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TIJD 
VOOR 
FEEST!

Champagne Pol Roger 
Brut Millésimé 2006

elegante mousse | complex
verfijnd | bloemig | citrus | honing

aperitief | kwartel | carpaccio van 
zalm | sushi

Streek: Champagne
Druiven: Chardonnay | Pinot 
Noir

Samen met vrienden of familie 
genieten van wijn (en spijs natuur-
lijk). En wat is er nu feestelijker dan 
mousserende wijn? Natuurlijk denk 
je dan aan Champagne! Laten wij 
nu net twee prachtige Champag-
nes van het befaamde huis Pol 
Roger in de aanbieding hebben…
perfect als alleen het allerbeste 
goed genoeg is! 

Champagne Pol Roger 
Brut Blanc de Blancs
Millésimé 2008

intens | krachtig | fijne mousse
viooltjes | muskus 

aperitief | delicate salades

Streek: Champagne
Druiven: Chardonnay

www.polroger.com

NUMMER 4!

64.95

57.99

77.95

69.99

De wijnen
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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)

www.pereventura.com

9.50

7.49

rijk | intens | friszoet | bloemig 

aperitief | dessert met nougat en 
hazelnoot cocktails 

Zagara Moscato d’Asti

Streek: Piemonte
Druiven: Moscato

13.95

11.49

sprankelend genieten!
Is “doe maar gewoon, dan doe je al 
gek genoeg” je credo en wil je toch 
lekker genieten van een heerlijke 
mousserende wijn? Dan zijn de Ca-
va’s van Clos Amador iets voor jou. 
Afkomstig uit de Penédès bij Bar-
celona, op dezelfde wijze gemaakt 
als Champagne en heel betaalbaar. 
Een optimale prijs-pret verhouding 
dus!

Wij kunnen het ons bijna niet voor-
stellen, maar niet iedereen is fan 

Magnum

22.95

19.99

per stuk 

verpakt i
n 

kist

van de droge stijl van een Cham-
pagne of Cava Brut. Wil je dan toch 
sprankelend genieten, ga dan voor 
de Zagara Moscato d’Asti. Die is 
wat zoeter en toch fris van smaak, 
heeft een licht sprankelende mous-
se en bevat slechts 5% alcohol, dat 
is minder dan de meeste andere 
mousserende wijnen. Een prima 
keuze voor ieders smaak.
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Barbera d’Alba 
Peiragal

robuust | verfijnd | complex 
bessen | geroosterde hazelnoot

pastagerechten | gegrild vlees
pappardelle met Italiaans stoof-
vlees

Streek: Piemonte
Druif: Barbera

de barolo regio
De naam van de wijn Barbera d’Alba 
Peiragal is vernoemd naar een heu-
vel, gelegen in de Barolo regio. Dit 
is tevens het dorp waar de kelders 
van Marchesi di Barolo gelegen zijn. 
De bodemsoort is compact en be-
vat veel klei met grote stenen. Deze 
specifieke bodemsoort beperkt het 
absorberen van regenval. De diver-
siteit van de bodem, het klimaat en 
de diepgaande kennis van de fami-
lie Abbona heeft geresulteerd in een 

De
 w

ijn

23.95

20.49

MARCHESI 
DI BAROLO

specifiek type wijnstok, kenmerkend 
voor de regio. Hierdoor produceert 
Marchesi di Barolo unieke wijnen en 
is het niet verbazingwekkend dat dit 
wijnhuis al veel prijzen en erkennin-
gen heeft mogen ontvangen voor 
hun wijnen.

warm en robuust
De Peiragal is een fruitige wijn waar-
van de druiven met de hand ge-
plukt worden en zo snel mogelijk 

naar de kelders gebracht waar ze 
geperst worden. In roestvrijstalen 
tanks worden de druiven gerijpt. De 
robijnachtige, paarse kleur van de 
wijn past bij het warme en robuuste 
karakter. Geuren van bessen, kren-
ten, geroosterde hazelnoot en zelfs 
vanille zorgen voor een wijn met 
body. Lekker bij pastagerechten en 
gegrild vlees!

ideale

combinatie!
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La Crema
Pinot Noir

complex | elegant | kersen | kruidig
tabak

Pekingeend | steak | lam
gevogelte | rijke kaassoorten

Streek: Sonoma Coast
Druif: Pinot Noir

28.95

24.99

La Crema
Chardonnay

levendig | intens | citrus | toast
butterscotch

gebakken tong (in roomboter) 
gegrilde kip | rijpe romige 
kazen

Streek: Sonoma Coast
Druif: Chardonnay

De wijnen

26.95

23.99

de crème de la crème
La Crema is de crème de la crème 
van Californië en werd in 1979 opge-
richt als zelfstandig wijnhuis. In 1993 
kocht Jess Jackson het wijnhuis en 
werd het onderdeel van Jackson Fa-
mily Wines. De wijngaarden voor La 
Crema liggen uitsluitend op de bes-
te plekken in verschillende beken-
de Californische wijngebieden als 
de Russian River Valley en Sonoma 
Coast. In 2012 werd Pinot Noir toe-
gevoegd aan het La Crema assor-
timent. Door het koele klimaat van 
Sonoma, het Bourgogne van Cali-
fornië, zijn de omstandigheden voor 
deze lastige druif hier heel goed.

