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Frankrijk, Italië, Portugal en Spanje blijven de toplanden 
voor de aankoop van een vakantiewoning. Maar ook 
bestemmingen à la Griekenland, Oostenrijk, Turkije, 
Zuid-Afrika, Kaapverdische Eilanden en zoveel meer 
zullen niet ontbreken. In totaal zijn maar liefst 25 
landen vertegenwoordigd op de beurs. Kortom, u vindt 
gegarandeerd wat u zoekt op de Second Home Beurs!

BEZOEK WIJNKRING OP DE 
SECOND HOME BEURS!

Wie graag inspiratie wil opdoen voor een tweede woning of 

concrete plannen heeft om een villa, appartement of chalet aan 

te kopen in binnen- of buitenland, kan terecht bij meer dan 140 

makelaars en projectontwikkelaars op de Second Home Beurs. 

Bezoekers krijgen de mogelijkheid om tijdens hun 
zoektocht kennis te maken met de wijnen van De 
Wijnkring. De Wijnkring zal dit keer niet alleen Salentein 
schenken, maar bezoekers kunnen ook genieten van 
een mooi glas wijn van Errazuriz. 

IN DIT WIJNKRING MAGAZINE VINDT JE 2 GRATIS ENTREEKAARTEN VOOR DE SECOND HOME BEURS!

9-11 maart

jaarbeurs

utrecht



Père et Fils
Chardonnay - Viognier

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Chardonnay | Viognier

exotisch fruit | amandel

oosterse gerechten | vis
salade caprese | gevogelte

Père et Fils
Sauvignon Blanc

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Sauvignon Blanc

wit fruit | witte bloesem

lichte visgerechten | gebakken 
garnalen | geitenkaas

Père et Fils
Syrah

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Syrah

kruiden | drop

lamsvlees | rijpe kaassoorten

Père et Fils
Cabernet Sauvignon

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Cabernet Sauvignon

fruitig | cassis | spicy kruiden

medium rare steak | steak tartare
aubergine van de grill

Père et Fils
Syrah - Grenache

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Syrah | Grenache

rood fruit | peper | zoethout

rood gegrild vlees | ossenhaas 
rijpe kazen

Père et Fils
Cinsault - Syrah

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Cinsault | Syrah

aardbeien | bessen | rode 
vruchten

salade met vijgen en peer
groene asperges met mozzarella 
en frambozendressing

laurent-miquel.com/nl/

7.75

6.49De wijnen
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VADER OP ZOON

De familie Miquel is al acht gene-
raties lang, sinds 1791 om precies 
te zijn, bezig met de wijnbouw op 
hun prachtige wijngoed. Waar ligt 
dat wijngoed? In de Haut Lanque-
doc in Saint-Chinian, ten noorden 
van de stad Béziers. Al generaties 
lang wordt er van vader op zoon, 

oogst na oogst kennis gedeeld en 
geleerd om in harmonie met de 
natuur te werken. Daarom gebruikt 
Laurent Miquel voornamelijk na-
tuurlijke hulpbronnen en wordt er in 
het bedrijf geen gebruik gemaakt 
van chemische middelen. Laurent 
is de huidige generatie wijnmakers 
in de familie en gebruikt de kennis 
die hij van zijn vader heeft meege-
kregen goed. Daarnaast past hij 
zijn eigen nieuwsgierigheid toe en 
gaat hij soms op een rebelse en in-
novatieve wijze tegen de tradities 
in. Dit zorgt voor prachtige wijnen 

Geniet van deze serie 

van laurent, voo
r elke 

smaak een passende 

wijn!

De familie Miquel is al 
acht generaties lang, 
sinds 1791 om precies te 
zijn, bezig met de wijn-
bouw op hun prachtige 
wijngoed. 

met een echt Lanquedoc karakter. 
De ‘Père et Fils’ serie is een eerbe-
toon aan de voorvaderen van Lau-
rent Miquel, het betekent dan ook 
‘Vader en Zoon’. De boomwortels 
op het etiket geven alle namen 
weer van de mannen uit de familie. 
Leuk grapje: er staat één verzon-
nen naam tussen. Favoriet zijn de 
druivensoorten Syrah en Viognier, 
maar ook andere druiven liggen in 
de expertise van Laurent Miquel. 
Wijnen met elegantie en balans!
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kersen | frambozen | kruiden

gebraden gevogelte | rood vlees 
lamsvlees | borrelhapjes (ham, 
worst, harde kazen en paté)  

Le Canon Blanc 
Muscat-Viognier

lychee | steenvruchten | bloemen

frisse voorgerechten | kaasfondue
schaal- en schelpdieren

Streek: Zuid-Frankrijk
Druiven: Muscat d’Alexandrie 
Muscat à Petits Grains | Viognier

Le Canon Rouge 
Syrah-Grenache
Streek: Zuid-Frankrijk
Druiven: Grenache Noir | Syrah

www.cazes-rivesaltes.com www.dehippevegetarier.nl

De wijnen
CAZES MET
HEERLIJKE 
RECEPTEN!

