
 

 

Voorwoord  

 

Beste wijnvrienden, 

We heten u vandaag van harte welkom op onze overzichtsproeverij georganiseerd door Wijnhandel 

van Welie.  Met de gepresenteerde wijnen willen wij u een bescheiden indruk geven van ons huidige 

assortiment er is echter meer dat we vandaag niet kunnen presenteren. Vandaag kunt u een 

wereldreis in wijn maken per proefglas, zonder hiervoor een paspoort nodig te hebben.   

U treft per proeftafel veel verscheidenheid en verrassingen aan. We hebben de wijnen opgesteld 

naar herkomst. Hetgeen betekent dat u in een gebied met de ‘eenvoudigste’ wijnen begint oplopend 

naar hogere kwaliteiten. We hopen hiermee uw persoonlijke selectie op deze ‘wijnreis’ nog 

aantrekkelijker en spannender te maken. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden dat u na 25 wijnen 

disciplinair te hebben geproefd  (en uitgespuwd) u minimaal 1 glas wijn heeft geconsumeerd! Wees 

daarom selectief ter voorkoming van ‘vermoeidheid’.  

Alle te proeven wijnen zijn met aantrekkelijke kortingen te bestellen – zie bestellijst. Bij een 

bestelling van € 100,- per persoon wordt het betaalde entreebedrag aan u gecrediteerd. Bestellingen 

onder de € 100,00 kunnen in de winkel worden afgehaald. Uw bestellingen vanaf € 100,00 en meer 

bezorgen wij desgewenst gratis thuis.   

Wij wensen u en uw wijnvrienden veel proefplezier toe op deze ontdekkingsreis.  

 

Met vriendelijke groet, 

René Persoon, Martin Stavleu en Job van Welie 

Wijn Persoonlijk & Wijnhandel Van Welie 

Nieuwehaven 191, 2801 CW Gouda 

www.wijnhandelvanwelie.nl 

 

 

 

 

 

 



Witte wijnen:  

Drinkwijnen voor elke dag: 

1. Calusari Pinot Grigio l Roemenië           2018 à € 5,50 

Bloemige neus met een frisse, fruitvolle smaak van o.a. ananas en witte perzik. Een klein bittertje in de 
afdronk geeft de wijn net iets meer grip. 
Veel fruit en overvloedig meloen en appel en een vleugje citrus.  
Roemenië nieuw? Het is een land met een lange historie. De legende gaat dat de wijngod Bacchus zijn 

jeugd hier heeft doorgebracht. De wijnindustrie kreeg in de 18e eeuw een impuls door de Duitsers die 

emigreerde van Bavaria naar dit gedeelte van Roemenië. Ze namen nieuwe technologie en werklust 

mee dat vandaag de dag nog steeds aan de basis staat van het succes van Cramele Recas. De 

wijngaarden, 600 hectaren groot, zijn aan het begin van de 21e eeuw her geplant met de beste 

kwaliteit wijnstokken. De vinificatie ruimtes zijn modern en efficiënt en het team van wijnmakers staat 

onder leiding van de Australische Hartley Smithers en de Spaanse Nora Iriate. Hierdoor worden de 

wijnen van Cramele Recas wereldwijd geroemd om zijn uitstekende prijs/kwaliteit verhouding!   

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2022 

Serveertemperatuur:  100 C. 

aanbevolen bij o.a. l charcuterie l  paté l hartige taart l frisse salades 

 

2. Anarian Verdejo, Bodegas Don Diego l Rueda DO     2018 à € 6.95 

Vrolijke wijn die knisperend fris begint met frisse citrus en ietsje kruisbessen, vervolgens heerlijk 

sappig met licht kruidige nasmaak, heerlijke wijn in het voorjaar en zomerse dagen. De druiven zijn 

met de hand geoogst tijdens de eerste week van oktober na een strenge selectie van de druiven. De 

druiven ondergaan een koude maceratie gedurende 12 uur en worden vervolgens zachtjes geperst. 

Aansluitend ondergaat de wijn een langzame alcoholische gisting gedurende 20 dagen. Daarna is deze 

gerijpt in roestvrij stalen vaten op de wijnmoer(lie) gedurende enkele weken. Voor het bottelen heeft 

de wijn een stabilisatie en lichte filtratie ondergaan. Bodegas Escudero – een echt familiebedrijf – ligt 

in het Spaanse dorpje La Seca. In het hart van de regio Rueda, 175 km ten noordoosten van Madrid. 

Deze wijn werd gemaakt door de familie Escudero. De Bodegas Diego is genoemd naar zoon Diego die 

samen met zijn zus Maria en broer Pablo deze aangekochte wijngaard van 32 hectaren besturen.                           

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2021 

Serveertemperatuur:  100 C. 

aanbevolen bij o.a.  l tapas l Seranoham l kokkeltjes met dipsaus l  

 

3. Domaine Ferret l Gasgogne Ugni Blanc/Colombard      2018 à € 6.75 

Eigenaar van het fraaie domein is Dominique Ferret, de zesde generatie wijnbouwers van dit 

familiebedrijf. Dominique beheert in totaal 26 hectare wijngaarden en heeft op zijn veertigste, al meer 

dan twintig jaar ervaring met het maken van wijn.  

De druiven kregen een inweking op de schillen van 12 uur, gevolgd door persing met een zeer 

langzame maceratie van twaalf dagen op vijf graden Celsius. Pas daarna begint de echte alcoholische 

gisting. Deze moderne technieken zorgen voor een wijn met veel aromatische kracht. Dat effect wordt 

verder versterkt door een tankrijping van bijna twee maanden op de lie, hierdoor heeft deze wijn veel 

smaak en frisheid.              

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2021 

Serveertemperatuur:  90 C. 

aanbevolen bij o.a. borrelgarnituur l gefrituurde goujons met rémouladesaus l gerookte vis l frisse 

salades met eetbare bloemen 

 

 

 

 

 



4. Fox Grove Chardonnay/Semillion l South East Australia     2018 à € 6.95  

Fox Grove Chardonnay Semillion is een fruitige witte wijn afkomstig uit Australië. Deze wijn komt uit 

het Zuidoosten van Australië en heeft een geur bloesem, appel en iets citrus en de smaak van deze 

Chardonnay Semillion is sappig en fruitrijk met hints van bloesem, iets citrus en appel. De Fox Grove 

Chardonnay Semillion past uitstekend bij diverse frisse salades, kipgerechten en als aperitief wijn.     

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2021 

Serveertemperatuur:  100 C. 

aanbevolen bij o.a. l (Reeuwijkse) rivierkreeftjes met avocado en cocktailsaus  l geitenkaas l Salade 

met Thousand Island dressing 

 

Sauvignon blanc wereldwijd:  

5. Domaine de La Baume Sauvignon blanc l Pays d’Oc IGP    2017 à € 8,95  

Het Domaine La Baume bestaat uit 176 hectaren wijngaard tussen Béziers en Pézenas met een bodem 

die bestaat uit klei- en kalksteen. Dankzij de Atlantische kustwind aan het eind van de middag is er een 

natuurlijke frisheid. De geur is typisch herkenbaar sauvignon blanc met wat buxus en wat kruisbessen 

en een levendige smaak van citrusfruit en een vleugje kruidigheid in de afdronk. Zowel als aperitief als 

gastronomisch inzetbaar.  

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2021 

Serveertemperatuur:  100 C. 

aanbevolen bij o.a. l visamuses l gerookte vis l geitenkaas l frisse salades 

 

6. Maison Sauvion Haut-Poitou Sauvignon blanc l Haut-Poitou AOC    2018 à € 9,95 

Haut-Poitou is de appellation voor de wijnen afkomstig rond de stad Poitiers, ten westen van midden 

Frankrijk. Onderdeel van de Loire en nog tamelijk onbekend. Het is een opmerkelijk sappige wijn met 

veel fruit en subtiel in kruidigheid!  Deze wijn werd gemaakt door de familie Sauvion die van de 

sauvignon blanc en sauvignon gris afkomstig van verschillende wijngaardpercelen deze wijn 

samenstelde.  

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2021 

Serveertemperatuur:  100 C. 

aanbevolen bij o.a. l Salade met Hollandse geitenkaas  l gerookte heilbotfilet met groene 

kruidenmayonnaise l  

 

7. Domaine de Beaurepaire l Menetou-Salon AOP     2017 à €12,95 

Soulangis ligt 19 km ten noorden van Bourges en 30 km Zuidoostelijk van  Sancerre in het midden van 

de rivier de Cher. Deze Menetou-Salon is een aangename mineralig sauvignon, dankzij de klei-

kalkbodem waaraan het zijn finesse, fijne zuren en oplopende kruidigheid in de finale ontleent.         

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2022 

Serveertemperatuur:  100 C. 

aanbevolen bij o.a. l oesters l visbereidingen l geitenkaas l salades met vinaigrettes 

 

8. Henri Bourgeois Petit Bourgeois l Valle de Loire     2018 à €12,50  

Rond Chervignol, net buiten de grens van Sancerre heeft de familie Bourgeois haar ‘Petit Henri 

Bourgeois’ wijngaard, gelegen op een klei-kalk bodem. De wijnen liggen 3 maanden op hun ‘lie’ en dat 

is proefbaar! Het is letterlijk het kleine zusje van de grote Sancerre die wordt geproduceerd. Beslist 

proeven, zelden proefde we een wijn met alle klasse van een grote Sancerre.                           