De druiven voor de La Crema wij-
nen worden met de hand geplukt. 
De vinificatie methoden zijn vooral 
traditioneel om te waarborgen dat 
de wijnen zowel het karakter van de 
druivensoort als die van de bodem 
reflecteren. Mooie, complexe en 
tegelijk zeer drinkbare wijnen van 
hoge kwaliteit. Dus wil je genieten 
van de mooiste wijnen die de west-
kust van Amerika te bieden heeft? 
Probeer dan nu La Crema. Cheers!

californië
Californië is het grootste en 
bekendste wijngebied van de 
Verenigde Staten. De wijngaarden 
liggen aan de Stille Oceaan kust, 
van Mendocino County (boven 
San Francisco) tot Santa Barbara 
(boven Los Angeles) en nog een 
plukje South Coast bij San Diego. 
In 1982 werd Kendall-Jackson 
opgericht en tegenwoordig is het 
één van de meest vertrouwde en 
onderscheiden wijnhuizen van dit 
gebied en onderdeel van Jackson 
Family Wines. De afgelopen 21 
jaar was hun Vintner’s Reserve 
Chardonnay de meest verkochte 
Chardonnay in heel Amerika. 

LA CREMA



Estate Series
Chardonnay

Streek: Casablanca Valley
Druif: Chardonnay

expressief | exotisch | sappig

gegrilde vis | schaal- en schelp-
dieren | Oosterse keuken

Estate Series
Sauvignon Blanc

Streek: Aconcagua Valley
Druif: Sauvignon Blanc

intens | passievrucht | groene 
peper

malse visgerechten | kipsalade
schelpdieren

Estate Series
Pinot Noir

Streek: Aconcagua Valley
Druif: Pinot Noir

elegant | rood fruit | sappig

lichte wildgerechten | parel-
hoen

Estate Series
Pinot Grigio

Streek: Aconcagua Valley
Druif: Pinot Grigio

fruitig | bloemen | aromatisch

kip | salade | zeevruchten

www.errazuriz.com

kwaliteitswijn
De Errazuriz Estate serie is 
het ultieme voorbeeld van 

kwaliteitswijn uit Chili. Deze 
Chileense wijnen komen van 

verschillende gebieden met elk 
een eigen karakter. 

De belangrijkste eigenschappen 
zijn de onovertroffen smaak en 

kwaliteit! Meerdere wijnen van de 
Errazuriz Estate serie zijn door De 

Grote Hamersma bekroond 
met een 8 of hoger!

9.95

7.99
per fles, bij 

afname van 6 
flessen

De wijnen
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ERRAZURIZ 



Estate Series
Carmenère

Streek: Aconcagua Valley
Druif: Carmenère

krachtig | fruitig | specerijen

stevige gerechten | lamsvlees
steak van de grill

Estate Series
Cabernet Sauvignon

Streek: Aconcagua & 
Maipo Valleys
Druif: Cabernet Sauvignon

sappig | cassis | kruiden

gegrilde eendenborst | biefstuk
geroosterd lamsvlees

Estate Series
Sangiovese

Streek: Rapel Valley
Druif: Sangiovese

verfijnd | rood fruit | kruidig

stevige pasta’s met rode saus 
chili con carne

Estate Series
Merlot

Streek: Curico Valley
Druif: Merlot

soepel | fruitig | mokka

traditionele stoofgerechten
wildschotel

NUMMER 5 IN DE
 LIJST MET MEEST 

BEWONDERENSW
AARDIGE WIJNMERKEN 

TER WERELD!
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eerder dit jaar interviewde Daphne helwig 
(verbunt wijnkopers) in tilburg Claudio Farina 
(eigenaar) en Valentina Frignani (marketing) 
van het italiaanse wijnhuis farina.

Kunt u iets vertellen over de 
geschiedenis van Farina? 
Farina is het oudste wijnbedrijf in 
het Valpolicella Classico gebied. 
Als je in deze regio in Italië bent en 
je vraagt een willekeurige local naar 
Farina dan zal iedereen zeggen dat 
er geen ouder familiebedrijf in de 
regio bestaat dan Farina. We zijn 
klein gestart met ons wijnbedrijf, 
niet meer dan 20.000 flessen, te-
genwoordig zijn dat één miljoen 
flessen. Wat we willen uitstralen is 
dat we geen industrie zijn, Farina 
is familie. We werken voor de kwa-
liteit van de wijn. De boodschap 
voor mensen die ons niet kennen: 
als je ons bezoekt, zíe je het ver-
haal, we zijn transparant. We ver-
geten de traditionele stijl van wijn 
maken niet, maar we gebruiken wel 
de nieuwe technologieën. We res-
pecteren de natuur, mijn overgroot-
vaders’ manier van werken en wat 
hij ons, de 4e generatie, geleerd 
heeft. 