Een echte winterse maaltijd vol met 
aardse smaken van wortelgroenten en 
paddenstoelen en een hint truffel!

Benodigdheden voor 4 personen
• 600 g verschillende paddenstoelen
• 4 grote wortels
• 6 teentjes knoflook
• 1 kg pastinaak
• 100 ml groentebouillon
• 200 ml slagroom
• 3 el kokosolie
• 4 takjes verse tijm
• 4 tl truffelolie
• olijfolie
• zout en peper
optioneel: truffeltapenade (toevoegen tijdens het bakken 
van de paddenstoelen)

bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 200 graden. Verwijder de buiten-
ste schil van de pastinaak met een dunschiller en snijd deze 
vervolgens in stukjes. Zet een pan op het vuur met de pas-
tinaak, groentebouillon en  slagroom. Bestrooi met peper 
en zout. Breng het mengsel aan de kook. Laat in ongeveer 
15 minuten gaar koken. Laat het mengsel afkoelen en maal 
fijn in de blender tot een gladde massa. Voeg peper en zout 
toe naar smaak. Rasp de wortel en snijd deze in plakken. 
Maak de knoflook schoon door de schil te verwijderen en te 
teentjes los van elkaar te halen. Plaats de knoflook en wortel 
in een ovenschaal en besprenkel met olijfolie. Voeg peper 
en zout toe naar smaak en zet de ovenschaal in de voorver-
warmde oven. Laat de wortel en knoflook 20 minuten garen 
en schud halverwege even om. Borstel de paddenstoelen 
zodat eventuele aarde niet in het gerecht terecht komt. Snijd 
de grote stevige paddenstoelen in grove stukken. Terwijl je 
de zachte paddenstoelen gaat scheuren. Zet een pan op 
hoog vuur en smelt hier de kokosolie in. Voeg de stevige 
paddenstoelen toe aan de pan met de kokosolie. Schud de 
paddenstoelen regelmatig om. Na 4 minuten mogen de 
zachte paddenstoelen toegevoegd worden. Bak het geheel 
nog 4 minuten. 

Voor het opmaken begin je met een streep pastinaak puree 
op het bord. Plaats de wortel en knoflook willekeurig op de 
puree en plaats hierover de paddenstoelen. Druppel tot slot 
de truffel olie over de paddenstoelen en serveer direct.

100 %
biodynam

isch!

ontdek De Hippe Vegetariër 
Een foodblog en boek gericht op vege-
tariërs, flexitariërs en levensgenieters die 

dol zijn op eten. Hier vind je dagelijks 
inspiratie voor vegetarische recepten 

die niet alleen lekker maar ook light zijn. 
Ontdek de betere hippe restaurants 
waar ze ook hun vegetarische gasten 

weten te verwennen. Lees recensies van 
mooie (vega) kookboeken en bijzon-
dere, bewuste producten. Bekijk de 

vleesvervangers-rubriek om alles te wet-
en te komen over de smaak, structuur 
en voedingswaarde. Ontvang tot slot 

wekelijks leefstijltips, eettips en sporttips 
van inspirerende gastbloggers voor een 

bewuste, gezonde en fitte levensstijl. 
Speciaal voor de 100% biologische en 
vegan-friendly geproduceerde wijnen 
van Cazes heeft De Hippe Vegetariër 

twee recepten uitgezocht die de ideale 
én verantwoorde combinatie zijn!

9.50

9.50

7.99

7.99

GERECHT

WIJN
Le Canon Blanc

Kruidensalade met creme van 

schorseneer en groene groenten

GERECHT

WIJN

Le Canon Rouge

Paddenstoelen met wortel-

groenten en truffel

Winters voorgerecht met verse 
kruiden, schorseneer, groene asperges, 
gefrituurde sperzieboon en coulis van 
spinazie. Een herfstige boswandeling 
op je bord!

Benodigdheden voor 4 personen
• 450 g schorseneren
• 100 ml groentenbouillon
• 200 ml slagroom
• 40 g selderijbladeren
• 20 g platte peterselie
• 8 groene asperges
• 5 el kokosolie
• 4 sperziebonen
• 100 g spinazie
• 50 ml groentebouillon
• 50 ml slagroom
• zout en peper

bereidingswijze
Was de schorseneren en schil ze terwijl je keukenhand-
schoenen draagt. Ze worden namelijk erg slijmerig. Snij ze 
vervolgens in stukjes. Zet hierna een pan op het vuur met 
de schorseneren, 100 ml groentenbouillon en 200 ml slag-
room. Bestrooi met peper en zout. Breng het mengsel aan 
de kook. Laat in ongeveer 15 minuten gaar koken. Laat het 
mengsel afkoelen en maal fijn in de blender. Was vervolgens 
de verse kruiden, pluk de blaadjes en laat uitlekken op een 
theedoek. Gril de asperges kort tot er mooie gril streepjes 
ontstaan voor ongeveer 3-4 minuten in de grillpan of oven. 
Was de sperziebonen. Zet een steelpan op met de koko-
solie. Zodra de kokosolie volledig gesmolten is laat je de 
sperzieboon voorzichtig in de olie vallen. Na 2 minuten is de 
sperzieboon klaar. Herhaal met de vier sperziebonen en leg 
apart op een keukenpapiertje tot gebruik. 