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2022 

Serveertemperatuur:  100 C. 

aanbevolen bij o.a. l Vispaté l visbereidingen l geitenkaassoufflée  l Caesar Salade 

 



9. Henri Bourgeois ‘Les Baronnes’ l Sancerre AOP     2018 à €22,50  

De wijngaard ‘Les Baronnes’ ligt oostelijk van Sancerre en heeft een opvallende finesse en frisheid, 

levendigheid en complexiteit. De bodem bevat meer kalk dan klei en dat is merkbaar in de 

aromatische facetten. Gastronomische genieten is aanbevolen!  

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2022 

Serveertemperatuur:  110 C. 

aanbevolen bij o.a. talrijke visbereidingen l Crottin de Chervignol   l Coquilles St. Jacques 

 

10. Errázuriz Sauvignon blanc Estates Series l Aconcagua Valley, Chili   2017 à €  9,95 

Chili verdient bijzondere aandacht. Voor deze sauvignon werd een deel van de druiven afkomstig van 

de aan de kust gelegen Manzanar wijngaard toegevoegd aan de druiven van de Aconcagua Valley. 

Hieraan ontleent deze wijn zijn delicate frisheid, tropisch fruit o.a. lychees en nectarines en textuur. 

Wijnmaker Francisco Beattig is er succesvol in geslaagd om er een fraai glas wijn van te maken.  

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2022 

Serveertemperatuur:  100 C. 

aanbevolen bij o.a. l Gefrituurde inktvis met groene kruidensaus l Zalmlasagne l 

 

11. The Ned Sauvignon blanc l Marlborough, Nieuw Zeeland    2018 à €11,95 

Deze Sauvignon is afkomstig van de hoogst gelegen wijngaard in New Zeeland op 902 meter boven de 

zeespiegel. De delicate frisheid, aroma en sappigheid nemen hierdoor aanzienlijk toe en is ook 

proefbaar. Gemaakt door Brent Marris, een klasse apart!  

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2022 

Serveertemperatuur:  100 C. 

aanbevolen bij o.a. l Gebakken botervis afgeblust met limoen l frisse salades met fetakaas 

 

Gudrun Grill, Wagram uit Oostenrijk:  

12. Gudrun Grill Roter Veltliner l Wagram      2018 à €13,95 

Wagram ligt bij Fels in de lager gelegen Oostenrijkse wijnregio Wagram (Donnauland). Roter Veltliner 

is een geheimzinnige Oostenrijkse druif die het uitzonderlijk goed doet op een vettere bodem (löss). 

Deze Roter Veltliner heeft niets van doen met de Grüner Veltliner, het is een unieke druif en geeft 

deze wijn een aromatisch karakter, levendige frisse zuren en een ragfijne kruidigheid in de finale en 

geeft veel wijnplezier! Door de onbekendheid nog niet op de juiste waarde geschat.   

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023 

Serveertemperatuur:  100 C. 

aanbevolen bi o.a. l charcuterie l groene salades met kruiden l coquilles St. Jacques  

 

13. G. Grill Grüner Veltliner Ried ‘Scheiben’ Selection l Wagram (fustmonster)  2018 à €14,95 

Het familiebedrijf van Gudrun Grill ligt in het wijngebied Donauland in het dorp Fels aan de voet van 

de Wagram. Wagram is een grote lösswal waarop zich de 10 hectare druivenstokken van de familie 

Grill bevinden. Men heeft als druivensoorten De Grüner en Roter Veltliner aangeplant, alsmede, 

Weißburgunder, Riesling en Zweigelt. Bij de familie Grill komt het nastreven van kwaliteit op de eerste 

plaats en de wijngaard neemt bij dit streven de belangrijkste positie in. Men vindt dat het maken van 

mooie wijnen vooral begint in de wijngaard. Hun wijngaarden bevatten verschillende bodems zoals bij 

de Ried (=wijngaardperceel)  ‘Scheiben’ met een verweerde ‘löss’ bodem. Deze Grüner Veltliner is 

intens weelderig, is wat rijker dan menig jaar en heeft ragfijne frisse ‘Granny Smith appel’ nuances, 

oplopende kruidigheid in de finale. Ongekend fraaie klasse!  

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2025      

Serveertemperatuur:  100 C. 

aanbevolen bij l warme gerookte forel met mierikswortelcrème l groene geratineerde asperges 

kruiden l   



Galicië, Spanje:  

14. Valdelagunde Cuvée Especial Verdejo l León y Castillo  2018 à € 8,95, Bij 12 flessen: 1,5L Cadeau 

Bodegas Pedro Escudero genoemd naar de oprichter is intussen uitgegroeid tot een bloeiend 

familiebedrijf met wijngaarden in en om Rueda met oude wijnstokken. Door een langere inweking van 

de druiven op de schillen is deze Verdejo rijker en intenser van smaak. De verdejodruif  lijkt in het 

algemeen veel op de sauvignondruif maar is kruidiger en geprononceerder van smaak en dat is 

proefbaar.                                                                                      

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2022 

Serveertemperatuur:  100 C. 

aanbevolen bij  o.a. l frisse salades  l tapas l gerookte zalm l  

 

15. Mar de Frades Albariño l  Rias Baixas, Val do Salnés     2017 à €14,95  

In de Vallei de Salnés van Rias Baixas heerst de Atlantische klimaat invloed. Hierdoor is deze Albariño 

delicater, knisperend, ietsje lychees en gemaaid gras in de smaak en met lange finale. Opvallende 

mineraliteit en levendigheid maken deze wijn tot een gewaarde gastronomische wijn!  

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2022 

Serveertemperatuur:  100 C. 

aanbevolen bij  o.a. l oesters l secreto de ibérico l fruits de mer l vers gedoken Eendenmosselen l 

Portugal:  

16. Areal Loureiro/Alvarinho Quinta da Pousada l Vinho Verde    2017 à € 9,95 

De Areal van Quinta da Pousada ligt in de sub regio Vale do Ave, het hart van de Vinho Verde,  de 

huidige eigenaar José Areal van het familiebedrijf heeft slechts 6 hectare wijngaard. De rijping van de 

druiven is hier zeer gunstig dankzij de vele zonuren op de zuidelijk georiënteerde hellingen. Op de 

Quinta da Pousada heeft men goed begrepen wat watermanagement betekent met de aanleg van 

druppelbevloeiingsmechanisme; het afvalwater wordt op ingenieuze wijze met een slangensysteem 

gereinigd. Prachtige, modern gemaakte wijn met een uitstekende prijs/kwaliteit. De wijn is licht en 

helder goudgeel van kleur met groene reflexen. In de neus delicate het aroma van citrusfruit en verse 

groene kruiden o.a. munt. Zacht en complex van smaak o.a. citrusfruit en minerale nuances in de 

afdronk.  

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2022 

Serveertemperatuur:  100 C. 

aanbevolen bij  o.a. l kokkeltjes  l  gebakken kibbeling l salade van verse rauw gesneden coquilles   

 

17. Monólogo Avesso P67 l Vinho Verde  (vanaf 3e week april 2019 leverbaar) 2017 à €11,95 

Afkomstig uit Minho het noordelijkste deel komt deze opwekkende, bleekgele wijn. Veel aroma met 

rijp wit fruit en minerale accenten. Volrijpe, fruitige smaak met veel body. 

De Avessodruif  is afkomstig van Quinta de Santa Teresa, een wijngaard op granietbodem op 200 m 

hoogte. P67 is het nummer van het specifieke perceel. Er wordt enkel organische meststof gebruikt en 

geen herbiciden noch pesticiden. Avesso is de druif die in Vinho Verde doorgaans gebruikt wordt om 

de wijn meer body en alcohol te geven. Er is ongeveer 750 ha van aangeplant in de regio. Alle 

handelingen die bijdragen aan verfijning, handmatig oogsten, ter voorkoming van kneuzen of 

beschadiging  van de druiven, worden ze in kleine bakjes naar de kelder gebracht. Daar worden de 

druiven ontsteeld en gekneusd. In de pers weken de druiven een paar uur voor ze geperst worden. De 

gisting gebeurt in rvs bij lage temperatuur. De melkzure gisting (2e gisting) wordt voorkomen om de 

wijn voldoende frisheid te behouden. Na een klaring en filtering wordt de wijn gebotteld.  

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2022 

Serveertemperatuur:  100 C. 

aanbevolen bij  o.a. l groenten l  vis l , gerookt, vis, gepocheerd, vis, gegrild of gebakken, vis in saus l  

 

 



18. Proeza Arinto Chardonnay l Peninsula De Setúbal     2017 à € 7,45  
De wijngaarden zijn gelegen ten zuiden van Lissabon. Deze wijn heeft door de combinatie van de 
inheemse Arintodruif en de internationale Chardonnaydruif een kosmopolitische karakter. Weelderig 
in het fruit, vanille, mondvullend en verrassend voor zijn prijs!  
Op dronk: Nu – houdbaar tot 2022 

Serveertemperatuur:  120 C. 

aanbevolen bij  o.a. l gepocheerde vis met Hollandaise saus l Kipgerechten l   

 