Farina is een familiebedrijf, wist 
u altijd al dat u het bedrijf over 
zou nemen? 
Ik herinner me nog goed, toen ik 

klein was gingen we altijd mee naar 
het oogsten, dat was een feestje! 
Mijn vader en opa gaven me hier 
de passie mee voor dit werk. Dat 
is belangrijk want nu de vierde ge-
neratie aan het roer staat, werken 
we nog steeds volgens dezelfde 
filosofie als mijn vader en opa. Ik 

denk dat ik daardoor toen al wist 
dat dit ooit door mij gerund zou 
worden. Mijn nicht en ik zijn uiter-
aard van een andere generatie met 
andere gedachten. We hebben het 

bedrijf langzaam laten groeien, 
met respect voor de natuur. Als je 
ons nu bezoekt is het huis wat er 
staat nog steeds hetzelfde als 100 
jaar geleden. Valentina: ik ontvang 
bezoekers en volgens mij is er een 
perfecte balans tussen de oude tra-
ditionele stijl en de investering van 
de huidige generatie. Je ziet bij-
voorbeeld een binnenplaats uit de 
15e eeuw, maar ook de moderne 
bottellijn. Oud en nieuw zijn hierin 
goed samengebracht. Met het res-
pect voor de traditie van het maken 
van Valpolicella wijnen. Claudio: Zo 
lang als ik leef zal ik deze situatie in 
stand houden. 

Had u vroeger geen andere 
ambities of dromen? 
Ik heb niet gestudeerd, heel simpel, 
omdat ik dat niet leuk vond. Ik ben 
op mijn 15e begonnen in de schoe-
nenindustrie. Na mijn 22e besloot 
ik te stoppen met de schoenen om 
voor 6 maanden Engels te stude-
ren in Miami. Alleen leerde ik daar 
geen Engels, maar Spaans. In Mia-
mi is de grootste populatie Spaans. 
Ik weet nog goed dat mijn moeder 
zei “waarom ga je naar Miami? Ie-

INTERVIEW MET 
FARINA

Claudio en Valentina

‘ALS HET OP HET 
DRINKEN VAN WIJN 

AANKOMT, IS ER GEEN 
PERFECT MOMENT 
TE BENOEMEN. DE 

SITUATIE MOET ZICH 
VOORDOEN’ 
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dereen gaat naar Londen!”. Dat 
was inderdaad misschien niet mijn 
beste idee. Toen ik 23 was, ben ik 
begonnen met werken in de wijn-
makerij. Ik ben de motor van het 
bedrijf, ik ken de ‘straat’ erg goed. 
Nadat mijn oom 6 jaar later plotse-
ling overleed besloten we dat ik dit 
zou blijven doen. We hadden een 
nieuw team nodig. Daar hebben we 
veel in geïnvesteerd en nu bestaan 
we uit een heel jong team. Voor mij 
voelt het alsof iedereen die bij ons 
werkt, familie is. Wij zien bijvoor-
beeld dat dit bij Verbunt ook zo is, 

er zijn veel overeenkomsten. Maar 
goed, dat is mijn verhaal. We win-
nen veel competities en daar komt 
natuurlijk ook veel media aandacht 
bij kijken. Mede dankzij de mede-
werkers gaat dat allemaal goed. 
Valentina vult hem aan: Claudio is 
een fijne werkgever en hij is zoals 
hij is, hij zet geen masker op, hij is 
altijd oprecht. Claudio: voor mij is 
dat heel belangrijk. Ik werk hard, 
als ik iets in mijn hoofd als doel heb 
gesteld dan ga ik daar ook volledig 
voor. Ik slaap gelukkig ook maar 4 
uur dus heb veel tijd om die doelen 
uit te voeren. 

Wat is de belangrijkste 
levensles die u van uw vader 
heeft meegekregen? 
Ik heb niet gestudeerd en als je dat 
niet gedaan hebt dan is het belang-
rijk om praktijkervaring op te doen. 
Dat heb ik gedaan, mijn vader 
heeft me die kans gegeven. Ik ben 
nieuwsgierig aangelegd, dus als ik 
iets niet weet dan vraag ik het. Dat 
is de beste manier volgens mij. Of 

je nou 1 euro of miljoenen te be-
steden hebt, ik behandel iedereen 
hetzelfde. Informatie met elkaar 
delen om te kunnen groeien. 