Was tot slot de spinazie, plaats in de blender, voeg er 50 ml 
slagroom en 50ml bouillon aan toe en mix tot het een glad-
de coulis is. Doe over in een steelpan en breng zachtjes aan 
de kook. Voeg zout en peper toe. Voor het opmaken van de 
borden begin je met de schorseneren puree. Ongeveer 2 
eetlepels per bord. Hierna plaats je de verse kruiden in het 
midden van het bord. Hierover twee asperges en de gefri-
tuurde sperzieboon er bovenop. Tot slot drapeer je de coulis 
van spinazie over de salade. Serveer direct.



8   |   Wijnkring magazine Wijnkring magazine   |   9www.farinawines.com

Farina Appassilento 
Rosso del Veneto

Farina Appassilento 
Bianco del Veneto

rood fruit | gedroogde bloemen 
kersen

rood vlees | geroosterd vlees
lamsvlees | milde kazen

wilde bloemen | groene appel
ananas

aperitief | vis | kip | couscous

Streek: Veneto
Druiven: Corvina | Cabernet 
Sauvignon | Merlot

Streek: Veneto
Druiven: Garganega | Sauvignon 
Blanc | Chardonnay

Valpolicella Classica is een van de 
beste regio’s om kwaliteitswijnen 
te produceren. In het westen zorgt 
het Gardameer voor een matiging 
van het klimaat en houdt het ex-
treme temperatuurverschillen te-
gen. Rond de wijngaarden liggen 
heuvels, die zorgen voor perfecte 
blootstelling aan zonlicht en per-
fecte ventilatie om schimmel en 
rot te voorkomen. Het berggebied 
Monte Baldo, aan de oever van het 
Gardameer en de rivier de Adige 
in Noord-Italië,  zorgt voor een fris-
se wind, die extreme warmte voor-
komt. Ook de bodem speelt een 
rol in de kwaliteit van de wijnen. 

FARINA

De mix van kalksteen en klei geeft 
een natuurlijke structuur en stevig 
karakter aan de typische wijnen uit 
de regio. Dit alles komt de rijping 
van de druiven ten goede. 

Ieder jaar geeft Farina veel  aan-
dacht aan het verhogen van de 
kwaliteit van de wijnen om tot in-
novatieve eigenschappen te ko-
men die een aanvulling zijn op de 
markt. De selectie druiven die hier-
bij gekozen worden hebben gere-
sulteerd in de Appassilento Rosso 
del Veneto en de Appassilento 
Bianco del Veneto.  Beide blends 
hebben een sterke persoonlijkheid 

en een uitzonderlijke elegantie 
met ieder hun eigen karakter. 

Aroma’s van wilde bloem, groene 
appel en ananas zijn de kenmer-
ken van deze witte Appassilento. 
Vol, zacht en aromatisch waardoor 
het een ideale aperitiefwijn is. Voor 
de rode Appassilento zijn aroma’s 
van kersen en gedroogde bloe-
men kenmerkend. Een volle wijn, 
maar toch soepel, zacht en flu-
weelachtig. Een wijn die een echte 
aanvulling betekent voor gerech-
ten, of gewoon voor in uw eigen 
voorraad!

De wijnen

Het vinificatieproces van de 
appassilento wijnen is lang 
en complex, dit is namelijk 

drie keer langer dan normaal 
gesproken het geval is. Daar 
komt de naam ‘Appassilento’ 

vandaan, namelijk ‘op een 
langzaam tempo’.9.95

7.99 9.95

7.99

Farina heeft haar 
roots in de regio 
Veneto, een beschermd 
gebied en erg bekend in 
Italië door steden als 
Verona en Venetië. 



