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Domaine La 
Pommière rosé

Streek: Zuid-Frankrijk
Druiven: Carignan, Grenache 
Noir, Syrah

fris | aardbeien | grapefruit
aalbessen | limoenschil

appetizers | voorgerechten
gegrild vlees | hartige taarten

Domaine La 
Pommière Blanc

Streek: Zuid-Frankrijk
Druiven: Grenache, Sauvignon 
Blanc, Vermentino, Colombard

licht | verfrissend | grapefruit
limoen | munt | passiefruit

aperitief | zomerse salades
oesters | schaal- en schelpdieren

6.95

5.49
6.95

5.49

Domaine La Pommière ligt aan de rivier de Hérault 
bij Florensac in Frankrijk. De bodem is alluviaal. 
Alluviaal betekent het losse materiaal (regoliet) dat 
als sediment door een rivier is afgezet. Doordat het 
dicht bij de kust ligt waait er een verkoelende zeebries, 
deze helpt om de natuurlijke frisheid te bewaren. 

Côte de Thau is het gebied waar deze wijnen ver-
bouwd worden, een reeks terrassen die een boog 
vormen langs de westelijke oever van het meer van 
Thau.   

DOMAINE LA
POMMIÈRE

Het Côtes de Thau-gebied strekt zich uit over 6 
districten grenzend aan het meer en biedt een 
ongewone natuurlijke omgeving, variërend van 
de zee, het meer, de stranden en de garrigue 
(vegetatie). De aanwezigheid van water heeft een 
matigend effect op de hitte van het mediterrane 
klimaat en de milde temperaturen zijn bijzonder 
bevorderlijk voor de rijping van witte druivenras-
sen. Domaine La Pommière produceert niet alleen 
heerlijke witte wijnen, ook rosé en rood zijn heerlij-
ke keuzes van dit wijnhuis!

De wijnen

Zuid-Frankrijk

https://www.wijnhandelvanwelie.nl/winkel/wijnen/witte-wijnen/domaine-la-pommiere-blanc/
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Domaine La 
Pommière rouge

Streek: Zuid-Frankrijk
Druiven: Merlot, Cabernet 
Sauvignon

sappig | zacht | bessen | kersen
kruiden | jam

kipgerechten | milde curry
gegrild vlees

6.95

5.49

Mooi zacht 

voor de 

zomer!

https://www.wijnhandelvanwelie.nl/winkel/wijnen/rode-wijnen/domaine-la-pommiere-rouge/
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elegant | fris | vers gemaaid gras
bloemen | anijs | venkel

aperitief | mediterrane gerechten
dorade | bouillabaisse

Streek: Provence
Druiven: Grenache, Cinsault, 
Syrah

Château Roubine 
‘La Vie en Rose’

De
 w
ij
n

14.95

11.99

Het 130 hectare bestrijkende land-
goed verkeerde in niet al te beste 
staat, maar beschikte wel over een 
kasteelachtig hoofdgebouw, een gro-
te wijngaard uit één stuk, een park, 
bosgrond – en een lange historie. 
Jaarlijks organiseert Valérie, zij is de 
CEO, openluchtconcerten met musici 
en zangers. En gedurende het gehele 
jaar wordt er moderne kunst geëxpo-
seerd. 

Binnen de gehele herkomstbenaming 
Côtes de Provence bestaat inmiddels 
circa 95 procent van de totale pro-
ductie uit rosé. De Roubine La Vie en 
Rose is een bleek roze, niet te zware, 
gave wijn (‘nous cherchons la légeri-
té’) waarvoor voornamelijk Grenache 
wordt gebruikt, met nog 10 procent 
Cinsault en Syrah. Verpakt in een 
prachtige fles dus een cadeautje op 
tafel, om te drinken én om te geven! 