Waarom heeft Farina voor 
wijnkring gekozen als impor-
teur voor de Nederlandse 
markt? 
“When we had our first meeting 
with Wijnkring, I knew the first five 
minutes; this is the company we are 
going to work with. How did I know 
so fast? The energy was good and 
when the energy is good, I don’t 
need more information.” – Claudio 
Farina

Heeft u zelf een favoriete wijn? 
Waarom is dit uw favoriet? 
Ja ik heb een favoriet, de Cor-
te Conti Cavalli. Als ik iedere dag 
zou moeten drinken dan zou het 
de Appassilento zijn, een van de 
nieuwe wijnen. Het liefste drink ik 
wel de Corte Conti Cavalli. Deze 
wijn heeft een internationaal palet. 
We hebben hem goed getest, met 
10 vrouwen. Want als 10 vrouwen 
zeggen dat ‘ie lekker is? Dan heb 
je de perfecte wijn gemaakt. Waar-
om? Dit is mijn theorie: Als je een 
vrouw mee uit neemt en jij als man 
de wijn kiest en de vrouw de wijn 
niet lekker vindt dan is haar ener-

gie niet goed. Als de vrouw de wijn 
kiest en ze vindt de wijn lekker, is 
de sfeer totaal anders en zal ze zich 
meer openstellen. De vrouw is dus 
altijd de graadmeter. Als je alleen 
wijn maakt voor mannen dan mis je 
dus een heel belangrijk deel van de 
markt en focus je je op de verkeer-

de smaakfacetten. Valentina vult 
Claudio lachend aan: Women rule! 
Maar het concept is waar. Wij vrou-
wen proeven en ruiken beter dan 
mannen. Bij Farina zorgen we er ook 
altijd voor dat als we gaan proeven 
Elena erbij is, Claudio’s nicht. Zij is 
echt de vrouwelijke touch. Vrouwen 
zijn beter ‘getraind’ in het ruiken en 
proeven. Maar om terug te komen 
op de vraag; Corte Conti Cavalli is 
de wijn met de vrouwelijke touch. 
Het is een wijn die iedereen lekker 
zal vinden, hopelijk. 

Welk gerecht zou u hierbij 
adviseren? 
Met steak, lam, oude kaas zoals 
Grana Padano en met pasta. Maar 
de beste combinatie is met vlees, 
dan heb je de juiste smaakbalans. 

Wat is voor u het perfecte 
wijn-moment? Kunt u 
omschrijven hoe dat eruit 
ziet? 
Als het op het drinken van wijn aan-
komt, is er geen perfect moment te 
benoemen. De situatie moet zich 
voordoen. Je kan niet zeggen ‘op 
een donderdag om 16:00u’. Als je 
wijn drinkt terwijl je negatieve emo-
ties voelt, zal de wijn niet zo lekker 
smaken als wanneer je dezelfde 
wijn drinkt wanneer je positieve 
emoties hebt. Valentina: voor mij 
is het beste moment na een lange 
werkdag, tijdens het koken of ge-
woon als ik lekker op de bank zit. 
Als ik relaxt ben in ieder geval want 
dan waardeer ik de wijn meer. 

Als u Farina in één woord zou 
moeten omschrijven, welk 
woord omschrijft Farina dan 
het beste? 
Familie. Dat is de basis van alles 
wat we doen. Familie.
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Farina Valpolicella Ripasso 
Classico Superiore

rijp | rijk | kersen | jam | peper

pasta met konijn en padden-
stoelen | Risotto all’Amarone

Streek: Veneto
Druif: Corvina | Corvinone
Rondinella | Molinara | Oseleta

14.95

11.99

Farina 
Lugana

verfijnd | rijp | bloemig | abrikoos

aperitief | zachte kazen | witvis

Streek: Veneto
Druif: Trebbiano di Lugana

14.95

11.99

De wijnen
Farina Lugana
Een jonge en geurige witte wijn die 
geproduceerd wordt in het kleine 
gebied tussen de provincies Verona 
en Brescia. Lugana heeft zijn vol-
le body, frisheid en overvloed aan 
aroma’s te danken aan het uiterst 
gunstige klimaat en de natuurlijke 
zandgrond en de bijzondere Trebbi-
ano di Lugana druif. Het heeft een 
afdronk met tonen van amandel wat 
typerend is voor de bodem in Luga-
na. Het DOC gebied ligt tussen Pe-
schiera en Sirmione aan de zuidkant 
van het Gardameer. Vanwege het 
kenmerkende bittertje en de mine-
raliteit wordt een gerecht aanbevo-
len dat een zoetig karakter heeft, 
bijvoorbeeld Spaghetti allo Scoglio. 
Een Italiaans gerecht met mosselen, 
garnalen, calamares, gamba’s en 
krab. Of probeer het eens met co-
quilles in botersaus met bieslook en 
knapperige bacon.

Valpolicella Ripasso 
Classico Superiore
Dit is een bijzondere rode wijn die 
de authentieke karaktereigenschap-
pen vertegenwoordigt van het ter-
roir. De Corvina is de belangrijkste 
druivensoort. De toevoeging ‘Supe-
riore’ is omdat de gebruikte druiven 
een hoger alcoholpercentage (min-
stens 12%) hebben en de wijn mini-
maal 1 jaar gerijpt heeft. Dit geeft 
de wijn body en structuur, maar ook 
meer elegantie. Een wijn die vraagt 
om een gerecht met een delica-
te, maar intense smaak. Dé tip van 
Claudio Farina is Risotto all’Amaro-
ne, een typisch gerecht uit Verona. 
Kijk hiernaast voor het recept! 

ideale

combinatie!

