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Epicuro 
Vermentino

Streek: Puglia
Druif: Vermentino

zacht | fris | wit fruit | kruidig

gegrilde visgerechten | schaal- en 
schelpdieren | geitenkaas | tapas

Epicuro Montepulciano 
d’Abruzzo

Streek: Abruzzo
Druif: Montepulciano

zwoel | kersen | kruiden

lamsgerechten | pastaschotels
gebraden gevogelte

Farina Valpolicella 
Classico Superiore

Streek: Veneto
Druif: Corvina | Rondinella 
Molinara 

intens | rijpe aardbeien | zure
kersen | geroosterde amandel

wildgerechten | geroosterd vlees
oude gerijpte kazen

www.femarvini.it

7.45

5.99
De wijnen

De wijn
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HET BELLA ITALIA GEVOEL

Van vader op zoon doorgegeven, 
staat nu Felice Mergè aan het roer. 
Zijn vader, Armando Mergè richtte 
Femar Vini op in 1970. Felice is de 
belichaming van de derde generatie 
die toegewijd is aan innovatie, maar 
bijzonder respectvol omgaat met 
het terroir en de tradities. 

Epicuro is geïnspireerd op de filo-
soof en oprichter van een grote filo-
sofische school uit de Romaanse tijd, 
Epicurus. Het is een moderne serie 
wijnen die opgedragen is aan het 
belangrijkste aan wijn: genieten! 

Femar Vini beschikt zelf over onge-
veer veertig  hectare aan wijngaar-
den, maar kan ook rekenen op drui-
ven van bijbehorende wijnbouwers. 
De wijngaarden liggen in het zuide-
lijke deel van Italië en op Sicilië. Het 
klimaat in deze regio is uitermate ge-
schikt voor het produceren van zeer 
hoogwaardige wijnen.

Epicuro representeert 
de top van het huis 
Femar Vini, het kloppend 
hart van de Mergè 
Collectie door de 
goede prijs-KWaliteit 
verhouding. 

Dit resulteert, in combinatie met 
het Italiaanse gevoel voor design, in 
prachtige wijnen. De heerlijke Ver-
mentino uit Puglia en de Montepul-
ciano d’Abruzzo van de Adriatische 
oostkust bieden gegarandeerd dat 
Bella Italia gevoel!

11.95

9.49

www.farinawines.com

uit het 

hart van 

valpolicella

Wijnhuis Farina ligt in het hart van 
de Valpolicella regio. De Valpoli-
cella Classico Superiore is een wijn 
met de authentieke ziel, geur en 
smaak van het terroir waar de drui-
ven groeien. De toevoeging ‘Supe-
riore’ komt omdat de druiven een 
hoger alcoholpercentage hebben 
en minimaal een jaar hebben ge-
rijpt. Dit zorgt ervoor dat de wijn 
een mooie structuur en elegantie 
heeft. De druiven groeien in ‘San 
Pietro in Cariona’ en deels volgens 
de Pergola methode waardoor 
schade van weersomstandigheden 
wordt beperkt. De druiven blijven 
iets langer aan de druifstok zodat 
er een intense, rijpe en toch zachte 
droge wijn ontstaat.
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OXFORD
LANDING

Hij zag grote potentie voor de teelt 
van premium druivensoorten op deze 
plek. Zo ontstond Oxford Landing. 
Dat hij het juist heeft ingezien bleek 
uit het feit dat de afgelopen tien jaar 
de omvang van de wijngaarden van 
Oxford Landing verdrievoudigde. 
Inmiddels is Oxford Landing een 
belangrijk wijnmerk geworden en 
wereldwijd verkrijgbaar. Het credo 
van Oxford Landing is ‘keep it real’. 
De invulling van Oxford Landing is: 
Zaken in het juiste perspectief blijven 
zien en zich richten op datgene wat 
echt belangrijk is. Blijven herinneren 
waar het bedrijf vandaan komt en 
trots zijn op de oorsprong. Diezelfde 
‘roots’ hebben ook de naam van de 
wijngaard bepaald. Aan de oever 
van de Murray rivier werd de oude 
stoomboot ‘The City of Oxford’ voor 
de laatste keer aangemeerd na vele 
jaren de rivier te hebben bevaren met 
passagiers en goederen. Voor die tijd 
was het de plek waar herders hun 
schapen lieten grazen, tegenwoordig 
is het de basis voor de ‘down-to-earth’ 
wijnmakers die vol trots de wijnen van 
Oxford Landing produceren. 

In 1958 begon Wyndham 
Hill-Smith (eigenaar van 
Yalumba) als wijnmaker 
met een wijnproject langs 
de oevers van de Murray 
rivier in Zuid-Australië. 