10   |   Wijnkring magazine Wijnkring magazine   |   11www.bodegasramonbilbao.es/en/

De
 w

ijn
enRAMÓN 

BILBAO

Ramón Bilbao
Crianza

Ramón Bilbao
Verdejo

zwart fruit | pruimen | sandelhout 
balsemiek | drop

gebraden vlees | harde kazen
stevige worstsoorten

passievrucht | anijs | grapefruit
aangenaam bittertje

gegrilde kip | schaal- en 
schelpdieren | garnalen

12.45

9.99

11.25

8.99

Streek: Rioja
Druif: Tempranillo

Streek: Rueda
Druif: Verdejo

De laatste decennia hebben er in het 
traditionele Spanje enorme ontwik-
kelingen plaatsgevonden op wijnge-
bied. Producenten verlegden hun fo-
cus van het maken van volumewijnen 
voor binnenlandse consumptie naar 
kwaliteitswijnen die niet alleen in ei-
gen land, maar ook internationaal 
hoge ogen gooien. Veelal dankzij 
jonge en ambitieuze wijnmakers zijn 
wijnbedrijven gemoderniseerd en 
experimenteren zij meer met nieuwe 
vormen van wijn maken en het com-
bineren van druivensoorten.  Dat be-
tekent niet dat de traditionele en her-
kenbare Tempranillo vergeten wordt. 
Als er een druif bekend is in Spanje 
dan is het de Tempranillo wel. Bode-
gas Ramón Bilbao staat bekend om 
de mooie Rioja wijnen waarbij res-
pect voor de Spaanse tradities cen-
traal blijft staan. De moderne wijze 
van wijn maken zorgt voor een brede 
diversiteit aan wijnen.  Daar zijn deze 
twee mooie wijnen het bewijs van.

Inmiddels worden er ook prachtige 
witte wijnen in Spanje gemaakt, on-
der andere in de streek Rueda, ten 
noordwesten van Madrid. Van de bij-
zondere witte druif Verdejo worden 
heerlijke frisse, droge witte wijnen 
gemaakt. Ramón Bilbao heeft daar 
een moderne bodega neergezet.

De laatste decennia hebben 
er in het traditionele Spanje 
enorme ontwikkelingen 
plaatsgevonden op 
wijngebied. 
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Vroeg uit de veren want we moe-
ten om 7:00 uur op Schiphol staan! 
Om 9:40 uur gaan we de lucht in 
richting Marseille om ons Rhône 
huis Ogier te bezoeken. Nadat we 
de bus opgehaald hebben bij het 
verhuurbedrijf zetten we koers naar 
Châteauneuf-du-Pape.

Na ongeveer een uurtje komen we 
daar aan en worden we ontvangen 
door Anne,  een zeer enthousiaste 
dame die werkzaam is voor Ogier. 
Zij neemt ons mee naar een ruimte 

waar een heerlijke picknick-lunch 
voor ons klaar staat. Een klein 
glaasje wit en een drupje rood erbij 
om alvast een beetje het Rhône 
gevoel te krijgen. Daarna krijgen we 
allemaal een e-bike om mee door 
de Wijngaarden te fietsen. Anne 
leidt ons door de omgeving van 
Châteauneuf-du-Pape langs alle 
wijngaarden van Ogier, die allemaal 
natuurlijk weer hun speciale ligging 
en terroir hebben. Die verschillen 
ontdekken we tijdens een proeverij 
na afloop van de fietstocht. Hierna 

De tweede dag. We vallen met onze 
neus in boter als we aankomen bij 
de winery, want daar komen nét 
de zojuist geoogste druiven aan! 
We mogen helpen met sorteren en 
kunnen het proces van heel dichtbij 
volgen, mooier wordt het niet!

Daarna volgt een rondleiding door 
de winery, wederom onder de be-
zielende leiding van Anne die ons 
werkelijk alle hoeken en gaten van 
het bedrijf laat zien en dat terwijl de 
oogst hier op dit moment verwerkt 
wordt. Dat is heel bijzonder. Daarna 
nog even een tour door de kelders 
en een prachtige proeverij van een 
mooi assortiment wijnen van Ogier. 
Dan de bus in en op naar Avignon, 
hier hebben we een heerlijke lunch 
midden in de stad en daarna ne-
men we alweer afscheid van Anne. 
We slenteren nog even door Avig-
non en rijden vervolgens  twee uur 
richting Provence om daar Château 
Mentone te gaan bezoeken. In de 
avond genieten we daar van het di-
ner en morgen maken we een tour.

We rijden na een lekker ontbijt naar 
Château Mentone voor de rondlei-
ding. We ontmoeten hier een zeer 
enthousiaste wijnmaker die ons 

mee neemt in zijn wereld van wijn 
maken en vooral ook beleven. Ook 
hier krijgen we weer alles te zien, 
maar vooral ook alles te proeven 
wat onlangs is geoogst en nu in de 
vergistingstanks zit.

Hij legt ons alle ins en outs uit, 
waarom hij dingen doet zoals hij ze 
doet en waarom de wijnen/sappen 
in de tanks zo verschillend smaken, 
erg boeiend allemaal.

We proeven daarna nog een aantal 
verschillende eindproducten van 
Château Mentone en we zijn 
wederom onder de indruk. We 
lunchen heerlijk in de tuin, wat een 
verwennerij! Daarna reizen we weer 
terug naar Marseille om onze vlucht 
terug naar Amsterdam te halen. 
Een mooie, leerzame reis!een snelle douche, dineren in de 

stad en niet al te laat naar bed, 
want het was een lange dag!