FARINA
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Benodigdheden voor 
4 personen

 
• 320 gr risotto rijst
• 100 gr Grana Padano
• 100 gr boter
• ½ fles Amarone della Valpolicella 
• zout en peper

Voor de bouillon:
• 1 wortel
• 1ui 
• 1 selderij
• zout
• 1,5 liter water

Risotto all ' 
Amarone

Farina Ripasso

GERECHT

WIJN

bereidingswijze
Snijd de wortel, ui en selderij in grove 
stukken en doe dit in een grote pan, 
laat het ongeveer een half uur koken en 
voeg een snufje zout toe. Wanneer dit 
gaar is, goed warm houden. 
Pak een nieuwe pan en doe hier de 
Amarone in, houd de pan afgesloten 
totdat het kookt. Verwarm in een derde 
pan 50 gram van de boter totdat deze 
gesmolten is, voeg hieraan de rijst toe. 
Roer met een houten spatel de rijst 
op een hoog vuur totdat de rijst gaat 
glanzen. Verlaag het vuur, voeg wat zout 
toe en doe hier het grootste deel van 
de verwarmde Amarone bij, blijf roeren 
totdat dit ingedampt is. Houd een klein 
beetje Amarone over om aan het eind 
toe te voegen. 
 
Nu het belangrijkste van het gerecht. 
Voeg met een pollepel een deel van 
de bouillon toe aan de pan met rijst 
en blijf roeren totdat de saus volledig 
is opgenomen door de rijst, voeg dan 
pas weer meer bouillon toe. Herhaal dit 
ongeveer 15 minuten totdat de bouillon 
op is en de rijst zacht. Zet het vuur uit 
en voeg de rest van de boter, Grana 
Padano en het laatste beetje Amarone 
toe. Roer totdat alles is gesmolten. 
Serveer de rijst op een groot, plat bord 
en voeg nog wat Grana Padano toe. 
Volgens het originele recept hoort de 
Amarone Classico della Valpolicella 
DOCG hierbij, maar de lichtere 
Valpolicella Superiore Ripasso is wat ons 
betreft ook een ideale combinatie.

De Risotto 
all’Amarone is 

een van de meest 
smaakvolle en 
traditionele 

gerechten van 
Verona. Natalina 

is chef bij Farina en 
heeft besloten haar 

geheime recept 
te delen!

Buon
Appetito!

Natalina, chef bij farina
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Ramón Bilbao
Reserva

Ramón Bilbao
Viñedos de Altura

complex | zwart fruit | balsemiek
drop

wild | rijpe kazen | barbecue
lamskoteletten met wortels

intens | rijk | zwart fruit | balsamico

Aziatische gerechten | Iberico 
ham | gerookte of gezouten 
vleessoorten

Streek: Rioja
Druiven: Tempranillo
Mazuelo | Graciano

Streek: Rioja
Druiven: Tempranillo | Garnacha

16.95

13.99
14.95

12.99

De Rioja is zonder twijfel het 
bekendste wijngebied van Spanje. 
Logisch, want vóór de Romeinse 
tijd werd hier al wijn gemaakt. 
De omstandigheden zijn ook 
perfect: in Rioja heerst een vochtig 
continentaal klimaat. In de winter 
daalt de temperatuur tot 5°C en in 
de zomer wordt het maximaal 35°C. 
In 1993 werd La Rioja het eerste 
gebied dat de hoogste Spaanse 
classificatie, Denominacion de 
Origen Calificada, mag voeren.

Bodegas Ramón Bilbao werd 
opgericht in 1924. In 1999 werd 
het wijnhuis overgenomen door de 

RAMÓN 
BILBAO

familie Zamora, eigenaar van één van 
de grootste drankenproducenten in 
Spanje, onder andere bekend van 
de Spaanse likeur Licor 43. Ramón 
Bilbao is een modern wijnhuis, wat 
niet wil zeggen dat het de oude 
Rioja tradities om wijn te maken 
schuwt, integendeel. Om de wijnen 
het typische Rioja karakter te geven, 
rijpen ze op Amerikaans eiken in 
plaats van Franse eikenhouten 
vaten. Ook worden de wijnen tijdens 
het gisten niet gekoeld en worden 
er oude houten gistkuipen gebruikt. 

Ramón Bilbao is één van de meest 
populaire wijnhuizen in thuisland 

Spanje. Een bevestiging van de 
voortdurende missie van het 
wijnhuis om de allerbeste wijnen 
van de regio te maken. In het 
geval van de Ramón Bilbao Altura 
wijn zelfs vrij letterlijk want Altura 
betekent ‘verheven’ en verwijst naar 
de hoog gelegen wijngaarden waar 
de druiven voor deze wijn worden 
geteeld. Dat is genieten op het 
hoogste niveau!

De wijnen
ideale

combinatie!
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Bereidingswijze
Kerf de vetrandjes van de koteletten in. Wrijf 
ze vervolgens in met zeezout en zwarte peper 
en leg ze netjes in een rij op elkaar. Zet de 
koteletten op de vetlaag, rechtop, in een 
ondiepe braadpan op matig hoog vuur. Laat de 
vetrandjes 5 minuten uitbakken totdat ze krokant 
worden.