Oxford Landing Estates 
Chardonnay 

Oxford Landing Estates 
Merlot

romig | perzik | citrus 
honingmeloen

zalm | tonijn | rijke salade | kip

seringen | pruimen | framboos
anijs | zoethout | zwarte kersen

gegrild vlees | romige kazen | pasta 
gevogelte

Streek: South Australia
Druif: Chardonnay

Oxford Landing Estates 
Cabernet - Shiraz 

rode bessen | munt | vanille

lamsvlees | rundvlees 
gerechten met champignons

Streek: South Australia
Druif: Cabernet Sauvignon | Shiraz

Streek: South Australia
Druif: Merlot

Oxford Landing Estates 
Sauvignon Blanc

fris | crispy | grapefruit | guave
groene papaja | brandnetel

couscous | garnalen | forel
Sint Jacobsschelpen | kip

Streek: South Australia
Druif: Sauvignon Blanc

Oxford Landing Estates 
Shiraz

pruimen | zwarte kersen | viooltjes 
witte peper | chocolade

lamsvlees | rundvlees 
gegrilde kip

Streek: South Australia
Druif: Shiraz | beetje Viognier

Great Rivers, Great Wine!

8.95

6.99

Oxford Landing wijnen 
kenmerken zich door 
toegankelijkheid en 
authenticiteit en laten 
‘Down Under’ tot leven 
komen. Daarnaast worden 
de wijnen volledig 
duurzaam geproduceerd.

binnenkort nieuwe 
labels!

Wat is jouw favoriete wijn?

nr. 16!
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Príncipe de Viana 
CrianzaVilla Trasqua 

Chianti Classico

cassis | rijpe zwarte kersen
vijgen

groenten | rood vlees | wild
belegen kazen

intens| fruitig | delicaat | soepel

schapenkaas | salami | gerechten 
met tomaat- of ragoutsauzen

Streek: Navarra
Druiven: Tempranillo | Merlot  
Cabernet Sauvignon

Streek: Toscane
Druiven: Sangiovese

Op een steenworp afstand ligt 
het majestueuze kasteel van Mon-
teriggioni. Het landgoed met 56 
hectare aan wijngaarden is hier te 
vinden op de Trasqua vlakte, waar 
Sangiovese en andere traditionele 
druivensoorten voortdurend geze-
gend worden door de zon en ge-
streeld worden door de wind.

Deze Chianti Classico bevat drui-
ven die met de hand worden ge-
oogst op traditionele wijze. De er-
varen wijnmaker Franco Bernabei 
staat garant voor prachtige wijnen. 
Het rijpingsproces bedraagt een 
periode van 18 maanden op grote 
vaten van Sloveens eiken en min-
stens 3 maanden op fles.

VILLA 
TRASQUA

De wijnen

14.95

12.99
8.45

6.99

Príncipe de Viana
Chardonnay
Barrel Fermented

witte bloemen | tropisch fruit
citroen | vers brood

mosselen | gegrilde vis | kip 
pasta | salade

Streek: Navarra
Druiven: Chardonnay

Het Villa Trasqua 
wijngoed vind je in het 

hart van Toscane, midden 
in het productiegebied 
van de Chianti Classico 

met zijn beroemde 
symbool; de zwarte haan.

De wijnenPRÍNCIPE 
DE VIANA

Príncipe de Viana is één van de 
meest moderne, vooruitstrevende 
wijnbedrijven in Navarra, Spanje. 
Sinds de oprichting in 1983 groeit 
het bedrijf nog steeds. De Navarra 
wijnen die onder het label Príncipe 

de Viana worden verhandeld, zijn de 
belangrijkste wijnen van de Bodega 

en tevens het eerste exportmerk. Voor 
deze wijnen worden de traditionele 

Navarra druiven, Tempranillo, Garnacha 
en Viura, met de internationale druiven 

Cabernet Sauvignon, Chardonnay 
en Merlot gecombineerd. Dit 

resulteert in bijzondere en opvallende 
kwaliteitswijnen!

De filosofie van Principe de Viana is 
gebaseerd op duurzaam management 
van de wijngaarden, wat de garantie 

geeft voor goede kwaliteit druiven die 
op een milieubewuste manier verkregen 

worden. Om dit te bereiken worden 
traditionele methoden samen met 

geavanceerde technologieën gebruikt.
De Chardonnay Barrel Fermented en 

Crianza zijn nu extra voordelig!