‘We vallen met 
onze neus in de 

boter als we 
aankomen bij de 

winery, want 
daar komen nét de 
zojuist geoogste 

druiven aan !’ 

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

WIJNKRING REIS 
RHÔNE EN 
DE PROVENCE
Afgelopen september is een groep Wijnkring 
ondernemers op bezoek geweest bij onze 
franse wijnhuizen Ogier en Château 
Mentone. We delen graag hun ervaringen 
met u, daarom volgt nu een verslag van 
hun leerzame en inspirerende reis!

'We ontmoeten hier een zeer enthousiaste 
wijnmaker die ons meeneemt in zijn wereld 
van wijn maken en vooral ook beleven'

De Wijnkringleden samen met Anne
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Lirac 
Lou Caminé

Plan de Dieu 
Rouge

stevig | rood fruit | leer
kruiden

wildgerechten | rood vlees
Kaas tip: Sainte-Maure

vol | rijk | rood fruit | eikenhout
 

wild | rijpe kazen | pasta’s met 
rode sauzen

12.95 12.75

10.49 10.49

LIRAC LOU CAMINÉ, HET KLEI-
NE PAD… Beschut in een rustige 
plaats, vinden we de Lirac. Weg 
van de gebaande paden, ook wel 
de ‘caminé’ genoemd in het oude 
provençaalse dialect. Dat is waar-

DE RHÔNE WIJNEN 
VAN OGIER

Streek: Rhône
Druif: Grenache | Syrah
Mourvèdre | Cinsault

Streek: Rhône
Druif: Grenache | Syrah
Mourvèdre

De wijnen

ontdek Lirac Lou 
caminé en Côtes du 
Rhône Village Plan de 
Dieu. fantastisch rood! 

probeer 

plan de dieu 

met pasta!

om deze Cru, die zijn status kreeg 
in 1947, wijnen van hoge kwaliteit 
oplevert. De rode vruchten en 
Provençaalse kruiden geven een 
typische rondheid aan deze wijn.
 
CÔTES DU RHÔNE VILLAGES PLAN DE 
DIEU, GODS VLAKTE… Dit bijzondere 
landschap varieert van een uitge-
strekte, zonovergoten vlakte met 
kiezelstenen tot een sterke, koude 
Noordwestelijke wind. De naam 
komt van nonnen die het Dentel-

les de Montmirail Massif hebben 
verlaten om zichzelf hier te sette-
len. Ze hebben meegewerkt aan 
de ontwikkeling van de appellatie. 
Het was voor hen de beste wijn-
gaard, Gods vlakte. Hier stond de 
wieg van deze wijn, met intense 
smaken van rood fruit en tabak 
met op de achtergrond fijne peper.
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Salentein Sparkling Brut 
Cuvée Exceptionnelle

groene appel | citrus | toast

oesters | kreeft | sushi

14.95

12.49

Streek: Mendoza
Druif: Chardonnay | Pinot Noir

Portillo Merlot

Portillo Malbec

Portillo Chardonnay

kersen | framboos | aalbes-
sen | kaneel

barbecue | chili con carne
fruitig | peer | appel | honing

sashimi | salade met feta
pasta met zalm of kip

framboos | bessen | kers
specerijen

rood vlees | harde kazen 
Pekingeend

Streek: Mendoza
Druif: Malbec

Streek: Mendoza
Druif: Chardonnay

Streek: Mendoza
Druif: Merlot

De wijnen

8.95

7.49
8.95

7.49

8.95

7.49

Sinds een paar jaar maakt 
Salentein een eigen mousserende 
wijn. Deze is gemaakt van 75% 
Chardonnay en 25% Pinot Noir 
druiven uit El Oasis. Het resultaat? 
Een frisse en fruitige wijn met een 
fijne mousse en tonen van toast 
en citrus. Een mooie goud roze 
gloed met een zachte bubbel 
maakt deze sparkling compleet. 
Proost met deze mousserende 
wijn binnen een jaar na aankoop 
en zorg ervoor dat hij ongeveer 
12 graden is, optimaal genieten!

Deze Portillo wijnen komen aan hun naam via de historische bergpas tussen het Andesgebergte en de Uco 
vallei in Argentinië. Het zijn jonge wijnen met een fruitig karakter. Bij Bodegas Salentein wordt een scala 
aan wijnen geproduceerd, waaronder deze Portillo serie. Elke Salentein wijn is gericht op een specifieke 
behoefte; van een droge witte wijn tot een volle rode wijn. De Portillo serie bestaat uit diverse wijnen, 
ieder met een eigen unieke en kenmerkende smaakbeleving:  Malbec, Merlot, Pinot Noir, Chardonnay en 
Sauvignon Blanc. In deze editie laten we graag de Portillo Chardonnay, Malbec en Merlot stralen samen 
met de sprankelende Salentein Sparkling Brut Cuvée Exceptionelle. 