19. Rapariga da Quinta branco l Alentejo      2017 à € 9,95 
Alentejo vind je in het zuidoosten van Portugal, ten zuidoosten van Ribatejo en ten noorden van de 
Algarve. Het is één van de meest bekende wijngebieden van Portugal. Het landschap is heuvelachtig. 
De naam van de wijngaarden verwijst vaak naar de helling waarop ze liggen: die begint vaak met 
Monte, in tegenstelling het noorden van Portugal waar de naam van de wijn meestal begint met het 
woord Quinta.  Na een groene, vruchtbaar voorjaar volgen hete zomers, waarin de temperatuur 
makkelijk oploopt tot zo’n  40°C. De zon brandt op de wijngaarden met hun stenige bodems van 
graniet, leisteen en kwarts. De druiven vechten voor elke druppel water. Hun schil is dik en het sap 
geconcentreerd. Hoewel het grootste deel van de aangeplante druiven blauw is, worden er ook erg 
mooie witte wijnen gemaakt van lokale druivenrassen. Luis Duarte is al 25 jaar zeer succesvol 
wijnmaker in dit gebied.  Hij is één van de bekendste ‘flying winemakers’ die o.a. Herdade do Esporão 
op de kaart heeft gezet. De naam ‘Rapariga da Quinta’ betekent letterlijk ‘Het meisje van het 
wijngoed’. De bodem bestaat hier uit leem met zand, en soms met klei. Deze bodem is arm aan 
voedingsstoffen, maar rijk aan magnesium. Bovendien houdt deze ondergrond het regenwater goed 
vast, wat zorgt voor een extra waterreserve tijdens de hete zomermaanden. De wijn lichtgeel en 
helder, heeft een opvallend fris karakter. De neus is uitnodigend, met aroma’s van tropisch fruit. De 
wijn is smaakvol en sappig met frisse opwekkende zuren o.a. fruit van nectarines.  
Op dronk: Nu – houdbaar tot 2022 

Serveertemperatuur:  100 C. 

aanbevolen bij  o.a. l viskoekjes l  brandade l  tapas  

 

Languedoc, Frankrijk:  

20. Domaine Astruc Vermentino l Pay d’Oc IGP     2017 à € 7,75 

Vermentino ofwel Rolle wordt steeds meer een trend in de Languedoc op het inmiddels van 12 ha in 

1862 tot 400 hectaren omvattende wijnareaal is een bescheiden hoeveelheid Vermentino aangeplant. 

Het is een weelderige ‘filmende’ wijn met de frisse nuances van limoenen met geel fruit en subtiel 

kruidig. Veelzijdig inzetbaar!  

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2021 

Serveertemperatuur:  100 C. 

aanbevolen bij  o.a. l asperges  l Reeuwijkse rivierkreeftjes met cocktailsaus l 

 

     

21. Dom. de la Baume Chardonnay | IGP Pays d’Oc     2017 € 8,95 

Een heerlijke ‘ronde’ witte wijn, mooi glanzend goud van kleur. De geur van de wijn is intens met 

aroma's van verse abrikoos en sappige witte perzik. Door de lichte houtrijping en malolactische gisting 

heeft de wijn ook wat aroma's van geroosterde amandelen. Weelderig in smaak. De sappige fruit 

tonen van abrikoos en perzik geven de wijnen een tropisch karakter. Fruitrijk, vol en krachtig met geel 

fruit en een botertje. 

Bewaaradvies: nu op dronk – houdbaar tot 2021 

Serveertemperatuur:  100 C. 

aanbevolen bij o.a. Kip met sûpreme saus en crème van peterseliewortel 

 

 

 



22. Dom. de la Baume Viognier | IGP Pays d’Oc     2017 à € 8,95 

De Viognier van Domaine  de la Baume is een  prachtig voorbeeld hoe mooi en weelderig witte wijn 

van deze druif kan zijn,  die oorspronkelijk uit de Rhône afkomstig is. De wijngaarden grenzen aan de 

Limoux en dat is herkenbaar aan de elegantie.  Door op het juiste moment te plukken (‘s-nachts) heeft 

de wijn aroma's van mandarijnschil, verse abrikoos en gekonfijte sinaasappel. Zeer aromatisch o.a. 

lentebloesem en weelderige textuur in de mond met de kenmerkende volle smaak van abrikozen, 

perzik die overgaat in een lange, frisse en kruidige finale.  

Op dronk – houdbaar tot 2022 

Serveertemperatuur:  110 C. 

aanbevolen bij o.a. Scampi’s met kardinaal saus 

 

23. Domaine des Ors l Limoux AOP       2017 à € 9,95 

Uit de Limoux met zijn kleirijke bodem met kiezelsteen en de Atlantische oceaaninvloed komt deze 

‘terroir’ typische wijn van Domaine des Ors, gelegen op de heuvels van Saint Hilaire.  De samenstelling 

bestaat uit 75% Chardonnay- en 25% Mauzacdruiven. Na de traditionele vergisting volgde 9 maanden 

fustrijping waarvan 1/3 nieuw eiken. De kleur is goudgeel met gouden reflex, uitnodigend in zowel 

geur als smaak met geel fruit o.a. perziken,  aangename vulling ietsje mineralig, boterig met grip en 

plezierige lengte.  

Op dronk – houdbaar tot 2024 

Serveertemperatuur:  120 C. 

 aanbevolen bij o.a. l Kip curry en gember l gepocheerde kabeljauw, Hollandaise saus 

 

24. Dom.  La Baume Elite d’or Chardonnay/Roussanne  | IGP Pays d’Oc   2017 à €12,95 

Elite d'Or is de Tête de Cuvée, ofwel de allerbeste houtgerijpte Chardonnay wijn van Domaine de la 

Baume. Haar naam komt voort uit het resultaat van de bereiding van deze  fraaie goud gekleurde wijn 

van de Chardonnay druif deels afkomstig uit de nabij gelegen Limoux en sinds 2017 met een 

toevoeging van de Roussannedruif die nog meer smaakintensiteit geeft aan deze weelderige, 

houtgerijpte wijn.  De druiven zijn gemiddeld 23 jaar oud en dragen bij aan de complexiteit van deze 

wijn. Deze Elite d'Or Chardonnay - Roussanne is zeer rijk betoond in geur o.a. geroosterde hazelnoten 

en vanille en een smaak van rijpe perzik, nectarine doorspekt met vanilletonen en een lange finale.  

Bewaaradvies: nu op dronk – houdbaar tot 2024 

Serveertemperatuur:  120 C. 

aanbevolen bij o.a. Risotto met gamba’s l Gebraden kip met dragonkruiden 

Italië:  

25. Dissegna Pinot Grigio Bio l Veneto DOC      2018 à € 8,95 

Deze biologisch verbouwde Pinot Grigio uit Veneto is loepzuiver levendig en typische elegantie, licht 

geel gekleurd met een groene glans. De geur van o.a. moerbei en ietsje kruidigheid.  

Bewaaradvies: nu op dronk – houdbaar tot 2022 

Serveertemperatuur: 110 C. 

aanbevolen bij o.a. Minestrone soep l Risotto met paddenstoelen l scheermesjes à la crème  

 

26. Bigi Vipra Bianco l Umbrië  IGT        2017 a € 7,75  

In het zonnige Umbrië maakt Tenuta Bigi o.a. de Vipra Bianco die bestaat uit een deel van de frisse, 

iets exotische Grechetto en de volle ‘filmende’ Chardonnay, tezamen vormen ze de symbiose van deze 

wijn. Gevinifieerd op rvs en met 3 maanden rijping op de schillen een verrassende wijn. Fruitrijk glas 

met een exotisch tintje! 

Bewaaradvies: nu op dronk – houdbaar tot 2021    

Serveertemperatuur: 110 C. 

aanbevolen bij o.a. l op de huid gebakken Dorade met mousselinesaus l Cannelloni gevuld met 

zalm   



27. Anselmi San Vincenzo Garganega/ Chardonnay/ Trebbiano l Veneto IGT   2018 à € 11,95 

Deze wijn werd door de Vereniging van Vinologen onlangs gekozen tot beste Aspergewijn voor 2019. 

Roberto Anselmi is een van degenen die zich strikt aan de grondregels houdt. Hij werkt met lage 

rendementen, 3 druiventrossen per wijnstok i.p.v. de 15 druiventrossen per stok en met een hoger 

aantal aangeplante wijnstokken per hectare dan de gebruikelijke 7.000 per hectare i.p.v. de veel 

lagere voorgeschreven aantallen per ha. De wijngaarden bevinden zich op de betere hellingen in het 

klassieke Soave gebied. Strenge selectie op fysieke rijpheid, vergisting op lage temperaturen en enkele 

maanden rijping op ‘lie’ met bâtonnage geeft deze wijn de finesse en de weelde die bijzonder wordt 

gewaardeerd. Sinds 2000 heeft Roberto Anselmi de DOC Soave te verlaten om zijn wijnen de naam 

van de wijngaarden te geven. Bovendien bevinden al zijn stokken zich op de betere hellingen, dus in 

de Classico-streek. In de smaak geelfruit, met meloen, perzik en abrikoos, zuiver en levendig, mooi vol, 

met een aangenaam amandelbittertje en opwekkende, frisse zuren in de afdronk 

Bewaaradvies: nu op dronk – houdbaar tot 2023    

Serveertemperatuur: 110 C. 

 aanbevolen bij o.a. l Asperges op de wijze van restaurant Valuas l vis en schelpdieren l    

 

28. Cà dei Frati Lugana l Lugana DOC        2018 à € 17,95 

Van origine was Cà dei Frati afkomstig uit Lombardije. Na een verhuizing naar Lugana op een van de 

fraaiste exposities op een klei-kalk bodem in Lugana. Behoort deze van 100% Turbianadruiven 

gemaakte wijn tot de top in haar klasse. De smaak is elegant, mineralig, ietsje balsamico, floraal en 

knisperend fris met subtiele kruidigheden in de finale.      

Bewaaradvies: nu op dronk – houdbaar tot 2022    

Serveertemperatuur:  100 C. 

aanbevolen bij o.a. pasta met vis en safraansaus   l Coquilles St. Jacques  

 

29. Cà dei Frati Brolettino Lugana l Lugana DOC     2016 à € 24,50 

De overtreffende trap van de ‘eenvoudige’ Lugana is de Brolettino die op rvs de gisting kreeg en hierna 

gedurende 10 maanden op eiken heeft gerijpt en na enkele maanden rijping op fles beschikbaar is. 