Maak de wortels schoon en snijd eventueel 
grotere exemplaren doormidden. Leg ze in 
een pan en doe de ongepelde tenen knoflook 
erbij om het op smaak te brengen. Schep ze 
regelmatig om. 

Bak de koteletten elke 2 minuten aan elke 
kant zodat ze goudbruin zien, maar van binnen 
nog mooi roze zijn. Intussen schil je met een 
dunschiller reepjes schil van 1 sinaasappel. Strooi 
deze reepjes met takjes tijm in de pan en roer 
alles 30 seconden om de smaken te creëren.  

Pers het sap van 3 sinaasappels in een andere 
pan en laat dit inkoken tot een mooie kleverige 
saus. Schep de koteletten erin om en verdeel 
alles over de borden.

Lamskoteletten met wortels
GERECHT

WIJN

Benodigdheden voor 
4 personen

 
• 6 lamskoteletten (600 gr)
• 200 gr gekleurde babywortels
• 8 tenen knoflook
• 3 sinaasappels
• ½ bos verse tijm

houd onze facebookpagina in de gaten voor ons 
recept bij viñedos de altura!

Ramon Bilbao Reserva
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YALUMBA
SOUTH 
AUSTRALIA

Wist je dat?

Een wijngaard pas een “Old Vine” 

genoemd mag worden als deze 

minimaal 35 jaar oud is?
 

Een wijngaard pas “Antique Vine” 

genoemd mag worden als deze 

minimaal 70 jaar oud is? 

Een wijngaard pas “Centenarian Vine” 

genoemd mag worden als deze 

minimaal 100 jaar oud is?

DE UNIEKE KARAKTERS VAN DE 
BAROSSA
Barossa is de meest bekende wijnregio 
van Australië. Deze regio bestaat zowel 
uit Barossa Valley als Eden Valley wat 
ervoor zorgt dat het een van de weini-
ge regio’s is in Australië die zowel een 
warm als een koud klimaat heeft. Deze 
staat het meest bekend om Shiraz, 
Grenache, Cabernet Sauvignon, Ries-
ling en Semillon. 

De regio waar Yalumba de Patchwork 
Shiraz gecreëerd heeft is zeer onder-
scheidend. Alle unieke karakters van 
Barossa komen terug in deze wijn. 
Geschiedenis, vakmanschap, geogra-
fische eigenschappen en het klimaat 
zorgen ervoor dat deze Shiraz perfect 
verwoordt wat deze bijzondere regio te 
bieden heeft. De Yalumba Patchwork is 
heerlijk te combineren met rode kool of 
een quiche! 

Yalumba The Scribbler is de jonge-
re uitvoering van de befaamde The 
Signature. Ze delen dezelfde ‘bloed-
lijn’, stamboom en expertise van wijn 
maken. Een elegante en heldere wijn 
die gemaakt is om nu te drinken, maar 
de wijn kan ook gerust nog enige tijd 
bewaard blijven. The Scribbler is een 
combinatie van Cabernet Sauvignon 
en Shiraz. Een mooie diep rode wijn 
waarvan de aroma’s van frambozen, 
pruimen, zoete specerijen en verse 
kruiden goed tot hun recht komen. De 
fruittonen worden veroorzaakt door 
Cabernet Sauvignon, de fluweelachtige 
smaak door Shiraz. Deze stevige rode 
wijn is heerlijk bij pasta met pittige 
tomatensaus, maar past ook goed bij 
rood vlees en harde kazen.

NUMMER 16!
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Yalumba 
The Scribbler

Yalumba 
Patchwork Shiraz

Yalumba 
Museum Muscat

intens | rijk | kersencompôte
pruimen | zoete specerijen

Beef Wellington | wild | rood 
vlees | harde kazen

rijke structuur | complex | zwarte
kersen | specerijen

stoofvlees | quiche | kaasplateau
rode kool

appeltaart met noten | crème 
brûlée | blauwader kazen | vijgen

complex | zoet | sinaasappelschil 
walnoten | koffie

Streek: South Australia
Druiven: Cabernet Sauvignon 
Shiraz

Streek: South Australia
Druif: Shiraz

Streek: South Australia
Druif: Muscat (Blanc a Petit Grains)

16.25

14.49

17.75

14.99

19.95

17.99
37,5 
Cl.

Zoete wijnen
Ruim 168 jaar geleden begon 
Yalumba met het maken van 
wijn. Daaronder vielen ook 
de versterkte wijnen. Om de 
reputatie te behouden van 
premium kwaliteit produceert 
Yalumba alleen kleine 
hoeveelheden. En inmiddels 
behoren haar zoete wijnen 
tot de beste van Australië. In 
de Museum Muscat vind je 
aroma’s en smaken terug van 
sinaasappelschil, walnoten, 
rozijnen en koffie. In de lange 
afdronk proef je een mooie 
combinatie van gedroogd fruit 
en zachte kruidigheid. Heerlijk 
bij een crème brûlée of vijgen, 
dadels en noten.

