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Albarino is een druivenras dat voornamelijk 
verbouwd wordt in Spanje. Laurent Miquel 

heeft deze druif teruggehaald naar de Franse 
wijngaarden. Laurent heeft deze druivensoort 

aangeplant op zijn prachtige wijngoed Les 
Auzines in de Corbières. Dit heeft een witte 
wijn opgeleverd met aroma’s van grapefruit, 

witte perzik en bloemige tonen. De afdronk is 
fris door het vleugje citroen, waardoor dit een 

heerlijk zomerse wijn is!

ALBARINO
MET EEN 

FRANS 
ACCENT!

Laurent Miquel 
Lagrasse Albarino

levendig | fris | grapefruit
witte perzik | bloemen | limoen

aperitief | oesters | coquilles
visgerechten

Streek: Corbières
Druif: Albarino

11.95

9.99

Vendanges Nocturnes 
Classic Blanc

Vendanges Nocturnes 
Classic rouge

Vendanges Nocturnes 
Classic rosé

fris | exotisch fruit | witte bloemen

aperitief | salade | garnalen | vis

zacht | rood fruit | warme kruiden

borrelwijn | pasta | pizza | gegrild 
vlees

fruitig | rood fruit | lichte kruiden

aperitief | barbecue | salade

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Sauvignon Blanc
Colombard | Grenache

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Merlot | Syrah | Grenache 
Carignan

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Syrah | Cinsault

kennis en innovatie
Laurent Miquel maakt elegante wij-
nen van de hooggelegen wijngaar-
den van de familie in de Haut-Lan-
guedoc. Laurent belichaamt een 
nieuwe generatie wijnmakers door 
de kennis van zijn voorvaderen te 
combineren met zijn eigen innova-
tieve benadering in focus en kwali-
teit van zijn wijnen. Hierbij werkt hij 

zorgt ervoor dat de druiven onder 
perfecte condities worden geoogst, 
waardoor de frisse en fruitige aroma’s 
optimaal tot hun recht komen in de 
uiteindelijke wijn. In het zuidelijk ge-
deelte van het gebied Saint-Chinian 
op een hoogte van 100 tot 200 meter 
groeien de druiven voor deze wijnen.

LAURENT MIQUEL
Geniet van de elegante 
wijnen van laurent 
miquel uit zuid-frankrijk!

in harmonie met de natuur en creëert 
hij wijnen die de stijl van de Lanque-
doc perfect reflecteert. 

nachtelijke oogst
De naam ‘Vendanges Nocturnes’ be-
tekent in het Nederlands ‘nachtelijke 
oogst’. De druiven van Vendanges 
Nocturnes worden ’s nachts geoogst 
wanneer de temperatuur lager is. Dit 

De
 w

ijn
en

6.95

5.49
per fles
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zoet | fris | oranjebloesem | acacia-
bloemen | gekonfijt fruit

aperitief | fruit | sorbetijs
cocktails

robuust | rood fruit | zwarte bessen
vanille | geroosterde hazelnoot

gnocchi | pasta met rode saus
risotto met paddenstoelen

Streek: Piemonte
Druiven: Moscato

Streek: Piemonte
Druiven: Barbera

Zagara 
Moscato d’Asti

Barbera d’Asti 
Rurè

De wijnen

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

7.49

Deze regio staat bekend om zijn vele 
kwalitatief hoogwaardige mousse-
rende wijnen. Het kwaliteitsniveau 
mag je vergelijken met de bekendere 
Champagnes. Penedès ligt groten-
deels in het zuidelijke deel van het 
district Barcelona. De wijngaarden 
liggen in Baix Penedès en Central 
Penedès op een gemiddelde hoog-
te van 250 meter boven zeeniveau. 
Deze Cava wordt gemaakt volgens 
de Méthode Traditionelle, zoals ook 
bij Champagne het geval is. Het ver-
schil zit hem vooral in de gebruikte 
druivenrassen, bij Cava zijn dat na-
melijk de lokale Catalaanse druiven 
Macabeo, Xarello en Parellada. Proef 
Spanje in je glas met deze aange-
naam droge Cava met elegante bel-
letjes!