Een bijzondere wijn die eveneens van 100% Turbianadruiven werd gemaakt en zich onderscheid in 

complexiteit, elegantie, gracieuze verfijning en lengte van de afdronk.  

Bewaaradvies: nu op dronk – houdbaar tot 2023    

Serveertemperatuur:  120 C. 

aanbevolen bij o.a. l risotto met truffel en olijfolie l tarbot met Nantuasaus l Fontina kaas  

   

30. Rapitalà Chardonnay Grand Cru l Sicilia IGT     2017 à € 22,50  

Rapitalà, betekent ‘prachtige tuin van God’, gelegen tussen de twee plaatsen Camporeale en Alcamo, 

in het noordwestelijke hoek van Sicilië. Chardonnay Grand Cru is het gevolg van een Frans en Italiaans 

huwelijk dat leidde tot de introductie van de Chardonnaydruif in Sicilië. Deze Chardonnay heeft naast 

een rijke vulling van geel fruit o.a. rijpe perzik en vanille ook een hintje citrusfruit en fraaie lengte. De 

wijngaarden liggen op een attitude van ruim 450 meter die bijdraagt aan het raffinement van deze 

bijzondere wijn.  

Bewaaradvies: nu op dronk – houdbaar tot 2023    

Serveertemperatuur:  120 C. 

aanbevolen bij o.a. l Fiori di zucca fritti - Gebakken courgette bloemen  l Vis op Siciliaanse wijze l  

 

 

 

 

 



Chili: 

31. Errázuriz Chardonnay/Sauvignon blanc  Winemaker’s Blend, Central Valley   2018 à € 7,95 

‘Eenvoud is het kenmerk van het ware’ en dat is proefbaar bij deze wijn van Errázuriz. Met een licht 

goudgele kleur,  uitnodigend tropisch, rijp fruit o.a. mango en ananas en citrus.  De Chardonnaydruif  

geeft de rondheid in deze combinatie en aan de Sauvignon blanc ontleent deze wijn zijn sappigheid en 

frisheid! Ideale party wijn vanwege de brede inzetbaarheid.  

Serveertemperatuur:  100 C. 

aanbevolen bij o.a. l diverse borrelgarnituren  l Kibbeling met rémouladesaus l gebakken mosselen 

met kruiden 

Argentinië:  

32. Salentein Barrel Selection Chardonnay l Valle de Uco     2018 à €14,95 

De wijngaarden liggen in het hart van de Alto Valle de Uco in Argentinië, op meer dan 1200 meter 

boven de zeespiegel. De bodem bestaat uit zand en gesteente, wat een perfecte waterdrainering 

geeft. De nachten zijn koel door afdalende lucht uit de Andes en op de dag zonnig en warm. Deze 

omstandigheden zorgen voor de aroma vorming en de frisse, fruitige impressies. De druiven worden 

na selectie op gaafheid, ontsteelt en doormiddel van zwaarte kracht vervoerd naar de lager gelegen 

wijnkelder. Na vergisting en inweking volgt 6 maanden opvoeding op Franse eiken na het huwen op 

fust ontstaat meer complexiteit en verfijning. Bleekgeel van kleur, fijne geuren van perzik, vanille en 

een vleugje rokerigheid. In smaak geelfruit, iets ceder, fijne kruidigheden en lengte.  

Bewaaradvies: nu op dronk – houdbaar tot 2023 

Serveertemperatuur:  120 C. 

aanbevolen bij o.a. l Gebakken tongfilets met limoen  l Zeebaars in zoutkorst l  

 

Zuid-Afrika:  

33. Mullineux KloofStreet Old Vine Chenin blanc l W.O. Swartland    2018 à €14,95 

Deze Kloof Street wijn van Chris en Andrea Mullineux is opvallend door de opwekkende frisheid, 

balans en de genietfactor!  De zeer oude wijnstokken stonden op verschillende percelen in Swartland 

met gevarieerde bodemsamenstelling veelal graniet. Voor deze wijn werd een deel vergist op rvs en 

een deel op fust vergist en gerijpt. De kleur is strogeel, geuren van rijpe perziken en natte graniet, 

levendig in smaak, fruitrijk, uitstekende zoet/zuur balans, zacht en ronde textuur qua mondgevoel met 

mineraliteit en lengte in de afdronk.  

Bewaaradvies: nu op dronk – houdbaar tot 2024 

Serveertemperatuur:  110 C. 

aanbevolen bij o.a. l Vispotje l pot-au-feu l Sushi l tapas  

 

 

 

34. Mullineux Old Vine White l W.O. Swartland      2016 à €23,95 

Swartland is gezegend met o.a. een deel zeer oude Chenin blanc wijnstokken. Deze vormen de basis 

van deze wijn. De wijnpercelen  hebben een gevarieerde bodemsamenstelling van resp.  schalie, 

graniet, bodem heeft deze wijn naast het intense guavefruit een minerale toets. Deze wijn heeft 11 

maanden fustrijping, waarvan 20% nieuw eiken ondergaan en heeft veel complexiteit. Een goudgele 

kleur, fijne geuren van rijp geel fruit, prachtige zoet/zuur balans, mineraliteit, specerijen nuances o.a. 

ceder, vanille zeer fraaie Chenin blanc.  

Bewaaradvies: nu op dronk – houdbaar tot 2024 

Serveertemperatuur:  110 C. 

aanbevolen bij o.a. l Kipgerechten  l Hartige taart l Visbereidingen l bereidingen bij de braai (BBQ) 

 



Rosé: 

35. Calusari Pinot Grigio Blush l Roemenië      2018 à € 5,50 

Deze Pinot Gris uit Roemenië  is ongefilterde gevinifieerd en is hierdoor een  zogenaamde ‘blush’ rosé. 

Het aroma van zacht rood fruit o.a. aardbeien en een vleugje zwoelheid in de smaak met licht kruidige 

finale maakt het tot een gewaardeerde rosé.  

Bewaaradvies: nu op dronk – houdbaar tot 2021 

Serveertemperatuur:  100 C. 

aanbevolen bij o.a. l tapas  l frisse salades l Viskoekjes l BBQ  

 

36. Domaine Ferret Cuvee de Presse Rosé l Gasgogne IGP    2018 à € 6,95 

Deze rosé bestaat uit 80% cabernet sauvignon- en 20% merlotdruiven afkomstig uit de Gasgogne. De 

kleur is zalmroze en de geuren van zacht rood fruit o.a. aardbeien en zwarte bessen geven het 

fruitvolle karakter weer en de frisse tonen geven een verkwikkend karakter aan deze aimabele rosé.  

Bewaaradvies: nu op dronk – houdbaar tot 2021 

Serveertemperatuur:  100 C. 

aanbevolen bij o.a. l borrelgarnituur  l Salade fermentière l  

 

37. Domaine Clavel ‘Blanc de Noir’ Rosé l Côtes du Rhône AOP     2018 à € 9,50  

Deze mediterrane rosé is afkomstig uit de zuidelijke Rhône nabij het dorp Saint Gervais met een 

kenmerkende bodem van kalksteen en keien. De samenstelling bestaat uit 60% Grenache-, 20% Syrah- 

en 20% Cinsaultdruiven. Deze rosé is gevinifieerd van het afloop sap, na een lichte inweking van de 

druiven. De kleur is licht roze, bijna zalmkleurig, de geur van citrus met een vleugje zacht rood fruit 

o.a. aardbeien en de smaak is fruitrijk en knisperend droog met aangename kruidigheden in de 

afdronk.  

Bewaaradvies: nu op dronk – houdbaar tot 2022 

Serveertemperatuur:  100 C. 

aanbevolen bij o.a. l gegrilde vis met kruidenboter  l Ratatouille met rode poon l buffet campanard 

 

38. Henri Gaillard Côtes de Provence l  Côtes de Provence     2018 à € 9,95  

Deze Côtes de Provence rosé werd samengesteld uit Syrah, Grenache, Cinsault en Mourvèdre. Door 

een lichte inweking  op lage temperaturen gedurende een paar uur verkreeg deze zalmkleurige rosé 

zijn aantrekkelijke fruit o.a. aardbeien en frambozen. Het minerale vleugje en verkwikkende karakter 

komt mede door de ligging van de wijngaard op een attitude van 200 meter boven de zeespiegel en de 

bodem bestaande uit kalksteen en kristalline.  

Bewaaradvies: nu op dronk – houdbaar tot 2022 

Serveertemperatuur:  90 C. 

aanbevolen bij o.a. l tapas  l gefrituurde inktvis l lamskoteletten à la Provenciale  l BBQ  

 

39. Domaine Sainte Lucie MIP l Provence Rosé      2018 à €14,50 

Sinds 2000 beschikken Guillaume & Virginie Philip over een hypermoderne wijnkelder. Voor de MIP (= 

Made in Provence) Classic worden ’s nachts geplukte cinsault, syrah en grenache (respectievelijk 60%, 

20% en 20%) direct na ontstelen apart geperst en separaat vergist op gekoelde tanks. Zo ontstaat een 

heel licht getinte rosé met geur- en smaaknuances van rode vruchtjes o.a. aardbeien, frambozen en 

citrusfruit naast een verleidelijk kruidenparfum. Behalve als lichtvoetig aperitief is de Classic – jong 

gedronken –  een aangenaam frisse begeleider van niet te zware mediterrane gerechtjes en witvlees 

van de grill. 