PORTILLO EN SALENTEIN
Chardonnay, Malbec en Merlot, klinkt Frans toch? 
Klopt, maar deze Argentijnse Portillo exemplaren 
laten je verrassen! De druiven die gebruikt 
worden voor Portillo groeien in de hooggelegen 
wijngaarden van de Uco Vallei in Mendoza. De enige 
vallei in Mendoza waar een koel klimaat heerst.  



Ondernemen doen we Zo is hét televisieprogramma voor en over 
de zakelijke markt. Presentatoren Jeroen Smits en Jolien van den 
Elsakker gaan voor dit programma in gesprek met ondernemers uit 
verschillende branches. Ook krijgen de gasten een heerlijke maaltijd 
geserveerd gepaard met een goed glas wijn. Deze wijn-spijs combinaties 
worden zorgvuldig samengesteld en bereid door diverse chefs van 
gerenommeerde restaurants, in samenwerking met Verbunt Wijnkopers.

herberg de witte gans
In de bossen bij Dalfsen ligt Herberg de Witte Gans. De 

herberg is gelegen in een prachtige landelijke omgeving. 
In het restaurant met rustieke uitstraling kan men genieten 

van gerechten met als basis de Franse en Mediterrane 
keuken én inspiratie uit Azië en andere delen van de 

wereld. Het keukenteam van Chefkok Dennis van Gennep 
werkt tevens veel met streekproducten. Zo betrekken we 

de boter en zuivel bij De Knapenvelder in Raalte, de kazen 
bij De Heileuver in Dalmsholte, de asperges bij Ogink in 
Raalte en werken we met vlees van Vechtdal runderen.
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De Avenir Single Block Chenin 
Blanc is een heerlijke wijn met 

de volle smaak van tropische aroma’s, hetgeen een goede connectie 
maakt met de kerriesiroop in het gerecht. De hint van noot combi-

neert goed met de macadamia noten. De wijn is mooi in balans met 
een zuurtje en tonen van eikenhout, wat het geheel wat body geeft.

Met dit voorgerecht hebben we bewezen dat 
Port niet alleen past bij de clichés van kaas en 
pure chocolade, maar ook zeker met hartige 
gerechten te combineren is. Graham’s bewijst 
met hun portwijnen dat ze gastronomisch zeer 
goed inzetbaar zijn. Nagelhout is een Twents streekproduct van 
lucht gedroogd rundvlees. De naam nagelhout verwijst naar de plank met 
spijkers (naegels) waaraan het vlees na het slachten wordt opgehangen om 
te drogen. Voor het drogen wordt het vaak ingewreven met nootmuskaat 
en/of kruidnagel. De kruidigheid van het vlees sluit aan bij de kruidige 
tonen van de Six Grapes Reserve Port. 

Het Nagelhout is geserveerd op een salade van knolselderij, appel en 
truffel. De knolselderij en appel helpen het frisse toontje in de Port en 
de truffel het aardse karakter. Bovenop de salade ligt wat toast voor het 
krokante element in het gerecht en daarbij ook nog ganzenlevermousse, 
voor het filmende en romige karakter van de Six Grapes. Voor de kleur 
hebben we nog een gel gemaakt van rode biet en de Six Grapes. Ook de 
rode schotsen zijn gemaakt van rode biet en aardappel.

Dennis van gennep

aan de poel**
Een geweldig restaurant met een kosmopolitische uitstraling 
midden in Amstelveen met een fantastisch panorama over de 

Poel aan het Amsterdamse Bos. Pure smaaknuances en respect 
voor seizoensproducten zijn kenmerkend voor de keuken van 
Patron-Cuisinier Stefan van Sprang, begeleid door prachtige 
wijnen, geserveerd door Maitre-sommelier Robbert Veuger.

parkheuvel**
Restaurant Parkheuvel ligt in het park, niet ver van de 
Euromast en pal aan de Maas. Het terras biedt een 

weergaloos uitzicht op het water en de langsvarende 
schepen. Ons interieur is wat je noemt cosy art deco. 
De inrichting is een keuze voor kwaliteit en comfort. 