14.9514.50

12.4911.99

Barolo
Marchesi di Barolo is gelegen in het 
dorpje Barolo, met uitzicht over het 
kasteel van Marquis Falletti. Het is 
een wijnhuis met ongeveer 110 hec-
tare aan wijngaarden en een produc-
tie van 1.500.000 flessen wijn per jaar 
waaronder Barolo, Barbaresco, Neb-
biolo d’Alba, Gavi en Moscato d’As-
ti. Door grote toename van de pro-
ductiviteit en goede strategie is het 
bedrijf hard gegroeid de afgelopen 
jaren, niet in de laatste plaats dankzij 
de overtuiging en toewijding van de 

MARCHESI 
DI BAROLO

medewerkers die zorgen voor de on-
betwistbare kwaliteit van de wijnen.

barbera
Barbera is zonder twijfel de meest tra-
ditionele druivensoort die voorkomt 
in de heuvels van de Asti regio. De 
druiven zijn afkomstig van wijngaar-
den die worden gekenmerkt door 
een bodem van mergelklei met een 
spoor van mineraal kwarts. Deze bo-
demsoorten garanderen dat de wijn 
heerlijke aroma’s heeft en robuust is. 

Deze Ruré heeft een mooie combina-
tie van rood fruit, bessen, vanille en 
hazelnoot.

Zagara
Zagara Moscato d’Asti is een zoe-
te en frisse wijn, licht in alcohol, die 
zijn naam te danken heeft aan oran-
jebloesem. Een intense, aromatische 
geur zorgt dat je meteen zin krijgt in 
een bijpassend dessert. Ook heerlijk 
om gewoon zo te drinken of probeer 
hem als zomerse cocktail!

Zagara Moscato d’Asti
+
ijs
+ 

limoen
+

munt

CLOS AMADOR
De Clos Amador 
Cava is een heerlijke 
mousserende wijn 
uit het Spaanse Penedès. 

typisch italiaans 
wijnhuis dat werkt met 
traditionele italiaanse 
druivensoorten.

Ingredienten:..

cocktail

tip!

probeer de zagara 
moscato d’asti in een 

heerlijke zomerse 
cocktail! 
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Château Mentone 
Rosé

Château 
de Mirande

Streek: Côtes de Provence
Druif: Grenache | Cinsault | Syrah 
Clairette

Streek: Bourgogne - 
Maconnais
Druif: Chardonnay

fris | stevig | rood fruit | witte bloemen

gegrilde visgerechten | salade (niçoise)

zuiver | fris | groene appel | rijp fruit
menthol in de afdronk

aperitief | voorgerechten | vlees
geitenkaas (salade) 

14.45
16.50

12.49
14.49

De wijn

Het huis heeft 30 hectare wijngaarden 
in AOP Côtes de Provence. Vanwege 
de kalkhoudende bodem met grind 
en het klimaat zijn de omstandighe-
den gunstig voor druiven die langer 
rijpen. De wijngaarden van Château 
Mentone zijn organisch gecertifi-
ceerd sinds 2012. De wijnen, de land-
bouwproductie, de landbouwmetho-
den en het bottelen gaan allemaal 
volgens biologische principes. Dat 
betekent dat er geen synthetische 
pesticiden, herbiciden en kunstmest 
worden gebruikt. Op het etiket van 
de Château Mentone Rosé staat dan 
ook de vermelding ‘Cuvée Spéciale 
Vin Biologique’.

CHÂTEAU 
MENTONE

JEAN 
LORON

Het Franse wijnhuis 
Château Mentone 
is gelegen aan de 
noordelijke kant van 
de Côtes de Provence. 

in 1711 werd Jean Loron 
opgericht. Inmiddels geleid 
door alweer de 8e generatie 
van de familie!

Bereidingswijze
Spoel eerst de mosselen af. Kijk ze dan 

allemaal even na en verwijder de mosselen 
die kapot zijn. Was en snijd de prei en de 

uien in dunne ringen en de blaadjes van de 
bladselderij grof. Doe de groenten samen met 

de mosselen in een ruime pan. Giet het glas 
wijn erbij, doe de deksel op de pan en breng 

het geheel aan de kook. Zorg dat het vuur 
hoog staat en laat voor 5 tot 8 minuten koken 
tot de mosselen gaar zijn. Schud ze af en toe 

om tijdens het koken. 

Serveer de mosselen met stokbrood 
en diverse sauzen of bijvoorbeeld 

remouladesaus. Hoe je dit maakt? Meng 
4 eetlepels mayonaise met 1 hardgekookt 
ei (fijngesneden), 2 augurken, 1 eetlepel 

kappertjes, 1 takje fijngesneden peterselie, 1 
takje fijngesneden dragon en een theelepel 

mosterd. Bon appétit!