Bewaaradvies: nu op dronk – houdbaar tot 2022 

Serveertemperatuur:  100 C. 

aanbevolen bij o.a. l tapas l gefrituurde sardientjes met peterselie en citroen l ratatouille met 

zeebaars   

  



40. Bigi Vipra Rosato l Umbrië IGT       2018 à € 7,75 

Deze 100% Sangiovese rosé is afkomstig uit Umbrië. De Bigi Vipra Rosato heeft een typisch 

mediterraan karakter, uitnodigende zacht rood fruit, tikje zwoel, iets kruidig in de finale en verleidelijk.  

Bewaaradvies: nu op dronk – houdbaar tot 2021 

Serveertemperatuur:  100 C. 

aanbevolen bij o.a. l ravioli met spinazie en kaas   l anti-pasti l  

           

41. Rosa dei Frati l Riviera del Garda Classico DOC   2018 van € 17,95 voor € 15,95  

Bijzondere rosé afkomstig langs de aan het Gardameer gelegen wijngaarden. Ook de samenstelling is 

proefbaar verrassend met Groppello-, Marzemino-, Sangiovese- en Barberadruiven. De 

bodemsamenstelling van kalksteen, klei en zand en ideale klimaatomstandigheden zijn uitstekende 

randvoorwaarden om hier uitzonderlijke klasse te maken. Het is een saignée gemaakte rosé d.w.z. dat 

er zeer voorzichtig wordt gekneusd i.p.v. geperst om zo elegant mogelijke wijnen te maken!  

Bewaaradvies: nu op dronk – houdbaar tot 2023 

Serveertemperatuur:  100 C. 

aanbevolen bij o.a. l Coquilles St. Jacques    l blini met haringkuit en crème fraiche l anti-pasti    

 

 

42. Umathum Rosé  l Burgenland, Oostenrijk       2017 à €14,95 

Deze uitbundige rosé van Umathum komt uit Burgenland, het gebied waar naast rode wijnen ook 

super rosé vandaan komt. Deze saignée gemaakte rosé werd gemaakt van Blaufränkisch-, Zweigelt- en 

Sankt Laurentdruiven.  De kleur van frambozen en uitbundige geuren van frambozen, aardbeien, 

kersen en zwarte bessen met een vleugje kruidigheid! De smaak is complex, verleidelijke rosé waarin 

naast zacht rood fruit ook de kruidigheid lang na talmt.  

Bewaaradvies: nu op dronk – houdbaar tot 2023 

Serveertemperatuur:  100 C. 

aanbevolen bij o.a. l frisse salade l Brettljause (=  combinatie van vlees, zoals worst of ham, gerookt 

vlees of koude Schweinsbraten l Warm gerookte forel met mierikswortelcrème  

Rode wijnen:  

Drinkwijnen voor elke dag:  

43. Fox Grove Cabernet Sauvignon/Shiraz l Australië    2017 à € 6,95 5+1  

De wijngaarden zijn gelegen in de Riverina Valley in het Zuidoosten van Australië, boven Melbourne. 

De samenstelling van de Fox Grove cabernet-shiraz duo blend bestaat uit: 60% cabernet sauvignon- en 

40% shirazdruiven. De cabernet sauvignon geeft met zijn intense zwarte bessen smaak en kracht de 

vulling en de shiraz met haar kenmerkende zwarte fruit o.a. bramen en specerijen o.a. pepertjes 

zorgen voor het kruidige karakter in deze wijn. Het resultaat is een smaakvolle, aangename wijn met 

fijne kruidigheden. 

Bewaaradvies: nu op dronk – houdbaar tot 2023 

Serveertemperatuur:  180 C. 

aanbevolen bij: o.a. l gebraden Hollandsweide rund l Stoofgerechten l Stamppot met rucola   met 

Opperdoezen en uitgebakken kaantjes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44. The Guv’Nor, Bodegas Felix Solís l Castillo y Leon      2017 à € 7,25 

De wijngaarden van deze wijn zijn gelegen in La Mancha, het grootste aaneengesloten wijngebied van 

Spanje. De klasse van deze The Guv’nor gemaakt van Tempranillo- met iets Petit Verdotdruiven schuilt 

in het geheim van oude wijnstokken en subtiel gebruik van Amerikaans eiken. Het uitnodigende 

gerijpte fruit komt ook terug in de smaak. Verleidelijk rijp fruit, zelfs iets vijgen en pruimen, fluweel 

zachte textuur en raffinement met een vleugje specerijen, vanille en houtimpressies in de finale 

maken het tot een feest om te genieten.  

Bewaaradvies: nu op dronk – houdbaar tot 2023 

Serveertemperatuur:  180 C. 

aanbevolen bij: o.a. l gebraden varkensfricasee  l Stoofgerechten l Spaanse gehaktballetjes  

 

45. Bigi Vipra Rosso l Umbrië IGT       2017 à € 7,75 

Uit de heuvelachtige omgeving van Orvieto is deze Bigi Vipra Rossa afkomstig met een samenstelling 

van; 70%, Merlot-, 20% Sangiovese- en 10% Montepulcianodruiven.  Een deel van de wijn is op rvs 

gelagerd en een klein deel van de wijn rijpte tenminste 8 maanden op Frans eiken.  De kleur is 

robijnrood, uitnodigend bouquet van kersenfruit met iets kruidigheden, aangename textuur en 

concentratie, sappig en soepel met plezierige lengte in de afdronk.  

Bewaaradvies: nu op dronk – houdbaar tot 2023 

Serveertemperatuur:  180 C. 

aanbevolen bij: o.a. l Saltimbocca alla Romana l  Scaloppine alla Perugina l Pasta Bolognese l 

Boeren Goudse jong belegen kaas 

 

46. Proeza Dão l Dão DOC        2017 à € 7,50 

Deze verrassende wijn van Barão de Vilar is samengesteld uit Touriga Nacional, Tinta Roriz and 

Alfrocheiro en werd gemaakt door Álvaro van Zeller, Cristiano van Zeller en Nuno Cancella de Abreu.  

De wijngaarden hebben een bodemgesteldheid van zand en graniet. Deze Dão Tinto komt uit het ruige 

binnenland van Portugal aan de Dão rivier. De gisting met schilcontact geeft de mooie dieprode kleur 

en de volle stevige smaak. Deze wijn kreeg zes maanden rijping op gebruikt Frans eiken en heeft 

hierdoor naast mondvullend roodfruit ook licht kruidige impressies van o.a. ceder, laurier en ietsje 

foelie.  

Bewaaradvies: nu op dronk – houdbaar tot 2024 

Serveertemperatuur:  180 C. 

aanbevolen bij: o.a. l  Empadão de Carne (= oven schotel) l Calibrito Assado no Forno (= gebraden 

geitenbout) uit Beira Alto l 2 jarig belegen Goudse kaas 

Oostenrijk:  

47. Pfaffl Wien 2 Zweigelt/Pinot Noir l Wien       2017 à €11,75 

Pfaffl uit de regio Wien maakt een uiterst aantrekkelijke rode wijn afkomstig van twee ‘terroirs’ 

namelijk ‘Herrenholz’ en ‘Praschen’ gelegen op een hooggelegen plateau met een prachtig uitzicht op 

Wenen. De bodem bestaat uit kalk-, zand- en Flyschzone (= verweerde alpensteen).  De wijnstokken 

zijn tenminste 23 jaar oud en hebben een ideale fysieke rijpheid op het oogstmoment. De oogst 2017 

was relatief klein door vorst in het voorjaar maar het jaar is kwalitatief groot en dat is proefbaar. De 

toegankelijkheid van deze wijn komt mede doordat slechts 20% van de wijn gedurende 3 maanden op 

gebruikte fusten heeft gerijpt. Deze  diep rood gekleurde wijn heeft een mondvullende smaak van rijp 

roodfruit o.a. bosbessen, aardbeien, zwarte bessen met nuances specerijen.  

Bewaaradvies: nu op dronk – houdbaar tot 2024 

Serveertemperatuur:  170 C. 

aanbevolen bij: o.a. l  Tonijn van de grill l Goulash met noedels l Jong belegen Goudse kaas 

 

 

 



Languedoc:  

48. Domaine de la Baume ‘Grand Chataignier’ Merlot l Pays d’Oc IGP   2017 à € 8,95 

Fruitrijke merlot met kenmerkend zacht rood fruit o.a. zwarte bessen ook in de smaak zeer intens met 

verleidelijke sappigheid en een vleugje cederhout, aangenaam mondgevoel. Afkomstig uit de 

wijngaarden nabij Béziers en Pézenas met een bodem die bestaat uit klei- en kalksteen. De opvoeding 

vond deels op Frans eiken plaats. Er wordt ’s-nachts geoogst waardoor de frisheid en het fruitvolle 

karakter in deze wijn opvallend is en proefbaar in de smaakbeleving.  

Bewaaradvies: nu op dronk – houdbaar tot 2023 

Serveertemperatuur:  170 C. 

aanbevolen bij: o.a. l  Gestoofde sukade van het rund  l  kalfsvlees met paddenstoelen l 

pastabereidingen   

 

49. Domaine de la Baume ‘La Jeunesse’ Syrah l Pays d’Oc IGP    2017 à € 8,95 

Deze syrah heeft overweldigende geuren van zwart fruit o.a. bramen, bosbessen, zwarte bessen ook in 

de smaak met als extraatje fijne specerijen o.a. vanille en cederhout met een lange  mondvullende 

afdronk.  De syrah is  afkomstig uit de wijngaarden nabij Béziers en Pézenas met een bodem die 

bestaat uit klei- en kalksteen. De opvoeding vond plaats op Frans eiken.  