CHÂTEAU 
ROUBINE
De in Saint-Tropez geboren Valérie Rous-
selle ging begin jaren negentig op zoek naar 
een woonplek in de Provence. Het was niet 
de bedoeling om een wijndomein te kopen, 
maar zo vertelt Valérie, ‘toen ik Château 
Roubine zag, wist ik c’est pour la vie’. 

www.chateauroubine.com

Eigenaresse Valérie Rousselle 

Tekst: Hubrecht Duijker

Provence

MAAK KANS 

OP EEN GROOT 

FORMAAT FLES!
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4.95

4.49

Gavarez 
Vinho Verde

verfrissend | citrus | tropisch fruit

aperitief | visgerechten | schaal-
en schelpdieren

Streek: Vinho Verde
Druiven: Azal, Pedernã, Trajadura, 
Avesso, Loureiro

Deze Vinho Verde komt uit het gelijk-
namige gebied in Noord-Portugal. 
De naam Vinho Verde is een zeer be-
kende naam, hij verwijst zowel naar 
de kleur van deze Portugese wijn, 
maar ook naar het feit dat de Vinho 
Verde jong gedronken moet worden. 
Kijk maar naar de kleur, hij lijkt zelfs 
bijna groen, zo jong is deze wijn. On-
danks dat deze wijn vrij jong is bete-
kent dit niet dat deze hard of smake-
loos is. De geur is veelbelovend, je 
ruikt veel frisheid van appel, citrus en 
zachte, witte perzik. De smaak is in-
derdaad ‘groen’. De wijn tintelt licht-
jes op de tong. Geschikt voor iedere 
gelegenheid!

BORGESDão
De Gavarez Vinho Verde staat bekend om 
haar toegankelijkheid. Het is een wijn met 
een fris karakter en heeft een wat lager al-
coholpercentage. 

Laag in 

alcohol
8,5%

NIEUW!



Le Canon du Maréchal 
Syrah-Grenache

Le Canon du Maréchal 
Muscat-Viognier

aalbessen | frambozen | kersen
stoofpeertjes | kruiden

gebraden gevogelte | kip
rood vlees

Streek: Zuid-Frankrijk
Druiven: Syrah, Grenache

9.95

7.99

aromatisch | witte bloemen
grapefruit | muskaat

voorgerechten | zomerse salades
vis | garnalen

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

9.95

7.99

De wijnen

Domaine Cazes beschikt over 220 hectare aan wijngaarden in Roussillon rondom Rivesaltes en is daarmee het 
grootste, biodynamische wijnbedrijf in Frankrijk. De druiven afkomstig van deze wijngaarden zorgen voor de 

productie van 13 verschillende wijnen. Dit is mogelijk door de verscheidenheid aan terroirs in de regio. Terroir staat 
voor de grondsoort, omgeving en mens en dat in perfecte harmonie. Zo grenzen de wijngaarden in het westen aan 

de Middellandse Zee, in het zuiden aan de Pyreneeën en in het oosten aan de heuvelachtige Corbières.

De Canon du Maréchal is opgedragen aan de beroemde persoon van de 10.000 dorpen in Rivesaltes. Dit is 
maarschalk Joffre, een ‘held ’uit de eerste wereldoorlog, als je het zo mag noemen en heeft een standbeeld 

midden in het dorp. Vader en zoon Cazes kochten in 1927 een paar wijnstokken en een kleine boerderij van de 
familie, het heette de ‘Mas’ Joffre. Die wijnstokken zijn geplant op een zanderig en fris terroir. De eerste cuvée 

die exclusief uit dit blok werd gemaakt, werd gelanceerd in 1983. Het was een ‘Vin de Pays’ gemaakt op basis van 
een gemakkelijk drinkbaar profiel. Daar moest een merknaam voor gevonden worden, dat was 35 jaar geleden vrij 

nieuw. De focus voor deze wijn lag op de lokale markt omdat het een lokale wijn betreft. Om dit lokale karakter 
mee te geven aan de wijn werd er gekozen om de maarschalk als uitgangspunt te nemen. 

 
‘Canon’ heeft een verschillende betekenissen in het Frans. De meest voorkomende is natuurlijk de militaire 

betekenis zoals ‘kanon’. Maar in de 16e eeuw was een ‘canon’ ook een 1/16 van een pint, het was een eenvoudig 
volume van een drankje. Het was maar een glas wijn. Daarom werd de wijn ‘Le Canon du Marechal’ 

genoemd, een glas wijn van de maarschalk.

CAZES

www.cazes-rivesaltes.com8   |   Wijnkring magazine

Zuid-FrankrijkBio
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Ventoux 
Rouge

krachtig | braambessen | laurier
drop

gegrild vlees | rood vlees
jong belegen of romige kazen

Streek: Vallée du Rhône
Druiven: Syrah, Mourvèdre

7.95

6.49

Rhône
Ogier heeft 3.200 

hectare wijngaarden in 
Châteauneuf-du-Pape 
(de Rhône vallei), waar 
het wijnhuis beschikt 

over veel specifieke 
kennis van de regio. 

