'  lijn goed en opnieuw sprongen 
de wijnen van Babylon's Peak eruit, met name 
de Chenin Blanc als frisrijpe zomerwijn met het 
oog op het seizoen. Onder een kleine 
sfeerimpressie van deze mooie 
proefmiddag: meer foto's vind je op onze 
website! 
 
 
 

DARE WINES SPONSORT LEVENSLIED VOOR HET 
4E JAAR OP RIJ.  
OOK DIT JAAR HEBBEN WIJ VOLMONDIG 'JA' GEZEGD ALS SPONSOR VAN 
HET TILBURGS FESTIVAL VAN HET LEVENSLIED. Op zaterdag 10 en zondag 11 juni 
zingt Tilburg uit volle borst mee met beroemde Nederlandse volkszangers zoals Jan Smit en 
Willeke Alberti, tijdens het jaarlijkse Festival van het Levenslied. Onze wijnen zijn het hele 
weekend te proeven; je kunt ons vinden op het VIP Deck. Wil je meer lezen over  
Het Levenslied? Kijk op http://www.festivalvanhetlevenslied.nl 

 
 