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023 

Serveertemperatuur:  170 C. 

aanbevolen bij o.a. l (groot) wild l rundvlees l stoofgerechten l aangeklede borrel  

 

50. Domaine Les Ors l Limoux AOP                2017 à €9,95 

Het raffinement van deze wijn zit mede in de samenstelling van de druiven; 50% Syrah, 45% Merlot en 

5% Cabernet Sauvignon. Limoux is gelegen in het departement Aude en de wijngaarden liggen in de 

heuvels met een kalksteen en rolkeien bodem in de Aude Vallei, het meest zonnige deel van Limoux. 

De vinificatie vond plaats op rvs en de opvoeding vond gedurende 10 maanden plaats op gebruikt 

eiken. De kleur is robijnrood tot purper, aroma van bosvruchten o.a. bramen, zwarte bessen en 

kreupelhout en kruidigheden met lange finale.  

Bewaaradvies: nu op dronk – houdbaar tot 2024 

Serveertemperatuur:  170 C. 

aanbevolen bij: o.a. l  dry aged  beef  l  Gegrilde kalfsrollade l Jong belegen Goudse kaas  

Rhône: 

51. Domaine André Aubert Visan l Côte du Rhône Villages ‘Visan’ AOC   2015 à € 9,95 

Deze Côtes du Rhône Villages ‘Visan’ onderscheid zich door het ‘terroir’ van de sols sableux,  de meer 

dan 90 jaar oude stokken in een samenstelling van 80% grenache en 20% syrah. In deze regio wordt de 

warmte afgewisseld met de beschermende ‘Mistral’ die de aromavorming en structuur van deze wijn 

niet onbelangrijk beïnvloed. Zeer de moeite waard en ontwikkelt zich verder bij opleg.  

Bewaaradvies: nu op dronk – houdbaar tot 2027 

Serveertemperatuur:  170 C. 

aanbevolen bij: o.a. l  Stoofschotels  l Lamsvlees met rozemarijnsaus l Gebraden Anjou duif l Jong 

belegen Goudse kaas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52. Les Calades par Clos Saint Jean l Vin de Pays de Vaucluse     2016 à € 9,95  

De druiven voor Les Calades komen van de 1,6 hectare wijngaard, gelegen buiten de appelation 

Châteauneuf-du-Pape. Het is eigenlijk een “kleine” Châteauneuf-du-Pape en zou normaliter 

gedeclareerd worden als Côtes du Rhône van uitzonderlijke klasse! Echter, door de bijzondere 

samenstelling van de ‘blend’ 60% Grenache en 40% Caladoc (een kruising Grenache en Malbec) 

waarvan de Caladoc formeel (nog) niet is toegestaan in de Rhône werd deze krachtige volle wijn 

gedeclareerd als Vin de Pays Vaucluse.  De oogst vindt handmatig plaats. De opbrengst ligt evenals 

voor Châteauneuf-du-Pape rond de 40 hectoliter per hectare. De vinificatie vind plaats in 

roestvrijstalen tanks en de opvoeding gedurende 6 maanden in foeders na botteling volgt nog 6 

maanden flesrijping in de kelders van het Domaine Clos St. Jean.   

Vandaag de dag staan Pascal en Vincent Maurel aan het hoofd van  het domein Clos st. Jean in 

Châteauneuf-du-Pape.  Diepdonker, zongerijpt zwart fruit o.a. bosbessen, bramen, pruimen, 

specerijen o.a. foelie, laurier en zelfs leer, mondvullend en krachtig met geweldige lengte voor zijn 

klasse!                   

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2025          

Serveertemperatuur:  170 C.  Geniet meer door deze wijn in uw grootste glazen te serveren! 

aanbevolen bij o.a. l Lamsvlees bereidingen l Groot Wild  l rundvlees bereidingen l stoofgerechten  

 

53. Dom. Clos Saint Jean Châteauneuf-du-Pape ‘Unfiltered’    2016 à €38,95  

Domaine  Clos Saint Jean is gelegen in het noordoosten van de appellation Châteauneuf-du-Pape.  

Er wordt met de hand geoogst. De druiven worden streng geselecteerd en alleen de beste druiven 

worden gebruikt voor de eigen bottelingen. De opbrengst is  relatief laag met 25 hl/ha. De wijngaard 

van Clos St Jean wordt door collega w gezien als één van de mooiste in de appellation. Ze worden 

perfect verzorgd en bijgehouden, en leveren prachtig fruit van zeer oude stokken (80 to 90 jaar is geen 

uitzondering). Alle druiven worden voor de fermentatie ontsteeld. De maceratie duurt 35 dagen. 

Grenache rijpt niet op hout, de andere druivenrassen worden opgevoed op nieuwe en gebruikte 

vaatjes gedurende 12 maanden. 

Robijnrood van kleur, gerijpt rood fruit o.a. bramen, zwarte bessen en aangename kruidigheden, 

soepel in aanzet, breed van smaak, fluweel zachte tannines met lengte.          

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2030          

Serveertemperatuur:  170 C.  Geniet meer door deze wijn in uw grootste glazen te serveren!  

aanbevolen bij o.a. l Côte de Os met dragonsaus l Groot Wild  l Met knoflooktenen gevulde 

lamschouder met rozemarijnsaus l stoofgerechten  

Italië: 

54. San Marzano l I Tratturi Negroamaro  l Puglia IGP     2017 à € 6,95 

De coöperatie San Marzano ligt in Puglia, in het hart van de veelgeprezen DOC "Primitivo di 

Manduria", tussen twee zeeën (Ionische en de Adriatische Zee). De provincies Taranto en Brindisi 

bieden een landschap waar wijngaarden en olijfbomen zij aan zij groeien op een rode ondergrond. 

Deze bodem en de Middellandse Zee terroir spelen een essentiële rol in de productie van 

hoogwaardige wijnen. Het klimaat is extreem, met moeilijke omstandigheden: droogte, vorst, Sirocco 

wind. Toch zorgen deze gepassioneerde wijnmakers ervoor dat zelfs druiven uit de oudste 

wijngaarden volle en elegante wijnen opleveren. Schilinweking gedurende 10 dagen en een 

alcoholische fermentatie onder gecontroleerde temperaturen. De wijn rijpt enkele maanden "sur Lie". 

Deze van 100% Negroamarodruiven gemaakte wijn heeft een aroma van aardbeien, zwarte bessen, 

specerijen en tijm. Een volle wijn, die zijde zachte tannines heeft en goed in balans is. Een plezierig 

glas wijn met een intense, fruitvolle afdronk. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2022 

Serveertemperatuur:  170 C.                

aanbevolen bij o.a.  l anti-pasti l  Caponata di Melanzane (gestoofde Aubergines en Paprika’s) l 

Zucchine Ripiene (gevulde Courgettes) l   

 



55. Fosso Corno ‘Aires’ Montepulciano d’Abruzzo DOC      2016 à € 8,95 

Op de 30 hectaren grote wijngaard Roseto Degli in de regio Abruzze wordt de ‘Aires’ gemaakt van 

100% Montepulcianodruiven door Fosso Corne. Vanaf de enige heuvel heb je uitzicht op de 

Adriatische zee.  Montepulcianodruiven zijn gebaat bij een optimale fysieke rijpheid er wordt om deze 

reden met zorg gesnoeid om het zonlicht te spreiden. Na de oogst vindt er gedurende 10 dagen 

inweking plaats. De 1e alcoholische gisting wordt gevolgd door de malolactische (melkzure) gisting en 

na 4 maanden rijping op rvs wordt er gebotteld. Hierna volgen nog enige maanden rijping op fles en 

komt ze bij Wijnhandel van Welie.  

Het is een jonge, direct drinkbare wijn met intense rode kersenkleur met een volle fruitrijke, goede 

vulling en lichte tannines met beklijvende afdronk.   

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023 

Serveertemperatuur:  170 C.                

aanbevolen bij  o.a. l pasta met paddenstoelen l Patate alla Salsicca (aardappels met kruidige 

worst)  

 

56. Rapitalà Nero d’Avola l Sicilia DOC       2017 à € 7,95  

Het landgoed omvat 225 hectaren en is gelegen in de uitlopers van Camporeale tot Alcamo, de 

wijngaarden met een zanderige- kleihoudende bodem liggen variërend op een hoogt van 300–600 

meter boven de zeespiegel. Een ideale combinatie om volle, fruitrijke wijnen te maken. De naam 

Rapitalà is afkomstig uit het Arabisch “Rabidh-Allah” – “rivier van Allah”, tijdens de Moorse bezetting 

van Sicilië. De Nero d’Avola is 3000 jaar geleden door de Grieken geïntroduceerd. Het is een 

diepdonker gekleurde wijn met gul, intens, stevig fruit met wat kruidige nuances in de afdronk.  

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2022 

Serveertemperatuur:  170 C.                

aanbevolen bij  o.a. l Zucchini a Scapeze (Gemarineerde Courgettes)  l Cipolle Rieiene al Prosciutto 

(met ham gevulde uien)  

 

57. Montresor Rosso Verona l Veneto IGT      2016 à € 9,50 

De wijngaarden liggen op glooiende heuvels in de Veneto regio.  