8.45

6.99
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Langenlois, waar Weingut Steinin-
ger gevestigd is, is dankzij zijn uit-
gestrekte wijngaarden de grootste 
wijnstad van Oostenrijk. De filoso-
fie van het wijnhuis is het willen ma-
ken van wijnen, die het fruit en het 
karakter van de druif tonen. Ze be-
houden de authentieke stijl, waar-
bij de herkomst van de druiven 

STEININGER
Een echt familiebedrijf! 
Weingut Karl Steininger 
is gelegen in het gebied 
Kamptal in Oostenrijk. 

wordt getoond door de smaken 
die duidelijk, trots en expressief 
zijn. Met name de Grüner Veltliner 
druif is erg populair in deze regio. 
Zo populair dat meer dan de helft 
van alle Steininger wijnen afkom-
stig zijn van deze kenmerkende 
druif. Zweigelt is een blauwe druif, 
de meest voorkomende in de Oos-

tenrijkse wijnbouw. Zweigelt No-
vemberlese dankt zijn naam aan 
het feit dat de druiven pas in no-
vember geplukt worden.

Grüner Veltliner 
Kamptal

Château 
La RoseZweigelt 

Novemberlese

fruitig | klassiek | elegant
mineralen

exotische gerechten | gevogelte
rijke visgerechten

fris | zacht | hout | vanille

geroosterd vlees | groentenquiche
diverse kaassoorten

kersen | nougat | chocolade

eend | fazant | parelhoen
salades met paddenstoelen

11.95

9.49

12.75

9.9913.95

11.49

Streek: Kamptal
Druif: Grüner Veltliner

Streek: Bordeaux
Druif: Merlot | Cabernet Franc
Cabernet SauvignonStreek: Kamptal

Druif: Zweigelt

GERECHT

WIJN

Varkenshaas met 
Kriekenbier saus

Chateau de la Rose

Laat de kersen uitlekken en bewaar het siroop. 
Snipper de sjalot en verhit 25 g boter in een 
steelpan. Fruit de sjalot 3 minuten. Voeg de 
bloem toe en laat het al roerend 5 minuten 
op laag vuur garen (roux). Voeg vervolgens de 
tijm, de helft van de kersen, het bier en het 
siroop uit het potje al roerend toe aan de roux. 
Laat het op laag vuur voor 10 minuten inkoken. 

Bestrooi ondertussen de varkenshaas met zout 
en peper. Verhit 25 g in een koekenpan en bak 
het vlees op hoog vuur in 2 minuten rondom 
bruin. Zet vervolgens het vuur laag en bak de 
varkenshaas in 10 minuten rosé. Haal het vlees 
uit de pan en laat het, afgedekt met alumini-
umfolie, 5 minuten rusten op een bord.

Zeef ondertussen de saus door een bolzeef in 
een steelpan en breng het weer aan de kook. 
Neem hierna de saus van het vuur en meng 
de rest van het boter, de kersen en de ahorn-

siroop erdoor. Breng het vervolgens 
op smaak met peper en eventueel wat 
zout. Snijd de varkenshaas in plakken 
en schep de heerlijke saus erover.

Bereidingswijze

• 350 g kersen zonder pit op siroop
• 1 sjalot
• 25 g bloem
• 75 g boter
• 3 el ahornsiroop
• 3 takjes verse tijm
• 250 g kriekbier
• 500 g varkenshaas

Benodigdheden voor 
4 personen

ideale

combinatie!

combineer met 

aardappelkro
ketjes 

en gestoofde p
rei!

CHÂTEAU 
LA ROSE
Een wijn uit Lussac Saint-Emilion, 
één van de satelliet gemeentes 
van Saint-Emilion. Er wordt bewust 
omgegaan met de natuur. De wijn-
gaarden zijn gelegen in het hart 
van deze appellatie en hebben de 
mooiste terroirs. De wijn bestaat 
voornamelijk uit Merlot druiven en 
is vergist op klassieke wijze. Cha-
teau de la Rose is een gebalanceer-
de wijn, subtiel en perfect passend 
bij zowel de meest toegankelijke, 
als uitzonderlijke gerechten.
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Kun je wat vertellen over de 
geschiedenis van L’Avenir? 
L’Avenir is eigenlijk een oude boer-
derij. Het was de eerste boerderij 
buiten Constantia dat begon met het 
aanplanten van druiven. Dan heb ik 
het over meer dan 300 jaar geleden. 
We leverden aan alle boerderijen in 
de omgeving, toen nog in beheer 
van Simon van der Stel. In 1992 kocht 
Marc Wiehe, geboren in Mauritius, 
‘Weltevreden’, maar hij noemde het 
L’Avenir. Hij kon ‘Weltevreden’ niet 
goed uitspreken. De eerste wijn is 
gemaakt in 1992 met Marc als eige-
naar van het landgoed. In 2005 kocht 
familie Laroche het domein en waren 
zij de Franse eigenaar van L’Avenir. 
In 2013 gingen Advini en Laroche 
samen, L’Avenir was onderdeel van 
het hele pakket. Advini is een fami-
liebedrijf dat focust op Frankrijk met 
duidelijke ‘roots’ in Zuid-Afrika. Met 
L’Avenir dat een rijke historie aan Pi-
notage en Chenin Blanc heeft.