GERECHT

WIJN

Klassieke mosselpan

Chateau de Mirande

Benodigdheden voor 
4 personen

Het estate van Jean Loron is 25 
hectare groot en heeft 100% Char-
donnay wijnstokken, een derde 
daarvan is meer dan 40 jaar oud. 
Ze groeien op een ondergrond van 
klei en kalksteen, op de heuvels 
aan de grens met de Saône Valley, 
tussen de dorpjes Lugny en Viré. Ze 
produceren bloemige, fruitige wij-
nen met aroma’s van honing, lychee 
en peer. De Château de Mirande 
heeft subtiele zuren en is heerlijk bij 
lichte gerechten, voorgerechten en 
geitenkaas.

Nog geen vakantieplannen? Château 

Mentone heeft een prachtige bed & 

breakfast in het hart van de Provence! U 

vindt er terrassen met vijvers, fonteinen, 

een natuurlijke bron, een zwembad en spa. 

Het landgoed is volledig omgeven door 

de natuur, zo ver als het oog kan zien. 

Een uitstekende locatie voor een prachtige 

wandeling, wijnproeverij en veel meer!

ideale

combinatie!Bio!

• 4 kg mosselen
• 2 preien
• 2 uien
• takjes bladselderij
• 2 laurierblaadjes
• 1 glas droge witte wijn, water of bier
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Farina Pinot Grigio 
del Veneto

Farina Bardolino 
rosso

Farina Bianco 
Frizzante

Streek: Veneto
Druif: Pinot Grigio

Streek: Veneto
Druif: Corvina | Rondinella 
Rossara

Streek: Veneto
Druif: Pinot Grigio | Pinot 
Bianco | Chardonnay

puur | peer | ananas 

aperitief | salade met zeefruit 
pastagerechten met vis

helder | zacht | wilde rozen
pruimen | cassis

gebakken vis | pasta | salade 
pizzawijn bij uitstek!

sprankelend | elegant 
frisse appel | witte bloemen

aperitief | zomerse salades
visgerechten

7.95 7.95 8.95

6.49 6.49 6.99

De wijnen

Het wijnhuis Farina staat in het hart 
van het Valpolicella Classica gebied 
in Pedemonte, iets ten oosten van 
het Gardameer. Een boog gemaakt 
van vulkanisch gesteente met een 
oud embleem in het hart, geeft toe-
gang tot een prachtig patriarchaal 
huis uit de 16e eeuw. Het wijnhuis 
Farina is opgericht begin 19e eeuw 
vanuit een enorme passie en ver-
langen vanuit de oprichters om 

goede kwaliteitswijnen te maken 
van eigen land. En dat is gelukt!

pinot grigio
Farina Pinot Grigio brengt je linea 
recta in zomerse sferen. Een aroma-
tische verzameling van peer, ana-
nas en een bloemige tint. Droog, 
maar zacht en een verfrissende 
smaak zorgt ervoor dat je deze wijn 
op veel momenten kunt serveren 

FARINA

Italië, wijnland bij uitstek. 
Farina heeft ons hart 
veroverd. Het typisch 
Italiaanse gevoel, dat is 
wat Farina uitstraalt. 

heerlijke combinaties

De Farina Bianco Frizzante is een 
ideale aperitiefwijn, gemaakt 
van Pinot Grigio, Pinot Bianco 
en Chardonnay. De combinatie 
van deze zacht-frisse Frizzante 
druiven hebben een Italiaanse 
oorsprong en zorgen zo voor 
een heerlijke wijn, zeker in de 
zomer met een frisse salade 

of een visgerecht! 

Om een frisse en fruit gedreven wijn te krijgen maakt Farina 
gebruik van RVS vaten. Voor de lichtzachte mousse van belletjes 
wordt een luchtdichte tank gebruikt. Zo kan het koolzuur niet 

ontsnappen en wordt het opgeslagen in de wijn.

en je daarmee bijna altijd goed zit. 
Succes gegarandeerd!

bardolino rosso
Zoek je licht, droog en zacht van 
smaak, maar dan in een rode wijn? 
Farina Bardolino Rosso geeft het je. 
Laat je meevoeren in heerlijke geu-
ren van wilde rozen, pruim en cassis. 
Leent zich voor diverse gerechten, 
maar is ook een echte pizzawijn! 

buon appetito!

fijne
bubbels!