Het restaurantgedeelte loopt in een speels ronde vorm 
en biedt overal uitzicht op het water. Wie eenmaal aan 
tafel zit, hoeft alleen maar te ontspannen en in alle rust 

te genieten van wat er op tafel komt. Het lunch- en 
dinergedeelte van het restaurant is ruim opgezet; wie 
bij Parkheuvel te gast is, heeft privacy en kan in alle 

rust tafelen. Ook is het mogelijk om aan de bar of in de 
lounge een aperitief te gebruiken, na het diner koffie en 
eventueel een digestief. Onze bedieningsbrigade stemt 

zich af op de gast; de bediening is warm en sfeer makend 
indien gewenst, onzichtbaar aanwezig wanneer gepast. 
Met een persoonlijke en ontspannen service streven we 

naar het hoogste niveau van gastvrijheid.

champagne pol roger 
brut réserve

- pommes tsarine

Pommes Tsarine is een gerecht met romige 
en filmende tonen van de aardappel. De 

aardappel wordt op verschillende manieren 
klaargemaakt, onder andere met een 

vinaigrette en in dit geval ook met kaviaar. Dit 
zorgt ervoor dat je ook ziltigheid en zuren in het 
gerecht proeft. Daarmee is het een uitstekende 

partner van de Brut Réserve van het huis Pol 
Roger, een huis wat langere gistrijping toepast 
op haar cuvées, in dit geval 4 jaar. Hiermee win 

je romigheid in de wijn, maar behoudt 
de wijn haar fijne zuren. Een 

klassiek Frans Marriage!

stefan van sprang

graham’s port six grapes
- Twents streekproduct van lucht 

gedroogd rundvlees

erik van loo

L’avenir single block chenin blanc 

- geroosterde kreeft met

kerriesiroop, macadamia en sauce mirin

Heerlijke com
binaties 

van gerenommeerde 

chefs met onze 

wijnen!
ondernemers aan het woord

win!
stuur ons jouw mooiste wijn-

spijscombinatie mét uitleg en maak kans 
op een diner bij Aan de poel, herberg de 
witte gans of parkheuvel t.w.v. € 225! 

Mail jouw foto en toelichting vóór 
8 april naar info@wijnkring.nl. De 

winnaars worden bekend gemaakt via 
mail en de Wijnkring Facebook pagina!
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Max Reserva 
Cabernet Sauvignon

Max Reserva 
Chardonnay

romig | fris | tropisch fruit
sinaasappelschil | honing

visgerechten | licht gegrild vlees
artisjok | gegrilde tonijn

kersen | cassis | mokka | vanille

ossenhaas | risotto | wild 
rijke vleesgerechten

Streek: Aconcagua Costa
Druiven: Chardonnay

Streek:  Aconcagua Valley
Druiven: Cabernet Sauvignon

15.95

De wijnen

15.95

12.99 12.99

naar voren dankzij de combinatie 
van de twee houtsoorten. Bij de 
Chardonnay heeft dit zeer goed 
uitgepakt, niet alle witte wijnen zijn 
opgewassen tegen een houtop-
voeding. De Errázuriz Max Reserva 
Chardonnay wel, hierdoor is het 
een kruidige, maar zeer soepele 
en romige wijn. De licht aanwezige 
zuren houden deze Chardonnay 
fris. De druiven voor Errázuriz Max 
Reserva Cabernet Sauvignon ko-
men van wijngaarden Max I, II en V 

De wijnen uit de Max Reserva serie 
kenmerken zich door de smaken 
die ontstaan door de rijping op 
fusten. De diverse druivensoor-
ten worden met de hand geplukt, 
zorgvuldig geïnspecteerd en voor-
zichtig gekneusd. Alvorens de vi-
nificatie op roestvrij staal, rijpen 
de wijnen minimaal zes maanden 
op houten fusten die bestaan uit 
Amerikaans en Frans hout. Intense 
aroma’s, fruitige smaken en smaak-
tonen zoals karamel komen goed 

die een groot verschil in tempera-
tuur tussen dag en nacht kennen. 
Dit heeft een gunstig effect op de 
ontwikkeling van de druiven en de 
smaak die zij aan de wijn geven. 
Max Reserva Cabernet Sauvignon 
heeft een diepe robijnrode kleur 
en intense aroma’s van fruit en lich-
te kruidtonen als zwarte peper en 
dille. Een zeer aangename rode 
wijn met een stijlvolle afdronk. 

Bereidingswijze
Verwarm wat olie in een koekenpan en bestrooi 
de zalmfilet met wat zout en peper. Bak de zalm 
op middelhoog vuur totdat deze uit elkaar valt. 
Dit duurt ongeveer 10 minuten. Haal de zalm-
filet verder uit elkaar met een spatel. Snijd on-
dertussen de avocado en mango in blokjes.

Pers de limoen uit in een bakje. Meng het sap 
van de limoen met 4 eetlepels olijfolie. Breng 
het op smaak met zout en peper. 

Verdeel de veldsla over 2 borden. Leg hierop 
de zalm, mango, avocado en sojaboontjes en 
breng het op smaak met de limoendressing. 
Eet smakelijk

Bereidingswijze
Bak het vlees in de boter aan alle kanten goud-
bruin op hoog vuur. Voeg de sjalotten, de wor-
telen, de selderij en de knoflook hieraan toe. 
Laat het geheel 5 minuten stoven. Bestrooi het 
met de bloem en de suiker. Schenk er meteen 
de gepelde tomaten en de wildfond bij. Breng 
het op smaak met de jeneverbessen, het lau-
rierblad en eventueel wat peper en zout. Laat 
het 40 minuten afgedekt stoven op zacht vuur.