Yalumba Museum 
Muscat is een 

dessertwijn van de 
Muscat druif. Een 

mooie amber kleur, 
die enigszins te 

vergelijken is met de 
kleur van Graham’s 

The Tawny. 

De wijnen



ARTISAN SOLAS 2016

DRUIF: VIOGNIER
STREEK: ZUID-FRANKRIJK
WIJNHUIS: LAURENT MIQUEL 
LAND: ZUID-FRANKRIJK

VINTNER’S RESERVE 2014 

DRUIF: CHARDONNAY
STREEK: CALIFORNIË
WIJNHUIS: KENDALL-JACKSON
LAND: VERENIGDE STATEN

9.9518.50

Harold hamersma
Harold Hamersma is Nederlands bekendste wijnjournalist. 
Hij is regelmatig te gast bij radio en tv en schrijft voor o.a. 
NRC Handelsblad, Het Parool en Plus Magazine. Van zijn 

hand verschenen diverse boeken, waaronder zijn jaarlijkse 
wijngidsen De Grote Hamersma, De Kleine Hamersma

en de bestseller ‘Wijnreis door mijn lichaam’.
Met trots tonen we hierbij alvast een selectie van onze 

wijnen die zijn opgenomen in de Grote Hamersma 2018!

GRAN RESERVA 2009

DRUIVEN: TEMPRANILLO 
GRACIANO | MAZUELO
STREEK: RIOJA
WIJNHUIS: RAMÓN BILBAO
LAND: SPANJE

27.95

POL ROGER BRUT RÉSERVE

DRUIVEN: PINOT NOIR | PINOT 
MEUNIER | CHARDONNAY
STREEK: CHAMPAGNE
WIJNHUIS: POL ROGER 
LAND: FRANKRIJK

43.95
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DS HANDPICKED 2012
 
DRUIVEN: SHIRAZ | VIOGNIER
STREEK: BAROSSA VALLEY
WIJNHUIS: YALUMBA 
LAND: AUSTRALIË

NUMINA 2014

DRUIF: MALBEC
STREEK: VALLE DE UCO
WIJNHUIS: SALENTEIN
LAND: ARGENTINIË

35.0024.95

ACONCAGUA ALTO 2014
 
DRUIF: CARMENÈRE
STREEK: ACONCAGUA VALLEY
WIJNHUIS: ERRAZURIZ 
LAND: CHILI

19.95
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"Van Argentijns tot 

Zuid-Afrikaans. Als het 

om kwaliteit gaat is bij 

Wijnkring de 

cirkel rond!"

- Harold  Hamersma

LU RAPPAIO PRIMITIVO 2015

DRUIF: PRIMITIVO DI MANDURIA
STREEK: PRIMITIVO DI MANDURIA
WIJNHUIS: MASCA DEL  TACCO
LAND: ITALIË

13.95
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Muscat de Rivesaltes 
Blanc

Hommage 
Rouge Classic

kruidig | fruitig | krachtig

klein wild | belegen kazen 
worstsoorten

friszoet | complex | tropisch fruit

desserts met wit fruit en vanille
blauwschimmelkazen

Streek: Languedoc Roussillon
Druiven: Syrah | Grenache
Mourvèdre

Streek: Zuid-Frankrijk
Druiven: Muscat d’Alexandrie 
Muscat Petit Grain

12.75

9.99

De wijnen

11.95

9.99
37,5 
Cl.

res. De druiven Syrah, Grenache 
Noir, Muscat d’Alexandrie en 
Mourvèdre komen het meest voor. 
Met Hommage Rouge Classic 
heeft Cazes een biodynamische 
rode wijn geproduceerd die één 
is met zijn omgeving. Je proeft de 
harmonie met de natuur in deze 
kruidige, fruitige wijn. De Homma-
ge is een eerbetoon aan de kennis 
die de wijnmakers van Cazes 
hebben verworven om het beste 
uit de bodem en de wijnstokken 
te halen. Dit alles in harmonie met 
de natuur. Cazes heeft een mooie 
lijn Vin Doux Naturels, wat bete-
kent: natuurlijke zoete wijnen. Een 
nalatenschap van vaardigheden en 
ervaring in een fles. Een van deze 
wijnen is de Muscat de Rivesaltes 

zuivere wijnen 
Gelegen in het hart van Roussil-
lon, werd Cazes in 1895 opgericht 
door Michel Cazes. Inmiddels is 
Cazes uitgegroeid tot een van de 
grootste en meest toonaange-
vende biodynamische wijnhuizen 
van Europa, met ruim 200 hectare 
aan wijngaarden. Domaine Cazes 
is sinds 1997 puur biologisch. De 
visie van Cazes is het ecosysteem 
in vrijheid zijn werk te laten doen 
met gezondere wijngaarden en 
zuivere, levendige en smaakvolle 
wijnen als resultaat. Cazes produ-
ceert een grote verscheidenheid 
aan wijnen, ontstaan door de ver-
schillende natuurlijke omgevingen. 
Gelegen tussen de Middellandse 
Zee, de Pyreneeën en de Corbiè-