Is dat ook waar L’avenir bekend 
om is? 
Jazeker, de omgeving is bekend om 
Pinotage en Chenin Blanc, maar dat 
is niet vanwege het feit dat het een 
goede marketingtool is en dé trots 
van Zuid-Afrika, nee, we hebben 
daadwerkelijk een hele mooie bo-
dem voor deze specifieke druiven-
soort. Dus ja, we specialiseren ons 

hierin omdat we veel schalie in de 
grond hebben zitten. We zijn zelfs 
de enige in dit gebied die zoveel van 
deze bodemsoort in ons bezit heb-
ben. Er loopt een aftakking van de Si-
monsberg achter de boerderij langs. 
Al onze Pinotage planten we in dit 
gebied zodat het veel fruit intensiteit 
geeft, iets wat onze buren bijvoor-
beeld nauwelijks kunnen vinden. Het 
is een voorrecht dat wij hebben. 

Waarom koos L’Avenir voor 
Verbunt Wijnkopers als 
importeur in Nederland? Was 
de bestaande samenwerking 
met Advini daarin van belang? 
Zowel Verbunt als Advini zijn groei-
ende qua team, het maakt het voor 
ons mogelijk om de krachten te bun-
delen om onze wijnen in Nederland 
te krijgen, waar ze verkocht worden is 
voor ons erg belangrijk. Dus hebben 
we gekeken naar de opzet en insteek 
van Verbunt. De combinatie met een 
portfolio dat bij ons past maakt het 
de juiste keuze. Wij Zuid-Afrikanen 
hebben een bepaald soort “aantrek-
kingskracht” wat Nederland betreft. 
Het is een soort thuis, weg van huis. 
Er zijn veel overeenkomsten in de 
samenwerking wat erg prettig is. Jul-
lie spreken ongeveer dezelfde taal, 
hebben dezelfde soort humor en dat 
maakt echt een groot verschil met 
andere landen binnen Europa. 

schillende producten hebben en die 
op de markt kunnen brengen. Onze 
bodem maakt het mogelijk die twee 
druivensoorten zo goed te kunnen 
produceren en daar zijn we dankbaar 
voor. 

Waarom zouden mensen meer 
Zuid-Afrikaanse wijn moeten 
drinken? 
Het is jammer dat er 20-30 jaar ge-
leden zo weinig goede wijnen wer-
den geëxporteerd naar de rest van 
Europa. Tegenwoordig beseft men 
de kwaliteit pas. Het is geen jonge 
industrie, we zijn er al meer dan 300 
jaar dus we hebben al veel geëxpe-
rimenteerd. Chenin Blanc is dé wit-

te wijn druif van Zuid-Afrika. Chenin 
Blanc wordt over de hele wereld het 
meest geplant in Zuid-Afrika. Pino-
tage en Chenin Blanc zijn beide ver-
dubbeld in verkoop in de afgelopen 
twee jaar. Dat is iets wat je niet van 
andere soorten kunt zeggen, de po-
pulariteit groeit enorm. Proudly Sou-
th African!

Wist je altijd al dat je 
wijnmaker zou worden? 
Nee, er zijn meerdere factoren. Een 
is, ik hou van de natuur, het geeft me 

de kans om iedere dag in de natuur 
bezig te zijn en niet de hele dag op 
een kantoor te zitten. Ik hou van de 
landbouw, maar dat komt ook neer 
op liefde voor de natuur. Ik hou van 
kunst en van schilderen. Voor mij is 
dit de enige manier van kunst maken 
wat ik kan. Mensen iets geven om van 
te genieten door het creëren van iets 
zoals wijn. 

En nu is het mogelijk om iets 
te drinken wat je zelf gemaakt 
hebt!
Ja en het is nog werk ook, dat is het 
mooie eraan! Ik denk dat als je scha-
penhouder bent of welke landbouw 
dan ook, heb je nooit het totale 
spectrum. Met wijn maken is dat heel 
anders. Je plant een druivenplant, 
je zorgt dat deze goed groeit op je 
land, stopt het in een fles en je ver-
koopt het of drinkt het zelf waardoor 
het een volledige cirkel is van wijn 
maken. Bij veel andere beroepen in 
landbouw werk je ermee, brengt het 
naar de dichtstbijzijnde veiling en 
daar houdt de cirkel dan op. 