12   |   Wijnkring magazine Wijnkring magazine   |   13

De indrukwekkende wijnreis begon 
met een sightseeing aan San Gimig-
nano, het Manhattan van de middel-
eeuwen. Het dorp met zijn veertien 
torens is te vinden in het hart van 
Toscane, gebouwd tussen de 12e 
en 14e eeuw. De torens geven een 
bijzondere aanblik als je richting het 
centrum rijdt. Het historisch centrum 
van deze ommuurde stad staat op de 
werelderfgoedlijst van UNESCO. Tij-
dens de wandeling door de stad mag 
het nuttigen van een ijsje van meer-
voudig wereldkampioen ijsmaken, 
Gelateria Dondoli, niet ontbreken. 
Ook een bezoek aan Duomo di San 
Gimignano en het beklimmen van 

Torre Grossa zijn de moeite waard. 
Na een uitgebreide lunch met heer-
lijke lokale wijn werd er vertrokken 
richting Villa Trasqua.

Het wijnhuis Tenuta Villa Trasqua ligt 
in het hart van Toscane, vlakbij het 
dorp Castellina in Chianti. Op het 
landgoed van ruim 56 hectare worden 
volgens biologische standaarden ver-
schillende druivensoorten verbouwd. 
Uiteraard de traditionele Sangiovese, 
welke gebruikt wordt voor de Chianti 
wijnen. Ook internationaal bekende 
druivensoorten zoals Merlot, Caber-
net Sauvignon, Cabernet Franc en 
Alicante Bouschet, welke gebruikt 

Na de proeverij was het ‘vechten’ om 
nog een extra glas van de favoriete 
wijnen van de bezoekers; was het nu 
‘Trasolo Merlot’, ‘Trasgaia’ van de 
druivensoorten Sangiovese, Caber-
net Sauvignon en Cabernet Franc of 
toch ‘Nerento’? Een prachtige Chi-
anti Classico Gran Selezione van de 
Sangiovese druif. Ach, over smaak 
valt niet te twisten, dus ieder genoot 
nog van zijn of haar glas voordat er 
vertrokken werd naar de locatie voor 
het diner. De beroemde slager Dario 
Cecchini in Panzano is het adres in 
Toscane voor de echte vleesliefheb-
ber! Zelfs Jamie Olivier is een fan van 
Dario. 

Wat een geweldige avond, zeer 
smaakvolle verrassende vleesgerech-
ten, uiteraard begeleid door de lek-
kerste Villa Trasqua wijnen. Absoluut 
een aanrader als je eens in de buurt 
bent! 

De volgende dag ging de reis ver-
der vanuit Toscane richting Verona 
naar Farina. Aangekomen bij Farina 
in San Pietro in Cariano, midden in 
het hart van de Valpolicella Classico 

regio, werd er meteen gestart met 
een rondleiding door de wijngaar-
den en winery. De druivenstokken 
in de wijngaard zijn volgens traditie 
aangeplant volgens de methode 
‘Pergola Veronese’. De oogst wordt 
volledig handmatig gedaan, waarbij 
uitsluitend de best geselecteerde 
druiven worden geplukt. De druiven 
worden daarna gedroogd in traditio-
nele kisten ‘Fruttaio’, waarbij de tem-
peratuur en de vochtigheid worden 
gecontroleerd. Na het ‘drogen’ van 
de druiven volgt de traditionele vini-
ficatie op Sloveens eikenhouten va-

worden in de wijnen die ook wel ‘Su-
per Tuscans’ worden genoemd. De 
wijnen worden ondergebracht in de 
appellatie Indicazione Geografica Ti-
pica Toscane. In deze appellatie mag 
er volop geëxperimenteerd worden 
met zowel inheemse als allochtone 
druivenrassen met als resultaat waan-
zinnig lekkere wijnen, vol van smaak 
met veel fruit en diepgang.

Na een prachtige wandeling door de 
wijngaarden, waar recent de druiven 
waren geoogst, volgde een rondlei-
ding door de wijnkelder en uiteraard 
een prachtige overzichtsproeverij 
van het portfolio van Villa Trasqua. 

‘De beroemde slager 
Dario Cecchini in 

Panzano is hét adres 
in Toscane voor de 

echte vleesliefhebber! 
Zelfs Jamie Olivier 

is fan!’