De lokale Corvina 60%, Rondinella 30%, Molinara 10%. druiven worden  vanaf medio september tot 

medio oktober geoogst als ze fysiek rijp zijn. Na een indroging en inweking van de druiven, begint het 

vinificatie proces. Deze is typisch voor deze rode wijnen met een relatief hoog restzoet gehalte. De 

rijping vind voor een deel plaats in kleine eiken vaten en een deel rvs om het fruitkarakter te 

benadrukken. Waarna ze nog een aantal maanden op de fles rijpen. Diepe robijnrode kleur met 

aroma's van kersenfruit en een vleugje kruidigheden. In de mond, rond met ietsje tannines en 

mondvullend gekonfijt kersenfruit. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023 

Serveertemperatuur:  170 C. 

aanbevolen bij l pasta l stoofgerechten l gegrilde groenten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58. Tenuta di Gracciano Vino Nobile di Montepulciano      2015 à € 14,95 

Het domein Gracciano  is een van de oudste wijnbedrijven in de regio Montepulciano in het 

wijngebied Toscane. Het domein Gracciano wordt bestuurd door Marco, Vannozza en Galdina della 

Seta Ferrari Corbelli Greco bijgestaan door hun vader Giorgio.  Het wijngoed is in totaal 70 hectaren 

groot waarvan 20 hectaren met wijngaarden. Hier wordt sinds 1864 de beroemde Vino Nobile di 

Montalcino gemaakt van 100% sangiovese druiven op een bodem van kleihoudende grond.  IN 2013 

werd een nieuwe wijnvinificatie ruimte gebouwd om in the state of art fantastische wijnen te kunnen 

blijven maken.  Het oude gedeelte doet nog steeds dienst als wijnkelder voor de rijping op fusten. De 

wijnen worden sinds 1995 gemaakt door dezelfde wijnmaker (oenoloog) Beppe Rigoli met 

gebruikmaking van het terroir en autochtone wijnstokken. Donkerpurper tot robijngekleurd, geuren 

van leer, truffel en zelfs ietsje teer en rijp bessenfruit en nuances fijne specerijen o.a. foelie, peper en 

iets zoethout. Complexe wijn met enorm veel smaak en intensiteit met lange finale.  

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2024 

Serveertemperatuur:  170 C. 

aanbevolen bij o.a. l groot wild l stoofgerechten l slowfood  

 

 

59. Cà dei Frati “Pietro dal Cero”  l Amarone della Valpolicella Classico DOCG 2011  

speciale aanbieding van € 99,00 voor € 69,00 per fles  

Deze ‘modern’ gemaakte Amarone bevat 65% Corvina, 15% Corvinone-, 15% Rondinella- en 5% 

Croatinadruiven. De vinificatie vond plaats in februari plaats op rvs na indroging van de druiven, hierna 

volgde vergisting. inweking op de schillen en 24 maanden fustrijping. De wijngaard ligt aan de voet van 

de Monti Lessini. Het is een zeer geconcentreerde Amarone met intens kersenfruit, grote intensiteit 

en concentratie en complexiteit de smaak is zeer fruitrijk met specerijen nuances o.a. steranijs, 

balsamico en zelfs iets tabak.  

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2030 

Serveertemperatuur:  170 C. 

aanbevolen bij o.a. l Tournedos Rossini l Gebraden kalfsfricassee gevuld met pruimedanten en 

specerijen l slowfood  

 

Israël: 

60. Teperberg Impression Merlot l Judea Hills        2017 à € 14,95 

Deze merlot is afkomstig uit de heuvels rond Jeruzalem. In deze regio is het op de dag warm en koel in 

avond en nacht wat het aroma en de smaak ten goede komt. Deze merlot heeft een zeer zachte 

kneusing gehad, heeft een aroma van zwarte bessen, fijne kruidigheden o.a. laurier, foelie, zoethout, 

ceder en vanille. De intens smaak is een weergave van de geuren met aimabele tannines. De 

fustrijping van 6 maanden op deels Frans en Amerikaans en deels nieuw eiken gaven deze wijn de 

toegevoegde waarde in de smaakbeleving.  

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2024 

Serveertemperatuur:  170 C. 

aanbevolen bij o.a. l Joods gehaktbrood l Mefarka Israëlische bonenschotel l Humus van 

kikkererwten  

 

 

 

 

 



Chili:  

61. Veramonte Pinot Noir Reserva  l Casablanca Valley     2017 à € 9,95 

Deze Pinot Noir is afkomstig uit de koele klimaatregio Casablanca Valley met een bodem van 

verweerde graniet. De wijngaarden liggen op 30 kilometer van de Pacific Oceaan. In de koele ochtend 

hangt er mist tot ca, 10.00 uur hierna wordt het warmer en omstreeks 17.00 uur koelt het af, kortom 

ideale weersomstandigheden voor de Pinot Noirdruif. Het is een elegante wijn, die aangenaam zacht 

rood fruit o.a. aardbeien en kersen in een vleug specerijen impressies combineert. Fraaie zoet/zuur 

balans, goede concentratie, zacht smeltende tannines en veelzijdig inzetbaar!  

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2024 

Serveertemperatuur:  170 C. 

aanbevolen bij o.a. l  Paddenstoelen risotto l Ravioli gevuld met chilikruidengehakt l gegrilde 

botervis l   

 

62. Veramonte Cabernet Sauvignon Reserva l Colchagua Valley    2017 à € 9,95             

In de beroemde Colchagua Valley, liggen de wijngaarden in het heuvelachtige gebied van Marchigüe 

met een bodem van kalkgesteente en graniet. Deze wijn werd meer dan eens voor zijn uitzonderlijke 

kwaliteit onderscheiden. Door het  maritieme klimaat is het op de dag aangenaam warm en in de 

avond zeer koel. Hierdoor zijn de wijnen opvallend in expressiviteit en fruit intensiteit door subtiel 

houtgebruik (8 maanden houtrijping) een feestelijk genoegen om te proeven.  Diepdonker rood 

gekleurd, geconcentreerd glas wijn, krachtig en expressief, boordevol bessenfruit verweven met 

cederhout en kruidigheden met enorme lengte in de afdronk.  

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2024 Karafferen (serveren vanuit karaf aanbevolen).  

Serveertemperatuur:  170 C.   

aanbevolen bij o.a. l Lamsvlees bereiding l empanada’s l rundvlees bereidingen l     

 

63. Errázuriz Carmenère-Cabernet Sauvignon l Central Valley     2017 à € 7,95 

Central Valley is de rivierdelta regio gelegen onder Santiago. Het is de ‘eenvoudigste’ wijn uit het 

assortiment van Errázuriz met de kenmerkende klasse  in de fruitrijke en smaakvolle stijl van dit 

wijnhuis. Krachtige, volle fruitimpressie o.a. bosbessen, zwarte bessen fijne kruidigheden en 

mondvullend!  Goed inzetbaar bij tal van gelegenheden.  

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023 

Serveertemperatuur:  170 C.   

aanbevolen bij o.a. l warme kruidige gehaktballetjes l Jambalaya met rundvlees l  

 

64. Errázuriz Carmenère Estates Series l Aconcagua Valley    2017 à € 9,95              

De rijke, krachtige smaak van deze fraaie wijn ligt mede in de samenstelling van 85% Carmenere 

(vulling en kracht), 13% Syrah (kracht) en 2% Petit Syrah (intensiteit en smaak verhogend). De 

Aconcagua Valley kent een mediterraan klimaat met af en toe een frisse wind met koelere nachten 

t.o.v. de warmte op de dag. Juist door deze grote temperatuurwisselingen ontlenen de wijnen uit dit 

gebied in het algemeen hun intense kleur, smaak en krachtige smaak. Dit is een ‘value for money’ wijn 

die uw aandacht verdient! 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2026 

Serveertemperatuur:  180 C.   

aanbevolen bij o.a. l Gebraden Ribeye van slager Cor van Sprang l Gebakken Lamskoteletten l Jong 

belegen Goudse kaas  

 

 

 

 

 



65. Errázuriz Carmenère Alto, Aconcagua Valley      2017 à € 19,95       

De geuren van een sigarendoos met zwart fruit van bosbessen, geroosterde koffie bonen, peper en 

zelfs leer kun je ontdekken in deze 100% Carmenère waarvan een deel van de druiven afkomstig is uit 

de Manzanar wijngaard gelegen op 12 mijl uit de kust en de rest afkomstig is van de Don Maximiano 

wijngaard in Aconcagua Valley. Deze elegante wijn kreeg 14 maanden houtrijping op Frans eiken 

waarvan 30% nieuw hieraan ontleent de wijn zijn grote verfijning, prachtige zoet/zuur balans en fijne 

specerijen nuances van o.a. foelie, peper en zijde zachte tannines met een ongelofelijk lange afdronk!  

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2026 

Serveertemperatuur:  180 C.   

aanbevolen bij o.a. l Gebraden Entrecote van slager Cor van Sprang l Gebraden Lamsschouder op 

Provençaalse wijze l Overjarige Goudse kaas  

Argentinië:  

66. Salentein Barrel Selection Malbec l Valle de Uco     2017 à 14,95 

De Salentein Barrel Selection Malbec werd gedurende 12 maanden opgevoed in Franse barriques. De 

wijngaarden voor deze Malbec bevinden zich in de Alto Valle de Uco in Mendoza en liggen verspreid  

op een  hoogte vanaf 1100 en bijna 1300 meter hoogte boven de zeespiegel. Door deze hoogte in 

combinatie met de koele nachten op deze hoogte ontwikkelen de wijnen naast meer aroma’s ook 

relatief meer frisheid en neemt de verfijning toe. Deze diep donker rood gekleurde malbec heeft een 

aroma dat rijk is aan zwart bosfruit o.a. bramen, bosbessen, pruimen en tabak en cederhout met een 

fraaie vulling boordevol fruit en kruidigheden met lange afdronk.  

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2025      Serveren: 180 C. 

 aanbevolen bij o.a. l (groot) wild l  rundvleesgerechten l  groenten   l stoofgerechten 

 

Spanje: 

67. Viña Albina Rioja Crianza D.O.Ca.        2015 à € 10,95  

Deze klassieke stijl Rioja werd gemaakt met 100% Tempranillo druiven afkomstig uit de wijngaarden 

rond Cenicero. Bij de vinificatie werden na ontsteling de druiven gekneusd en volgde inweking. Hierna 

volgde een fustrijping gedurende 18 maanden op Amerikaans eiken. Hierna volgde nog minimaal 6 

maanden rijping op fles. Feitelijk voldoet deze wijn aan alle eisen om als Reserva te worden 

gedeclareerd. Viña Albina heeft voor een ‘eenvoudige’ Rioja dus beduidend meer kwaliteit in huis! 