De meest aangeplante 
druif is de Grenache. 

Ogier ziet het maken van wijn als een echte kunst waarbij zeer subtiel te 
werk moet worden gegaan. Dat proeft men duidelijk terug in de wijnen, 
van de standaard tot de allergrootste appellaties van de Rhône Vallei. 

Deze Ogier Ventoux is een paarsrode wijn met smaken van zwart 
fruit en hints van laurier en drop. Een mooie, volle rode wijn met een 

aangenaam lange afdronk. Ventoux stamt af uit de buurt van de steden 
Carpentras en Apt, gelegen in de schaduw van de Mont Ventoux. 
Het terroir van de wijngaarden is samengesteld uit leem en klei. 

Een perfecte voedingsbodem voor deze rode wijn. 

OGIER

De
 w
ij
n

SERVEER 
LICHT 

GEKOELD



www.onnokleyn.nl

Het is zomer, lezers. In hoeverre die waar-
gemaakt wordt, is mij op het moment van 
schrijven niet duidelijk. Zon of geen zon, droogte 
of kou, hagel of mussen uit de dakgoot, langer 
dan een paar dagen tevoren valt er niets over te 
zeggen. Dat is het leven hè: we weten niks. Dat 
bleek maar weer met het virus. Wij mensjes 
houden ons staande in de wind, terwijl we niet 
weten hoe hard en van welke kant hij gaat 
waaien.

Gelukkig hebben we allerlei dingen om 
ons te schragen in de strijd. Een daarvan is 
wijn. Ik bezie de troebelen van het bestaan 
graag door de roze, rode of witte bril van 
het wijnglas. Wegdromen kan immers 
naar iets toe, maar ook ergens vandaan. 
Schroefdop los van de L’Avenir Rosé de 

Pinotage en ik ben tussen de heuvels van Stellenbosch, kurk uit de Le Canon Muscat-Viognier en ik schuif mijn 
stoeltje aan op het terras in Rivesaltes. Verdringen is een uiterst gezond fenomeen, verzekeren psychologen me, 
en daar helpt een goed glas wijn bij. Goede kans dat dat Zuid-Franse terras op dit moment helemaal niet functio-
neert, maar dat geeft niks, in mijn hoofd is het wel zo.

Nu zijn er misschien onder u die scherpzinnig opmerken dat in dit geschetste scenario alcohol een rol speelt. Dat het mij niet te 
doen is om die associaties alleen, maar om de zalige roes. O zeker. Wijn zou zijn niet zijn als er geen alcohol in zat. Het doeze-
lende van wijn in combinatie met die brede schakering aan verrukkelijke smaken en geuren heeft hem tot een magische drank 
gemaakt. Toverdrank. Alles wordt losser, alles gaat beter zitten, ook de jas van het leven. Uiteraard is matigheid vereist, maar 
overstappen op alcoholloze wijn is voor mij geen optie: die kan me niet foppen. Wijkt nog te veel af van het ware werk. Liever 
niet dan nep. En dan heb ik het nog niet eens over de door goden uitgevonden rol van wijn om lekker eten te begeleiden. Geen 
enkele drank voegt zich zo goed bij eten als wijn. 

Waarom? Door het spel van zuren, bitters en het fijnzinnige zoet van alcohol – ja, daar is hij weer. Die rol wordt in 
alcoholloze dranken gespeeld door suiker, maar die is zo plat, zo grof. Geen wonder dat wijn een magische rol 
speelt bij het altaar maar ook op tafel. Ter bevordering van, vooral, de geestelijke gezondheid. Santé, precies!

ONNO KLEYN
CULINAIR JOURNALIST

TOVERDRANK

COLUMN

T

O
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Bij Kendall-Jackson worden de ver-
schillende klimaten gekoppeld aan 
de juiste bodemsoorten per drui-
vensoort. 

Kendall-Jackson Vintner’s Reserve 
Chardonnay
Deze wereldwijde topper is een 
heerlijk volle en licht romige witte 
wijn uit Californië. Knapperig, fris 
en elegant met heerlijke aroma’s 
van tropisch fruit als mango, ananas, 
perzik, appel en peer. De wijn heeft 
een volle smaak met heerlijke, licht 
romige, geroosterde tonen.