Sommige wijnmakers hebben 
het bedrijf overgenomen van 
hun vader, dat is in jouw geval 
niet zo. Is er wel iemand in je 
familie die erg van wijn houdt? 
Ja, mijn vader houdt erg van wijn. 
Maar ik denk dat mijn ‘vader’ in de 
wijnindustrie, de voormalige wijn-
maker van L’Avenir is. Het is een erg 
vriendelijke, hartelijke man; François 
Neude. Hij is de vader van Pinotage 
en hij is echt iemand die je op ieder 
moment van de dag kunt bellen. Het 
mooie is dat hij op zijn leeftijd graag 
zijn kennis deelt. Hij leert de nieuwe 
generatie zoveel mogelijk en geeft 
hen de technische ondersteuning die 
ze nodig hebben. 

Een iets persoonlijkere vraag; 
Heb je zelf een favoriete wijn? 
En waarom is deze je favoriet? 
Veel wijnmakers hebben dit, ikzelf 
ook, soms maak je producten die in 
de smaak vallen bij het grote publiek 
en soms maak je producten omdat 
je daar zelf echt van houdt, dat is in 
mijn geval de Single Block Pinotage. 
Single Block Pinotage zal altijd een 
wijn blijven die ik ieder jaar wil blijven 
verbeteren. Het is een product dat is 
gemaakt om op te leggen dus ik zou 
deze wijn over 30 jaar heel graag wil-
len proeven. En dan na 30 jaar willen 
proeven dat deze wijn gewoon heel 
goed gemaakt is. De Single Block 
zit in mijn hart. Maar daarnaast is de 
Provenance Chenin Blanc een favo-
riet omdat dit een veelzijdige wijn 

Is dat ook een verschil met 
wijn maken? Wat maakt 
Zuid-Afrikaanse wijn, met 
name L’Avenir, zo speciaal en 
onderscheidend van andere 
wijnmerken in Zuid-Afrika? 
Ik zeg altijd dat mijn focus ligt op 
het maken van echte authentieke 
Zuid-Afrikaanse wijnen, Stellenbosch 
wijnen om het terroir goed naar voren 
te laten komen. Ik wil onze identiteit 
en ons terroir terug laten komen. Dit 
is Frankrijk niet, we hebben een ande-
re bodem, een ander klimaat, alles is 
anders! Ik denk dat je die veelzijdig-
heid kunt merken. Meer elegantie, 
een klein beetje een Europese stijl 
wat Europeanen lekker vinden in een 
wijn. Ik krijg veel reacties uit de bran-
che dat de wijnen niet als de meeste 
Zuid-Afrikaanse wijnen smaken. Veel 
finesse en een lichte tannine en daar 
hebben we een plaats voor binnen 
het assortiment. Maar er is ook plaats 
voor een Single Block die wat meer 
textuur heeft. 

Wat is de USP van L’Avenir? 
Dat is moeilijk te zeggen, we staan 
voor verschillende dingen, maar ik 
denk dan toch wel “Proudly Sou-
th African”. Dat komt voornamelijk 
door de focus op Pinotage en Che-
nin Blanc. We specialiseren ons in 
die twee soorten, we zijn niet zoals 
andere wijnhuizen die miljoenen ver-

Op 12 september 2017 bezocht dirk coetzee, wijnmaker 
bij L’avenir in zuid-afrika, meerdere wijnkring winkels. 

Wij interviewden hem over zijn drijfveren!

INTERVIEW MET 
DIRK COETZEE

is met veel fruit. Deze twee zijn echt 
mijn favorieten.

Zou je deze wijnen combineren 
met een gerecht? 
De Chenin Blanc zeker weten. Die 
zou ik combineren met gebakken 
oesters, wij eten het met milde cur-
ries. De Chenin kun je heel goed 
combineren met de Aziatische keu-
ken. De curries zijn overigens een 
deel van onze geschiedenis. Er is 
zelfs een gedeelte in Durban waar 
de grootste groep Indiërs zijn. Als je 
daarheen gaat, dan eet je curry. De 
Single Block zou ik combineren met 
een lichtere maaltijd. Je moet erbij 
gaan zitten, erbij nadenken en echt 
genieten. De Pinotage gaat goed sa-
men met vleesgerechten, maar zou ik 
niet per definitie met eten drinken. 