In de geur rijpe tonen van zongerijpt fruit en fijne kruidigheden o.a. lavas, cederhout iets kokos en 

ietsje foelie.  

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2025      Serveren: 180 C. 

 aanbevolen bij o.a. l Gebraden eend à la Orange l gebraden kwartel gevuld met gekruid gehakt l 

Gebraden speenvarken  

 

68. Bodega Viña Sastre l Ribera del Duero Crianza D.O.     2016 à € 24,50 11+1 

Voor de liefhebbers van serieuze Ribera del Duero is Viña Sastre Crianza 2016 een absolute ‘must 

have’. De wijngaarden zijn gesitueerd in Burgos op een attitude van 900 meter. Wijnmaker Jesús 

María Sastre gebruikt voor deze bijzondere wijn 100% Tempranillodruiven afkomstig van wijnstokken 

die in 1950 werden aangeplant. Na de oogst volgt een inweking en na de traditionele gisting volgt een 

fustrijping van tenminste 14 maanden op deels nieuw Frans eiken met medium toasting . Het aroma is 

uitnodigend zongerijpt, stevig rood kersenfruit, cacao en kaneel ietsje rokerig en in de smaak herhaald 

dit zich met nog wat pruimen, leer en tabak met enorme lengte.  

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2030 (Karafferen aanbevolen). 

Serveren: 180 C. 

 aanbevolen bij o.a. l gebraden reebiefstuk met portsaus l Entrecote met Morilles l   

 



69. Bodega Viña Sastre Pago de Santa Cruz l Ribera del Duero  D.O.    2016 à € 47,50 

Deze ‘Pago de Santa Cruz’ wordt gemaakt van de oudste percelen van de wijngaarden in Burgos. De 

gemiddelde leeftijd van de wijnstokken is ouder dan 80 jaar en de rendementen van de opbrengst 

relatief laag met een rendement van 36 hl/ha. De bodem bestaat uit klei en kalk De rijping van 18 

maanden op Frans eiken bestond voor 40% uit nieuw eiken. De Pago de Santa Cruz behoort tot de 

topwijnen van de Ribera del Duero. Het is juist deze  wijn die door zijn complexiteit een fenomenale 

ontwikkeling bied en de liefhebber enorm veel plezier bied, mits er voldoende flessen worden 

aangeschaft!  

De kleur is bijna zwart/purper en de wijn is zeer geconcentreerd met een aroma van zongerijpt fruit 

van o.a. bramen, bessen naast rokerig cederhout, kaneel, foelie, leer, tabak en cacao. Een 

‘rollercoaster’ van een wijn, die nu al zoveel dynamiek, kracht en verfijning heeft en na 15 à 20 jaar bij 

de tertiaire ontwikkeling nog eens extra boeiend wordt.  

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2036 (Karafferen van aanbevolen).  

Serveren: 180 C. 

 aanbevolen bij o.a. l Gebraden Hollands weiderund met merg l Entrecote met rode wijnsaus l   

Edel zoet:  

70. Gatti Piero Moscato d’Asti DOC l Moscato d’Asti DOC    2018 à € 12,50 

Gatti Piero is gespecialiseerd in edel zoete wijnen gemaakt door moeder Rita en dochter Barbara Gatti. 

De wijngaarden bevinden zich rond de Moncucco heuvels bij Santo Stefano Belbo, ongeveer 25 

kilometer oostelijk van Alba, staan van oudsher bekend als één van de beste plekken voor Moscato-

druiven. Door precies wijngaardbeheer worden de druiven eerder rijp en worden ze eerder geoogst 

dan is toegestaan voor de DOCG Moscato d’Asti. Andere producenten hebben goede en minder goede 

wijngaarden, zodat ze ook deels later oogsten. Als ze dat blenden met ‘te vroeg’ geoogste 

wijngaarden, valt het weer wel onder de DOCG. Bovendien streeft de familie Gatti naar een frisse, 

stuivende stijl Moscato, waardoor ze ‘vroeg’ (maar wel prachtig rijpe druiven van hoge kwaliteit) 

plukken en de wijn valt daardoor onder de DOC Moscato di Piemonte. Bij de Brachetto, de druif die 

lichtrode mousserende levert doet zich hetzelfde euvel voor, ook die komt bij Gatti van één zeer goed 

bekendstaand perceel, wordt weer ‘te vroeg’ geoogst en valt daardoor niet onder de docg Brachetto 

d’Aqui maar onder doc Piemonte. Met een lagere kwaliteit heeft dit dus niet te maken; integendeel ze 

worden gerekend tot de beste producenten van zowel Moscato als Brachetto. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2021 (Karafferen van aanbevolen).  

Serveren: 180 C. 

 aanbevolen bij o.a. l Citroen merenguetaart met frambozen l  Sabayon met nectarine  l   

 

71. Delgado Zuleta Moscatel l Vino de Jerez DO     à € 15,95 

Deze 100% Moscatel  variëteit is een natuurlijke zoete wijn die al haar primaire fruit geheel heeft 

behouden na de alcoholische gisting. Deze wijn heeft 10 tot 12 jaar gerijpt op Amerikaanse fusten 

volgens het solera systeem en criaderas. Hierdoor ontstaat een complexe, weelderig zoete 

muskaatwijn met gerijpte ‘oxidatief’ karakter. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2025      Serveren: 110 C. 

 aanbevolen bij o.a. l Witte chocolade en gekonfijte sinaasappel l Parfait met in Cognac Montifort 

gekonfijte mandarijn l  

 

 

 

 

 

 

     



72. Delgado Zuleta Pedro Ximénez l Vino de Jerez DO     à € 19,95 

Deze PX heeft een oxidatieve rijping ondergaan van 12 tot 14 jaar op Amerikaanse fusten, waarbij een 

gedeelte van de most van gedroogde PX druiven  werd toegevoegd aan het solera en criaderas 

systeem. De kleur is diepdonker wengé, zeer geconcentreerd  met een intens aroma van gedroogd 

fruit pruimen, dadels, vijgen en specerijen nuances o.a. zoethout, kardemom en cacao met een lange 

zoetgevooisde afdronk. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2030      Serveren: 150 C. 

 aanbevolen bij o.a. l Chocolademousse met 80% cacao l  ook inzetbaar als voorgerecht  bij Terrine 

van  ganzenlever met laagjes dadels, vijgen l bij bonbons van PUUR l             overjarige Goudse kaas l  

 

Port:  

73. Graham's Port ‘The Tawny’        à € 17,50 

Van de 40 druivensoorten die gebruikt worden in het portgebied worden er vier gebruikt: Tinta 

Barroca, Tinta Roriz, Touriga Francesa, Touriga Nacional. The Tawny is direct herkenbaar als Tawny,  

door de 7 jarige rijping op fust. De kleur van is door rijping ontstaan en tanig rood tot karmozijn en 

helder, alle depot is in het fust achtergebleven.  

Complexe tertiaire (=door rijping ontstane)   aroma’s  van gekonfijte sinaasappelschil, gedroogde 

vijgen, rozijnen, kaneel en tutti frutti  zijn typerend  voor Graham’s  ‘The Tawny' Port. In de smaak 

komen al deze geur nuances terug in combinatie met een aangename zoetheid doorspekt met 

specerijen impressies.  

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2025      Serveren: 140 C. 

 aanbevolen bij o.a. l meringue hazelnoottaart (Maison Kelder) l  ook inzetbaar als voorgerecht  

bij een plakje  ganzenlever met gekonfijte sinaasappel en gehakte geroosterde hazelnoten l bij 

bonbons van PUUR l  Pittig belegen Goudse kaas l  

 

74. Quinta da Noval Late Bottled  Vintage ‘unfiltered’, Single Quinta Port  à € 19,95 
Dit is een zogenaamde ‘Single Quinta’ port afkomstig uit één wijngaard van het geklasseerde 
wijngaard areaal van Quinta do Noval. De druiven werden op de klassieke wijze door Pistadores met 
de voeten getreden. Waardoor meer viscositeit en intensiteit wordt verkregen t.o.v. robots die 
intussen ook hun intrede hebben gedaan in het portgebied! Deze Late Botteld Vintage Port werd 
samengesteld uit Touringa Nacional Tinta Roriz en Touriga Francesa en kreeg een 5 jarige rijping op 
fust in tegenstelling tot een Vintage Port die na 2,5 jaar fustrijping wordt gebotteld. Deze LBV werd 
evenals de Vintage Port ongefilterd gebotteld en kan zich hierdoor verder ontwikkelen. Deze 
karaktervolle Quinta do Noval LBV ‘unfiltered’ heeft een bijna zwart/paarse kleur is geconcentreerd, 
de smaak is puur en intens fruitrijk met o.a. kersen, bramen, zwarte bessen en een vleugje ceder, 
foelie, peper ingepakt in het zoet en krachtige in de finale. Niet voor niets ‘Baby Vintage’ Port 
genoemd door port liefhebbers.  
Op dronk: Nu – houdbaar tot 2030      Serveren: 160 C. 

 aanbevolen bij o.a. l plakje gebakken ganzenlever met warme kersen  l Chocolade soufflé met 

‘lopende chocolade’ l bonbons van PUUR l  Pittig belegen Goudse kaas l  Schimmelkazen  