Wist je dat deze Chardonnay al meer 
dan 25 jaar Amerika’s meest ver-
kochte Premium Chardonnay is?!
 
 
Kendall-Jackson Vintner’s Reserve 
Zinfandel
Het prototype van een Zinfandel! 
Rustieke wijn met aroma’s van prui-
men en donker fruit. Stevige tanni-
ne. Accenten van ceder en kruiden 
brengen de wijn naar een prachtige 
afdronk, die lang aanhoudt.

De filosofie van Kendall-Jackson is al jaren hetzelfde; volledige toewijding aan 
het produceren van alleen de allerbeste kwaliteit wijnen van druiven die in de 
koele  kustwijngaarden van Californië groeien. 

Het beste uit Californië!

Vintner’s Reserve 
chardonnay

Vintner’s Reserve 
zinfandel

vol | romig | elegant | mango
peer | toast

rijke visgerechten | gerookte paling
kip | romige kazen

rustiek | pruimen | donker fruit
ceder | kruiden

rood vlees | lamsvlees | barbecue
stevige kaassoorten

Streek: Californië
Druif: Chardonnay

Streek: Californië
Druif: Zinfandel

19.95

14.99
19.95

14.99

De
 w
ij
ne
n

California

KENDALL-JACKSON

MAAK KANS 

OP EEN GROOT 

FORMAAT FLES!

https://www.wijnhandelvanwelie.nl/winkel/wijnen/witte-wijnen/kendall-jackson-chardonnay-vintners-reserve/
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“WAT ERRAZURIZ ZO BIJZONDER 
MAAKT? HET IS EEN VAN DE 
WEINIGE WIJNHUIZEN IN DE 
ACONCAGUA REGIO”

CHILI!

Vanwege de sociale onrust in Chili, waar gelukkig niets van te 
merken was tijdens de reis, is er besloten om geen citytour 
door Santiago te doen. De binnenstad was geen optie, maar 
daarentegen wel een bezoek aan Pueblito de los Domenicos. 
Een ambachtelijk dorp waar diverse handwerken in kleine 
winkels te bekijken zijn. Ook komen de locals en toeristen hier 
om te genieten van de traditionele empanada’s en een goede 
koffie. Die avond sloot Pablo Montero, export manager bij 
Errazuriz, aan voor het diner in het hotel. Hij zorgde voor 
het heffen van het allereerste glas Errazuriz in Chili. Die 
avond volgden er nog veel meer Errazuriz wijn. Ondanks het 
tijdverschil van slechts 4 uur met Nederland, was de energie 
na een reis van 17  uur ver te zoeken. Tijd om te rusten.

Dag 2, dat hield in; het bezoek aan het wijnhuis Errazuriz! Weg 
van de drukke straten richting Panquehue. De rust overvalt je 
hier. De Chileense vlag, de vlag van Errazuriz, maar ook die 
van Nederland hangen uit, een warm welkom! Pablo gaf een 
uitgebreide rondleiding en vertelde alles over de geschiedenis 
en de wijnen. Zowel het oude pand als de nieuwe en moderne 
Icon Winery werden bezocht. Bij het wijnhuis staan Petit 
Verdot, Syrah, Cabernet Sauvignon, Malbec en Carmenere 
aangeplant. Een aansluitende proeverij, begeleidt door Pilar 
Moreno (marketing director), in een prachtige ruimte onder 
de gewelven van het oude pand maakte de tour compleet. 
De proeverij bevatte: Max Carmenere, Aconcagua Alto 
Carmenere, Max Cabernet Sauvignon, Aconcagua Alto 
Cabernet Sauvignon, KAI en Don Maximiano Founder’s 
Reserve. 

W EET JE 1 Carmenere, van oorsprong Frans, is uitgegroeid 
tot dé druif van Chili en dat terwijl de druif ooit helemaal 
weg was uit het land. Althans, dat werd gedacht. Het blad 
lijkt namelijk erg op dat van Merlot. Jarenlang zijn er dus 
Carmenere druiven behandeld als Merlot waardoor de wijn 
ook altijd tegenviel. 

W EET JE 2 De oorspronkelijke inwoners van Chili, de 
Mapuche, hebben een woord dat wordt gebruikt voor plant of 
blad; KAI. Vandaar dat een van de icoonwijnen zowel de naam 
KAI draagt als ook het rode Carmenere blad als beeldmerk 
op het label.  