Wat is voor jou, het ideale 
moment om wijn te drinken? 
Kun je dat moment omschrijven? 
Je kunt de slechtste wijn ter wereld 
drinken met goede mensen om je 
heen in een goede atmosfeer en de

wijn zal perfect smaken. Voor mij is 
thuis eten en drinken, altijd het beste 
moment. Misschien wat cliché, maar 
we hebben een grote boom aan de 
top van onze wijngaard. Mijn vrouw 
en ik gingen daar regelmatig heen 
toen we aan het daten waren. Vier 
jaar geleden heb ik een soort ve-
randa om de boom heen gebouwd. 
Nu nemen we verschillende mensen 
mee naar de boom om daar te ge-
nieten van een glas wijn of gewoon 
om te relaxen en te genieten van het 
uitzicht. Het is mijn favoriete plek van 
het wijnhuis en het ligt in het midden 
van de Single Block Pinotage wijn-
gaard met 360 graden uitzicht, per-
fect!

www.lavenirestate.co.za
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• 400 g zuurkool
• 2 el sojasaus
• 2 portobello’s
• 4 wraps
• 8 zongedroogde tomaten
• 2 handen spinazie
• Halve avocado

voor de saus:
• 6 eetlepels mayonnaise
• ½ el ketchup
• ½ tl chilipoeder
• ½ tl uienpoeder
• ½ tl knoflookpoeder
• 1 tl mosterd

Benodigdheden voor 
2 personen

Ribeauvillé 
Pinot Blanc

fris | bloemig | lichte kruiden

asperges met ei en ham | salade
lichte visgerechten | zachte kazen

9.95

7.99

Streek: Elzas
Druif: Pinot Blanc

Ribeauvillé 
Riesling Bio

groene appel | citroen | limoen

zuurkool | forel | schaal- en schelp-
dieren

12.95

10.99

Streek: Elzas
Druif: Riesling

100 %
biologisch

!

GERECHT

WIJN

Zuurkool Wraps

Ribeauville Riesling Bio

Bron en foto credit: www.degroenemeisjes.nlwww.vins-ribeauville.com

Cave de Ribeauvillé kiest voor kleinschaligheid, dit in tegenstelling tot andere, vaak grote coöperaties. Er zijn 
maximaal veertig professionele leden bij de coöperatie aangesloten. De druiven worden handmatig geoogst, 
er wordt zelfs een extra premie gegeven voor deze handenarbeid. De wijnen zijn loepzuiver en kenmerken zich 
door rijpheid, fruit, geconcentreerdheid en een stabiele ontwikkeling. Cave de Ribeauvillé loopt voorop in de 
productie van biologische wijnen. De wijngaarden beslaan 265 hectare met acht Grand Crus en bodems van 
grote waarde. De totale oppervlakte van de wijngaard wordt beheerd door een kwaliteitskaart. Deze biedt strikte 
controle op de oogst, duurzame groei van de wijngaarden, biologische landbouw en garandeert handmatig 
oogsten. De keuze voor deze kwaliteit zorgt ervoor dat alleen de beste druiven gesorteerd worden. De Pinot 
Blanc en Riesling druiven nemen afzonderlijk ongeveer een kwart van de wijngaard in beslag.

Cave de Ribeauvillé is de oudste en één van de beroemdste 
wijncoöperaties van Frankrijk, gevestigd in de bloemenstad 
Ribeauvillé. De coöperatie is mede vernoemd naar Martin 
Zahn, een Benedictijnse monnik van adellijk bloed, die 
eeuwen geleden verantwoordelijk was voor de beste 
wijngaarden van Ribeauvillé.

CAVE DE RIBEAUVILLÉ
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Verwarm een grillpan op het vuur. Snijd het 
harde steeltje van de portobello’s aan de 
onderkant eraf en borstel ze schoon. Bestrijk 
de portobello’s met sojasaus en bak ze in de 
grillpan. Draai de portobello’s na 5 minuten 
om en bak ze nog eens 5 minuten. 

Mix ondertussen de ingrediënten voor de saus 
in een schaaltje met een lepel. Bak vervolgens 
de zuurkool en zongedroogde tomaatjes 
samen met de portobello’s op de grill voor 
2 minuten. Verwarm de wraps zoals op de 
verpakking staat aangegeven. 

Haal de portobello’s, zuurkool en tomaten 
van de grillpan. Snijd de portobello’s in 
dunne repen. Vul de wraps met zuurkool, 
zongedroogde tomaten, spinazie, portobello, 
plakjes avocado en saus.