WIJNREIS

WIJNKRING REIS 
ITALIË

wijnkring ondernemers willen hun klant 
zo goed mogelijk informeren en adviseren. 
daarom bezoeken zij ook de wijnhuizen die 
zij aanbieden in hun winkels. vorig jaar is er 
een groep ondernemers op bezoek geweest 
bij wijnhuis farina en villa trasqua. 

'Uniek tijdens de rondleiding was dat de groep 
Wijnkring ondernemers een eigen fust heeft 
ondertekend!'

ten. Uniek tijdens de rondleiding was 
dat de groep Wijnkring ondernemers 
een eigen fust heeft ondertekend! 
Tijdens de lunch heeft de groep 
heerlijk genoten van het portfolio 
van het wijnhuis Farina, inclusief de 
Amarone Riserva Montefante, wel-
ke recent is verkozen tot beste rode 
wijn van Italië. Tijdens de lunch had-
den we het bijzondere familierecept; 
Rissoto met Amarone! Na de lunch 
en wijnproeverij was er nogmaals 
een wandeling door de wijngaarden 
waarbij verschillende Wijnkring on-
dernemers hebben geholpen met de 
oogst Amarone 2017.  

De wijnreis werd op de laatste dag af-
gesloten met een sightseeing in Flo-
rence. Het bezoek aan Farina werd 
beëindigd met een diner bij Trattoria 
dal Taio aan een unieke tafel in La 
Grotta, een in de rotsen uitgehakte 
(wijn)kelder. Hier werd genoten van 
allerlei lokale specialiteiten, uiter-
aard vergezeld met een prachtig glas 
Amarone van Farina.

Benieuwd geworden naar de wijnen 
van Farina en Villa Trasqua? Vraag uw 
winkelier om meer informatie of na-
tuurlijk het perfecte advies!
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Secret de Lunès 
Chardonnay

Secret de Lunès 
carignan

exotisch fruit | witte bloemen
geroosterde tonen | vanille

aperitief | zeevruchten | kaas
abrikozen taart

fruitig | kersen | peper | bloemig

geroosterd kalfsvlees | lamsvlees

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Chardonnay

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Carignan Noir

VIGNOBLES
JEANJEAN

10.9510.95

8.998.99

De wijnen

Dit wijnhuis bestaat sinds 
1870 en is nu onder leiding 
van de vijfde generatie. De 
JeanJean familie heeft een 
actieve rol gespeeld in de 
wijngeschiedenis van 
de Languedoc.

Bio!Bio!

Vignobles JeanJean bestaat sinds 
1870 en is nu onder leiding van de 
vijfde generatie. De JeanJean familie 
heeft een actieve rol gespeeld in de 
wijngeschiedenis van de Lanquedoc. 
Een levendige hoeksteen van de re-
gio. Het doel van de familie is om 
de terroirs waar hun 7 landgoederen 
zich bevinden te benutten. Hiermee 
weerspiegelen zij de volledige di-
versiteit van de Languedoc wijnen 
en benamingen. Brigitte Jeanjean is 
ambassadeur van deze uitzonderlijke 
wijngaarden waar elke wijn uniek is. 
De wijnen weerspiegelen de unieke 
en zonnige identiteit van de Lan-
guedoc. Een unieke stijl wijnen met 
een geweldige aromatische intensi-
teit en een lange elegante afdronk, 

sterk zonder overweldigend te zijn en 
goed gestructureerd zonder agres-
sief te zijn. “Going organic” betekent 
dat het bedrijf op weg is om volledig 
biologisch gecertificeerd te worden. 

Mas de Lunès
De zee rondde hier 35 miljoen jaar 
geleden kiezels af. Vandaag is het 
gereserveerd voor 1.000 hectare on-
gerepte mediterrane natuur op de 
heuvel van Moure. Dit is één van de 
meest opmerkelijke juwelen van Vig-
nobles Jeanjean, de Mas de Lunès. 
Het is een uitzonderlijk ecosysteem 
buiten de gebaande paden. Denk 
aan bijenkorven, olijfbomen, wild 
en natuurlijk wijnstokken. Een plaats 
waar Philippe en Frédéric Jeanjean 

de Lunès-wijnen tot leven brengen, 
net als hun ouders. Er is geen enkel 
spoor van chemische onkruidverdel-
gers. De Mas de Lunès-wijngaard 
strekt zich uit over glooiende rotsach-
tige hellingen parallel aan de kust. Hij 
is herkenbaar omdat de Middelland-
se Zee zichtbaar is vanaf de hoogte 
hier. Beschut tegen het droge van 
noordelijke wind en door een voch-
tige zeebries, behouden de druiven 
van Mas de Lunès fris sap en aroma’s 
tijdens het hele rijpingsproces, on-
danks de intense Languedoc-zon.