Wat Errazuriz zo bijzonder maakt? Het is een van de weinige 
wijnhuizen in de Aconcagua regio. Zoals Pilar vertelde tijdens 
de proeverij, bij Errazuriz draait het niet om de wijn, maar 
om het verhaal en de beleving. Waarom drinken mensen 
een bepaalde wijn? Er zijn namelijk genoeg mooie wijnen te 
verkrijgen, wat maakt het dan waarom iemand kiest voor een 
bepaald merk? Errazuriz is van mening dat de persoonlijke 
link gelegd moet worden om een gevoel bij een merk te 
krijgen. Zij zijn nog steeds een familiebedrijf en dat proberen 

WINNAARSREACTIE
“‘t Wijnhuys in Huissen, daar waar het eigenlijk 
allemaal begon. Daar had ik de flessen MAX ge-
kocht en ontving ik dé actiecode die vervolgens 
nog weken op tafel rondslingerde tot ergernis van 
Koen. Op 30 december vulde ik eindelijk de code 
in. Nooit gedacht dat ik een krappe maand later 
gebeld zou worden met de mededeling dat ik de 
hoofdprijs had gewonnen. Dat gesprek zal ik niet 
snel vergeten, Daphne vroeg namelijk of ik de ac-
tievoorwaarden wel had gelezen. Ik dacht nog “oh 
ooh wat heb ik nou weer gedaan haha!” Nergens 
voor nodig, Daphne kondigde aan dat zij meeging 
en dat het vertrek al over een maand zou zijn! Ge-
weldig! Direct doorpakken! Ik kijk terug op een fan-
tastische reis! Wat een ervaring! Het was geweldig! 
Alles was super geregeld en we werden overal als 
VIP leden ontvangen. Mooi dat Wijnkring dit soort 
herinneringen creëert!“ 
- Marjolein Dirkzwager

Weet je nog? De Errazuriz actie waarbij de hoofdprijs een reis 
voor 2 personen naar Chili was? Die reis zit er inmiddels op. 
We hebben twee mensen een geweldige week kunnen laten 
beleven en kennis laten maken met alles rondom Errazuriz. Dat 
betekende niet alleen het proeven van de wijnen, maar ook een 
bezoek aan het wijnhuis, de wijngaarden en zelfs meehelpen 
met de oogst! Daarnaast ben je tenslotte in Chili en was er dus 
ook ruimte voor een stukje cultuur. 
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ze altijd te uiten. Bijvoorbeeld de range Max wijnen, deze 
dragen de naam Max omdat het een afgeleide is van de 
oorspronkelijke eigenaar; Don Maximiano Errazuriz. Het 
is liefkozend bedoeld en de naam ligt lekker in de mond 
waardoor bekendheid en hérkenbaarheid nagestreefd 
worden. Het bezoek werd afgesloten met een fantastische 
lunch, uiteraard inclusief bijpassende wijnen en op een 
prachtige locatie met uitzicht op de bergen.  Tijd om 
richting de kust te vertrekken. 

De volgende dag stond Aconcagua Costa op de planning, 
daar waar de cool Climate wijnstokken aangeplant staan. 
De vulkanische en leistenen bodem zorgen ervoor dat de 
wortels van de wijnstokken hard moeten werken om water 
te vinden in de grond. Dat betekent dat de wortels tot wel 4 
meter diep kunnen gaan. De eerste 60 centimeter daarvan 
zijn het meest belangrijk. Na een “grondige” uitleg van de 
“soil man” Carlos Lopez werd de wijngaard zelf bezocht. 

Zo ver als het oog reikt, zie je wijnstokken en bergen. Dan, 
midden tussen al die wijngaarden en bergen, verschijnt 
een gebouw dat ergens iets weg heeft van een vogelnest. 
Daar staat op het terras een gedekte tafel klaar met genoeg 
glazen voor de volgende proeverij. Wat een uitzicht! Wat 
een wijnen! Dit keer de volgende wijnen: Aconcagua Costa 
Chardonnay, Aconcagua Costa Sauvignon Blanc, Max Pinot 
Noir en Las Pizarras Pinot Noir. Ondertussen komen de 
geuren van de barbecue tegemoet. Beneden, op een grote 
grill, wordt een geweldige lunch bereid. Beneden werden 