Bereidingswijze

eet smakelijk!
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Clos Amador Brut 
Reserva Delicat

elegant | gerijpt fruit | fris 

aperitief | hartige taart | pasta
lichte visgerechten

Streek: Penedès
Druiven: Xarello | Macabeo | 
Parellada (klassieke Catalaan-
se druivensoorten)

9.50

7.99

Magnum

22.95

20.49

per stuk 

verpakt i
n 

kist

www.pereventura.com

CLOS 
AMADOR

De Clos Amador Cava is een 
heerlijke mousserende wijn uit 
de Spaanse Penedès. Deze regio 
staat bekend om zijn vele kwalita-
tief hoogwaardige mousserende 
wijnen. Het kwaliteitsniveau mag je 
vergelijken met de bekendere en 
vaak dure Champagnes. Penedès 
ligt grotendeels in het zuidelijke 
deel van het district Barcelona. 
De wijngaarden liggen in Baix 
Penedès en Central Penedès op 
een gemiddelde hoogte van 250 
meter boven zeeniveau. De Clos 
Amador Cava Brut Reserva Delicat 
wordt hetzelfde gemaakt  als een 
Champagne, volgens de méthode 
Traditionelle. Wat dan het verschil 
is? Dat zit hem met name in de ge-
bruikte druivenrassen. 

een traditioneel 
bedrijf in een 
modern jasje!

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 belletjes. Extra lang 
genieten? Kies dan voor de 

magnum variant! 
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The tawny
De typische bruine kleur van 

Tawny port is verkregen doordat 
Tawny drie jaar langer op hout 
rijpt dan Ruby port. Een Tawny 

port bestaat uit druiven van 
verschillende oogstjaren. Alles 
moet goed op elkaar worden 

afgestemd waardoor Tawny port 
lastig is om te maken.

‘The Tawny Port’ van Graham’s 
heeft een prachtige diep 

gouden fonkeling in het glas. 
De port heeft zeven jaar op hout 
gerijpt. Complexe aroma’s van 

sinaasappelschil, vijgen, rozijnen 
en kaneel vullen ‘The Tawny’ Port. 

www.grahams-port.com

De stad Porto in Portugal is dé stad 
voor port. Port is een versterkte 
wijn met een alcoholgehalte tus-
sen de 18% en 20% en wordt vaak 
als aperitief- of dessertwijn geser-
veerd. Eén van de beroemdste port 
producenten is Graham’s, volgens 
Drinks International dé nummer 1 
in de lijst van meest bewonderens-
waardige port huizen ter wereld! 
Het huis produceert diverse soor-
ten port, waarvan de Ruby waar-
schijnlijk het meest bekend klinkt.

Six grapes
De naam Six Grapes is voor het 
eerst geregistreerd in de 20e eeuw, 
in die tijd werd Port nog in vaten 
bij de klant afgeleverd. Deze va-
ten werden gemarkeerd met het 
symbool van de druiventros om de 
hoogste kwaliteit aan te duiden. 
Buiten de kwaliteit is Graham’s ook 
erg trots op het feit dat Six Grapes 
geserveerd werd in de eerste klas 
van het cruiseschip de “Queen 
Mary” in 1936. In 2004 werd weder-
om Six Grapes geserveerd tijdens 
het eerste diner op de eerste vaart 
van de “Queen Mary II”.

De wijnen

GRAHAM’S 
PORT

Graham’s Port 
The TawnyGraham’s Six Grapes 

Reserve Port

complex | sinaasappelschil | vijgen
rozijnen | kaneel

amandeltaart | karamelpudding
rijpe kazen | crème brûlée

stevig | rijpe pruimen | zwarte kersen

blauwschimmelkaas | chocolade
desserts | pure chocolade

Streek: Porto
Druiven: Tinta Barocca | Tinta 
Francisca | Tinto Cao | Touriga 
Nacional

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

15.95

14.9916.95

14.99

Een port die gemaakt wordt zoals 

een Ruby, is de Six Grapes. Deze port 

krijgt een langere houtrijping dan de 

standaard ruby en dat proef je!

Dé nummer 1 op het 
gebied van premium 
Port: Graham’s Port!