CAZES
PUUR
BIOLOGISCH

Blanc. Bloemig in de neus, ge-
volgd door citrus en exotisch fruit. 
Drink deze Muscat bij een haard-
vuur, een speciale gelegenheid of 
bij het diner!
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Bourgogne Pinot NoirBourgogne Chardonnay 
(Fût de Chêne)

vol | romig | acacia | brioche

gerookte zalm | romige kaas

zacht | elegant | rood en zwart 
kersen fruit

kalfsvlees | gevogelte | (extra) 
belegen Goudse kaas

Streek: Bourgogne
Druif: Chardonnay

Streek: Bourgogne
Druif: Pinot Noir

De wijnen

16.95 16.95

14.99 14.99

JEAN LORON 
BOURGOGNE

oorsprong
De oorsprong van Jean Loron gaat 
terug naar 1711 in Chenas, in het 
Rhône gebied. Het wijnhuis dat 
hij ontwikkelde heeft gewelven 
die symbool staan op iedere wijn 
van Jean Loron. Tegenwoordig 
staat de achtste generatie aan het 
roer en staat Jean Loron bekend 
als specialist op het gebied van 
Beaujolais en Bourgogne wijnen 
waarvan de kwaliteit internationaal 
wordt erkend.  

Jean Loron Bourgogne 
pinot noir
De Bourgogne Pinot Noir is een 
rode wijn die aroma’s bevat van 
rood en zwart fruit. 

Een aangenaam zachte wijn die twee 
tot drie jaar rijpt voordat hij wordt 
vrijgegeven voor de verkoop.

Jean Loron Bourgogne 
Chardonnay
In de Bourgogne is bijna 50% van alle 
Franse Chardonnay druiven geplant. 
Dit komt omdat de Bourgogne de ide-
ale omstandigheden biedt voor deze 
druivensoort: mergel, kalksteen en 
klei samen met een semi continentaal 
klimaat. Het resulteert onder andere in 
deze Chardonnay, licht goudgeel van 
kleur. Deze Bourgogne combineert 
aroma’s van bloemen en fruit als acacia 
en meidoorn met lichte brioche aro-
ma’s door 6 maanden houtrijping. 
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W.&J. Graham’s
Één van de oudste en bekendste 

Port bedrijven is W. & J. Graham’s. 
Het huis behoorde in 1890 tot 

de eerste Port producenten die 
investeerden in eigen wijngaarden 

om Port te maken. Anno 2017 is 
Graham’s het enige Britse Port 
bedrijf dat in eigendom is van 

één familie. Hierdoor is de unieke 
smaak en kwaliteit van Graham’s 

Port nog vele jaren gewaarborgd.         

de douro
Het mooiste wijngebied ter 
wereld is voor velen zonder 

twijfel het Douro gebied ( in 2001 
door UNESCO uitgeroepen tot 
wereld erfgoed), waar de Port 

vandaan komt. De wijngaarden 
van dit wijngebied liggen op 

ruime afstand ten oosten van de 
stad Porto, waar uiteindelijk de 
versterkte wijn, want dat is Port, 

wordt verhandeld.

De wijnen

GRAHAM’S 
PORT

Graham’s 30 Years 
Old Tawny Port 

Graham’s 20 Years 
Old Tawny Port 

zeer complex | elegant | noten
caramel |  rozijnen

pure chocolade | desserts | oude 
kazen

complex | veelzijdig | gedroogd fruit 
nootachtig

rijpe kazen | gedroogd fruit en noten 
crème brûlée

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

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

99.50

89.99

43.95

38.99



Wijnkring magazine   |   23Fotografie: Saskia Bakker Fotografie

heerlijke combinaties
De mooiste tijd van het jaar! 
Sfeervol, stijlvol en liefdevol. 
We doen ons best om er zelf 
mooi uit te zien, maard zeker 

ook voor wat er op tafel komt. 
Bij het diner hoort dan ook een 

mooie afsluiter zoals een van 
deze Port wijnen. Staat er een 

crème brûlée op het menu? De 
20 Year old Tawny is de ideale 
keuze. Meer een liefhebber 
van chocolade? Dan is voor 

donkere, pure chocolade de 30 
Year old Tawny geschikt. Liever 

een luchtige chocolademousse? 
Neem dan de Quinta dos 

Malvedos 2001. Het water loopt 
er spontaan van in je mond, 
toch? Wij kijken al uit naar 

alle heerlijke combinaties, de 
donkere dagen worden 

op deze manier wel 
heel aangenaam...proost!

Quinta dos Malvedos 
Vintage Port 2001/2004

geconcentreerd | krachtig | bessen 
bramen | chocolade

chocolademousse | oude Hollandse 
kazen | digestief

Streek: Porto
Druiven: Touriga | Francesa 
Touriga Nacional | Tinta Barroca 
Tinta Roriz

46.25

42.49

met graham’s port maak je van je kerstdiner 
pas écht een feestmaaltijd! Graham’s is hét meest 

bewonderenswaardige

Port merk 

ter wereld!
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