Secret de Lunès
Secret de Lunès is een range biolo-
gische wijnen die alle kwaliteiten van 
elk druivenras weet te vertegenwoor-
digen. Het warme en droge Mediter-
rane klimaat wordt getemperd door 
zeewind. Dit zorgt voor een heerlijke 
Chardonnay met aromatische com-
plexiteit. Herken het vanille en fruit in 
de smaak van de wijn en combineer 
hem met bijvoorbeeld zeevruchten, 
perfect! De Secret de Lunès Carig-
nan Carignan Vieilles Vignes is ge-
maakt van 70 jaar oude wijnstokken. 
Ook hier werkt het droge Mediterra-
ne klimaat mee aan de totstandko-
ming van een wijn die fruitig is met 
subtiele tannine. Pittige en bloemige 
hints. Een perfecte combinatie met 
geroosterd kalfsvlees en lamsvlees!

Catherine Mellot

Destinéa 
Sauvignon Blanc

fruitig | expressief | kruisbes
bloemen

visgerechten | salade | geitenkaas
Oriëntaalse gerechten

Streek: Loire
Druif: Sauvignon Blanc

8.75

6.99

écht loire!
De familie Mellot wordt al sinds 

1513 geassocieerd met wijn maken. 
Sinds 1969 nam Joseph Mellot het 

wijnhuis volledig over en gaf het zijn 
naam. Vervolgens nam Alexandre, 

zijn zoon, het in 1984 over en 
kreeg hij later steun van zijn vrouw 
Catherine doordat zij de sales en 

marketing op zich nam. Hij was een 
van de pioniers die geloofden in 

het potentieel van Sancerre wijnen 
in combinatie met de Centre-

Loire regio. Vandaag de dag staat 
Catherine aan het roer van het 

wijnbedrijf. Ze let op de juiste details 
en zet het werk van haar, inmiddels 
overleden, echtgenoot voort; het 
succesvol maken van het wijnmerk 

Joseph Mellot. 

De Destinea Sauvignon Blanc is 
een van die successen van Joseph 

Mellot. Een heerlijk frisse en 
verfijnde wijn, ideaal bij oesters, 

visgerechten, of geitenkaas.

JOSEPH
MELLOT
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• 200-250 gram kippendijen of kipfilet
• 1 grote of 2 kleine limoenen
• ongeveer 50 ml olijfolie
• 15 gr peterselie, fijngesneden
• 15 gr koriander, fijngesneden
• 1 kleine ui, fijngesneden
• 1 kleine ui in kwarten
• ¼ theelepel komijn
• ¼ theelepel zout
• Verse zwarte peper
• 3-4 flinke satéstokjes, hout of metaal

Benodigdheden voor 
4 personen

Bereidingswijze

De wijnen

GERECHT

WIJN

Kip kebab limoen
van de BBQ

Errazuriz Chardonnay

ERRAZURIZ 
ESTATE

De Errázuriz Estate Series is het ultie-
me voorbeeld van kwaliteitswijn uit 
Chili. De Chileense Estate wijnen ko-
men uit verschillende gebieden met 
elk een eigen karakter die een be-
langrijke eigenschap delen: onover-
troffen smaak en kwaliteit. Met zeven 
wijnen zit er altijd een wijn tussen die 
je aanspreekt! Welke dat zijn? Sau-
vignon Blanc, Chardonnay, Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Carmenère, Pinot 
Noir en Pinot Grigio. De Pinot Noir 
en Pinot Grigio zijn schaarse druiven-
rassen die gevoelig zijn voor weers- 
invloeden. Mede door een slechte 
oogst is de prijsklasse dan ook hoger 
dan die van de andere wijnen uit de 
Estate serie.

Errázuriz streeft ernaar 
om de beste wijnen te pro-
duceren door het beheers-
en van elke fase van het 
wijnmakingsproces. 

Streek: Aconcagua Valley
Druif: Pinot Grigio

Errazuriz Estate 
Pinot Grigio

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

visgerechten | salade | kip

10.95

8.49

Pers de limoen, of limoenen. Meng het 
limoensap met eenzelfde hoeveelheid olijfolie. 