Tawny staat voor 
tanig, wat een 

verfstof is die van 
eikenschors 

wordt gemaakt.
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De meeste wijnen van Bodegas Sa-
lentein zijn gemaakt van één drui-
venras, een enkeling is een blend 
van meerdere rassen. Iedere serie 
heeft zo zijn eigen unieke eigen-
schappen. De bekendste  serie wij-
nen van Salentein is wel de Barrel Se-
lection serie. De druiven voor deze 
wijnen zijn afkomstig van verschillen-
de wijngaarden gelegen tussen de 
1.050 en 1.700 meter hoogte. Door 
de wijngaarden te combineren, ont-

staan er wijnen met een breed, maar 
toegankelijk pallet. De Barrel Selecti-
on wijnen krijgen een rijping in Fran-
se barrique. Barrique is de benaming 
voor een eikenhouten vat van onge-
veer 225 liter waarin de wijn kan rij-
pen.  De uitzondering in deze serie 
is de Sauvignon Blanc, welke geen 
rijping op hout kent. Deze wijn heeft 
daarom ook alleen de naam ‘Selec-
tion’. De Malbec druif is de meest 
bekende druif uit Argentinië en dus 

ook een van de toppers uit de Barrel 
Selection serie. Harold Hamersma 
bekroonde deze Malbec met een 
8! Ook de witte top wijn Chardon-
nay scoorde een 8- in De Grote Ha-
mersma.

www.bodegassalentein.com   

Salentein Barrel 
Selection Chardonnay

Salentein Barrel 
Selection Malbec

elegant | romig | vanille
honing | toast

zeebaars | gegrilde tonijn | brie

rood fruit | bramen | pruimen 
chocolade | vanille

hazenpeper | harde kazen
gegrilde steak

Streek: Mendoza
Druif: Chardonnay

Streek: Mendoza
Druif: Chardonnay

De wijnen

14.95

12.49
14.95

12.49

Als er één ding is 
waaraan alle wijnen 
van Salentein herkend 
kunnen worden dan 
is het de stijl: zacht, 

elegant en vol 
van smaak. 

BODEGAS SALENTEIN
Bodegas Salentein 
heeft diverse series aan 
wijnen. Al deze wijnen 
zijn 100% afkomstig van 
eigen wijngaarden.
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Kendall-Jackson 
Avant Red Blend

Kendall-Jackson 
Avant Chardonnay

ananas | groene appel | limoen
wilde bloemen | peer

pasta met gegrilde kip | gegrilde 
garnalen | salade met avocado

frambozen | kersen | kruiden
chocolade

gegrild rood vlees | stevige kazen

Streek: Californië
Druiven: Chardonnay

Streek:  Californië
Druiven: Merlot | Syrah
Cabernet Sauvignon | Malbec 
Petite Sirah | Carignan

15.95

De wijnen

15.95

13.99 13.99

Het gebied kenmerkt zich door 
koele nachten en overdag wordt 
het er zelden echt heet. Lake 
County bijvoorbeeld staat bekend 
om zijn hoge ligging. De wijngaar-
den beginnen in het lage gedeelte 
vlakbij het water, opklimmend tot 
de rotsachtige en vulkanische bo-
dem op de vulkaan Mount Konocti. 
Maar weinig druivensoorten kun-
nen de uiteenlopende omstandig-
heden aan van zowel de hoogte 
als de koele lucht. Sonoma County 
ligt zuidelijker dan Lake County en 
is dichterbij de kust gelegen. Hier 
houdt de Mayacamas bergketen de 
warmte voor de wijngaarden vast 
en biedt zo bescherming tegen te 
snelle afkoeling door de koudere 
zeestroming. 

Levendig, scherp en helder, dat 
zijn de kenmerken van Avant Char-
donnay. Met deze wijn levert Ken-
dall-Jackson een frisse en dyna-
mische kijk op Chardonnay wijn. 
Kendall Jackson Avant Chardonnay 
is een blend van Chardonnay drui-
ven uit zowel Monterey County, 
Santa Barbara County, Mendocino 
County en Sonoma County. 

De maritieme ligging 
van de Kendall Jackson 
Avant wijngaarden in 
Californië heeft grote 
invloed op de rijping 
van de druiven. 

KENDALL
JACKSON

De druiven van Sonoma County 
zorgen voor aroma’s van limoen-
gras en een subtiele mineraliteit in 
de wijn. De Lake County druiven 
dragen bij aan een goede balans 
met hints van limoen en passie-
vrucht. 

Avant Red Blend kenmerkt zich 
door zijn rijkheid, zachtheid en soe-
pelheid. Hierdoor is het een wijn 
die zich laat omschrijven als een 
frisse en expressieve Red Blend. 
Kendall Jackson Avant Red Blend is 
een mozaïek van de klassieke Fran-
se variëteiten; met een basis van 
50% Merlot bestaat deze compo-
sitie uit een deel Syrah, Cabernet 
Sauvignon, Malbec, Petite Sirah 
en Carignan. Gerijpt in eiken vaten 
geeft dit de wijn een rijk, fruitig en 
zijdezacht smaakpalet.

expressiv
e

and
vibrant!
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