Roer vlak voor het serveren de room, de peper-
bollen en de veenbessen door het stoofpotje. 
Laat dit nog even op het vuur staan en verdeel 
vervolgens de ragout over de borden. Serveer 
het gerecht goed warm. Eet smakelijk!

Benodigdheden voor 
2 personen

 
• 2 zalmfilets (300 gram)
• 1 rijpe mango
• 1 rijpe avocado
• 1 limoen
• 100 g veldsla
• 120 g sojaboontjes (edamame)

• 600 g everzwijnfilets
• 45 g boter
• 1 selderijstengel (in boogjes)
• 4 sjalotten
• 3 wortelen
• 2 teentjes knoflook
• 2 el bloem
• 2 el bruine suiker

• 800 ml wildfond
• 400 g tomaten
• 1 laurierblad
• 2 el jeneverbessen
• peper en zout
• 300 ml room
• 50 g veenbessen
• 2 el groene peperbollen

Salade met zalm, mango, avocado
en limoendressing

GERECHT

WIJN
Max Reserva 
Chardonnay

GERECHT

WIJN

Everzwijnragout 
'Grand Veneur"

Max Reserva 
Cabernet Savignon

Benodigdheden voor 
4 personen

Tip: lekker met aardappelpuree 

of aardappelkroketjes!

Errázuriz Max Reserva; 
From the best land, 
the best wines. Met 
recht “the best wines”, 
het Chileense wijnhuis 
Errázuriz staat 
namelijk op nummer 
5 in de lijst van meest 
bewonderenswaardige 
wijnmerken ter wereld!

MAX RESERVA

Best chilean
 

winery 2017!

- robert park
er

nr. 5!
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Graham’s 
Fine Ruby Port

Graham’s 
Fine Tawny Port

zwart en rood fruit | licht kruidig

licht gekoeld aperitief
oude Stilton kaas | pure chocolade

gedroogd fruit | notengeur
licht zoet

rijpe kaassoorten | chocolade
dadels | vijgen | noten

11.95 11.95

9.99 9.99

Streek: Porto
Druif: Tinta Barroca | Tinta Cão
Touriga Francesca | Touriga Nacional

Streek: Porto
Druif: Tinta Barroca | Tinta Cão
Touriga Francesca | Touriga Nacional

FINE 
PORT!

Met de Fine Ruby en Fine Tawny 
heeft Graham’s twee ideale ‘in-
stap’-port wijnen in hun brede as-
sortiment. Deze twee soorten zijn 
zowel qua prijs als smaak erg toe-
gankelijk. 

De wijnen

Graham’s is het beste Port 
wijnhuis van de wereld. Voor 
bijzondere momenten zijn er 

fraaie Ruby type Portwijnen als 
Graham´s Six Grapes en zeldzaam 

mooie en oude Graham´s  
Vintage Port uit bijvoorbeeld 
1997. Gaat u voor bijzondere 

Graham´s Tawny Port, dan is er 
een brede keuze uit Aged Tawny 
Port zoals de 10 tot 40 jaar oude 
Tawny en Single Harvest Tawny 

Port uit b.v. 1972 (Colheita). 
Daarnaast maakt Graham´s mooie 
Portwijnen voor alledag, de Fine 

Ruby en Fine Tawny.

Wat is nou eigenlijk het verschil? 
De Ruby is fruit gedomineerd, de 
Tawny daarentegen is hout gedo-
mineerd. Qua kleur zijn ze goed te 
onderscheiden. De Ruby, de naam 
zegt het al, is robijnrood van kleur 
terwijl de Tawny eerder roodbruin 
te noemen is. Door een Ruby port 
te laten rijpen op hout ontstaat er 
een Tawny port. Zowel de kleur als 
de smaak veranderen. De fruitac-
centen blijven bij de jong gebot-
telde Fine Ruby behouden. Bij de 
Fine Tawny is de kleur iets lichter, 

maar de smaak ook wat droger. Hij 
rijpt drie jaar op eiken vaten, hier-
door is hij in contact gekomen met 
zuurstof waardoor de fruitige stijl 
van Graham’s nog steeds te her-
kennen is in deze jonge port. Door 
het rijpen op eiken vaten neigt 
deze Fine Tawny ook naar de noot-
achtige en karamel smaken van 
een Aged Tawny Port. Het beste 
van twee werelden!

Port, een wijnsoort die 
bij velen misschien wat 
oubollig overkomt. De 
jongere generatie ziet 
dit als ‘het drankje van 
opa of oma’. Gelukkig 
heeft port tegenwoor-
dig een inhaalslag ge-
maakt wat populariteit 
betreft!

Graham’s is hét meest 

bewonderenswaardige

Port merk van 

de wereld!



www.yalumbashop.nl