Meng de fijngesneden peterselie, koriander 
en ui met het limoensap en de olijfolie in een 

kleine ovenschaal. Gooi als laatste komijn, 
zout en peper erbij. Snijd de kippendijen in 
stukken van 3-5 cm. Rijg afwisselend de kip 
en de kwart stukken ui op de stokjes. Niet 

te strak op elkaar. Bewaar iets ruimte tussen 
de ui en de kip zodat de kip aan de zijkant 
ook gaar kan worden. Leg de stokjes in de 

ovenschaal en draai ze een aantal keer om in 
de marinade. Marineer nu alles minstens 2 uur 
afgedekt in de koelkast, liefst de hele nacht.

Op een medium hete barbecue, met grijze 
kolen, gril je de kebab aan beide zijden 

ongeveer 10 minuten. Het liefst 
met de deksel dicht. Eet smakelijk!

Streek: Aconcagua Valley
Druif: Pinot Noir

Errazuriz Estate 
pinot noir

sappig | elegant | aardbeien | kersen 
pruimen

parelhoen | pasta met paddenstoelen

10.95

8.49

Streek: Casablanca Valley
Druif: Chardonnay

Errazuriz Estate 
chardonnay

expressief  | sappig | tropisch fruit 
citrus | passiefruit

gegrilde vis | schaal- en schelpdieren
Aziatische gerechten

9.95

7.99

ideale

combinatie!



Streek: Aconcagua Valley
Druif: Carmenère

Streek: Aconcagua & Maipo 
Valleys
Druif: Cabernet Sauvignon

Streek: Curico Valley
Druif: Merlot

Errazuriz Estate 
Carmenère

Errazuriz Estate 
cabernet sauvignon

Errazuriz Estate 
merlot

fruitig | krachtig | peper | vijgen
bosvruchten | nootmuskaat

pasta | gegrilde steak | lamsgerechten

kersen | aardbeien | tabak | kruiden

biefstuk | gegrilde eendenborst
of ga voor een chocolade dessert!

aardbeien | kersen | pruimen 
balsamico | bitterzoete chocolade

pasta met gegrilde groenten 
en kaas

9.95

9.95

9.95

7.99

7.99

7.99

De wijnen

Robert Parker’s 
Wine Advocate 

bekroonde Errazuriz 
als ‘Best Chilean 

Winery 2017’ tijdens 
zijn ‘Extraordinary 

Winery awards’!

Van de druiventeelt in de Aconcagua, Casablanca en Curi-
co valleien tot het wijn maken met natuurlijke technieken. 
De nadruk ligt op het delicate handelen van de wijnen, met 
als doel het produceren van wijnen met elegantie en com-
plexiteit. Dankzij de dynamiek en passie waarmee Errázuriz 
werkt is het een gerespecteerde wijnproducent in de gehele 
wereld. Een wijnhuis dat door Drinks International een vijfde 
plaats heeft weten te behalen in de top 50 van meest be-
wonderenswaardige merken ter wereld!

ERRAZURIZ 
ESTATE
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Streek: Aconcagua Costa
Druif: Sauvignon Blanc

Errazuriz Estate 
Sauvignon Blanc

fris | zacht | passievrucht | groene 
peper

kipsalade | schaal- en schelpdieren

9.95

7.99
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Streek: Marlborough
Druif: Sauvignon Blanc

Twin Islands 
Sauvignon Blanc

fris | passiefruit | citroen | verse 
kruiden | koriander | tijm

schaal- en schelpdieren | salade
geitenkaas | risotto met groene 
asperges

11.95

9.99

Streek: Valle de Uco
Druiven: Malbec | Cabernet 
Sauvignon | Cabernet Franc

Salentein Barrel 
Selection Blend

complex | kruiden | zoethout | cassis
bramen | tabak | zoetig

Black Angus beef | lamsvlees
hazenpeper | rood vlees | oude kazen

15.95

13.99

Twin Islands is de weerspiegeling 
van Marlborough: pure, frisse, klas-
sieke “Kiwi” wijnen. De Twin Islands 
Sauvignon Blanc wordt sinds 1992 
geproduceerd door familiebedrijf 
Nautilus Estate, gevestigd in het hart 
van Marlborough op het Zuidereiland 
van Nieuw-Zeeland. De frisse geuren 
stuiven op je af en deze Sauvignon 
Blanc is ideaal bij risotto met groene 
asperges!

San Pablo, één van de wijngaarden 
van Salentein stamt namelijk al uit de 
17e eeuw. Later kwamen daar ook La 
Pampa en El Oasis bij. De druiven van 
Bodegas Salentein zijn afkomstig van 
wijngaarden die gelegen zijn tussen 
de 1050 en de 1700 meter hoogte.

José Galante is een legendarische 
oenoloog en hoofdwijnmaker van 
Salentein. Hij is de vader van de Ar-
gentijnse Malbec van wereldklasse. 
José zelf is een van de iconen in de 
moderne wijnmakerij en heeft veel 
betekent voor de huidige karakteris-
tiek van Argentijnse wijnen. Een van 
de dingen die hem succesvol maakt, 
is de eigen identiteit die hij de wijnen 
meegeeft. Zijn filosofie luidt: “het be-
houden van aroma’s en smaken van 
de druif door een zacht fermentatie-
proces, met uitstekende technologie 
en de nadruk op het bereiken van de 
beste uitdrukking van de Uco Vallei”. 
Hij is er dan ook van overtuigd dat de 
Uco Vallei de beste regio in Argenti-
nië is voor het produceren van top-
wijnen.

TWIN ISLANDS

Wijnmaker Clive Jones

BODEGAS
SALENTEIN

Bodegas Salentein is 
opgericht door de 
Nederlandse zakenman 
en visionair Mijndert Pon. 
Het project startte in 1997, 
de bouw van de bodega 
werd in 1999 voltooid. De 
wijngaarden kennen een 
langere geschiedenis. 

Salentein Barrel Selection Blend is de 
eerste blend binnen de populaire Barrel 
Selection serie van wijnmaker José Ga-
lante. Deze wijn wordt voor 60% samen-
gesteld uit Malbec druiven die afkom-
stig zijn van de El Oasis wijngaard. De 
overige percentages worden ingevuld 
door 30% Cabernet Sauvignon en 10% 
Cabernet Franc. Dit en het feit dat deze 
wijn langer heeft gerijpt op hout dan 
de andre wijnen uit deze serie, zorgt 
voor het onderscheidende karakter. 

Het karakter van een Bor-
deaux blend is hiermee 
gecreëerd, maar wél 
met de kenmerken van 
Zuid-Amerika. 

De intens robijnrode 
wijn is door de samen-

stelling van de  drui-
venrassen complex, 

maar mooi in 
balans. De wijn 
combineren met 
gegrild rood vlees 
op de barbecue? 
Perfect!
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Mountain View 
Chardonnay

Mountain View 
pinotage

Mountain View 
chenin blanc

Mountain View 
Merlot-Cabernet 
sauvignon

zacht | fris | perzik | abrikoos
amandel

zomerse salade | visgerechten | kip

rijp fruit | toast | zwarte bes
toffee | vanille

gegrilde zalm | rood vlees

citrus | mandarijn | papaya

vis | kip

intens | donker fruit | specerijen
verse kruiden

barbecue | stoofpotje

Streek: Western Cape
Druif: Chardonnay

Streek: Western Cape
Druif: Pinotage

Streek: Western Cape
Druif: Chenin Blanc Streek: Western Cape

Druiven: Merlot | Cabernet Sauvignon

MOUNTAIN VIEW
Zuid-Afrika… daar maken 
ze geen wijn, maar wyn. 

Hollandse roots met 
Franse wortels. 

In 1940 werden de 
typisch Zuid-Afrikaanse 

druivensoorten Pinotage 
en Chenin aangeplant 
in de wijngaarden die 

tegenwoordig bekend staan 
als L’avenir.

Het waren de Franse Hugenoten 
die de Nederlanders hier leerden 
wijn te maken. De Mountain View 

wijnen worden gemaakt door 
L’Avenir, een wijnhuis met een 

bijzondere historie. Het huis was 
oorspronkelijk onderdeel van 

het Landgoed Weltevrede. Het 
boutique wijnhuis valt wereldwijd 

op door zijn hoge kwaliteit.

De wijnen

L’Avenir betekent ‘de toekomst’. 
Hopelijk kunnen wijnliefhebbers 

wereldwijd dan ook nog lang 
genieten van al het moois dat 
dit wijnhuis te bieden heeft. 

Zuid-Afrika op z’n best! 

6.95

5.99
per fles

6.95

5.99
per fles