WINNAARSREACTIE
“Dat gevoel van vroeger dat je jarig bent maar 
je niet weet wat je cadeautje is en je helemaal 
in de zevende hemel bent als je het hebt uitge-
pakt? Dat gevoel was voor mij deze week elke 
dag meerdere keren. Ik heb het denk ik ook wel 
vaak gezegd “wat een feestje is dit” en denk dan 
ook dat dit hèt gevoel is wat deze ervaring het 
beste omschrijft, wat een feest was dit....” 
- Bas Dirkzwager

we ontvangen met weer een glas wijn en de lekkerste 
empanada’s. Vervolgens startte de barbecue met het 
mooiste uitzicht wat je kunt wensen. De bergen, de 
wijngaarden en verder helemaal niets. En dat alles in 
de zon met een goed glas wijn. Tijd om de handen uit 
de (korte) mouwen te steken, tijd voor de oogst! Met 
een extra laag zonnebrand en een knijptang in de hand 
wordt uitgelegd waar je op moet letten bij het oogsten. 
Sommige druiven lijden aan botrytis en worden dus 
op de grond achtergelaten. De rest wordt in tonnen 
gedaan en verzameld bij de vrachtwagen om richting 
Panquehue vervoerd te worden. Dit gebeurd ‘s nachts 
zodat de temperatuur op z’n laagst is en de druiven 
de frisheid bewaren. De oogst zit erop en we keren 
terug naar het hotel in Zapallar. Maria Jesus (hospitality 
manager Errazuriz) sluit aan bij het diner aan het strand. 
Er wordt veel gelachen, gegeten en gedronken. De La 
Cumbre Syrah: check! 

De focus op wijn wordt vervangen door cultuur. De 
laatste dag staat Valparaíso op de planning, een 
kustplaats dat bestaat uit 45 heuvels/bergen vol 
kleurrijke huizen. Ana, de lokale gids is hier geboren 
en praat honderduit over de bijzonderheden van de 
stad. Wat een contrast met de rust van de wijngaarden! 
Aansluitend volgde een lunch in een restaurant dat 
uitkijkt over de haven. Traditionele Chileense gerechten 
komen op tafel en natuurlijk weet Maria de juiste 
Errazuriz wijnen erbij te adviseren. 

De reis vervolgt richting Santiago voor het laatste diner 
samen met Pablo. Het diner bij La Dicha, een modern 
en nieuw restaurant waar genoten werd van de laatste 
Errazuriz wijn; Villa Don Maximiano en het besef dat dit 
het allerlaatste van de reis is. De volgende dag bracht 
taxichauffeur Hugo ons naar het vliegveld. Nu is het 
dan echt voorbij. Bedankt winnaars, bedankt Errazuriz, 
bedankt Chili!

“ZO VER ALS HET OOG REIKT, ZIE JE 
WIJNSTOKKEN EN BERGEN” 
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www.errazuriz.com

In de zoektocht naar internationale 
erkenning voor Chileense wijnen, or-
ganiseerde Viña Errázuriz The Berlin 
Tasting onder leiding van Eduardo 

Chadwick. Dat wordt nu beschouwd 
als een historische mijlpaal in de 

Chileense wijnindustrie. Dit initiatief 
bestond uit 22 blinde proeverijen 

(2004 - 2013) met wijnen van wereld-
klasse in de hoofdsteden van de we-
reld, waarvan 1.500  ‘s werelds meest 
invloedrijke wijnexperts zijn wijnen 

tot de beste van de wereld plaatsten.

ERRAZURIZ

Chili

“FROM THE BEST LAND, THE 
BEST WINE”

Viña Errazuriz bestaat dit jaar 150 jaar. Een 
Chileens wijnbedrijf dat in al die 150 jaar een 

familiebedrijf is gebleven en hóe! Eduardo 
Chadwick is de 5e generatie en wordt gezien als 

boegbeeld van de Chileense wijnindustrie.

1870 - 2020

ERRAZURIZ

150

YEARS

MAAK KANS 

OP EEN GROOT 

FORMAAT FLES!
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Streek: Aconcagua Valley
Druif: Carmenère

estate reserva 
Carmenère

fruitig | krachtig | peper | vijgen
bosvruchten | nootmuskaat

pasta | gegrilde steak | lamsgerechten

Streek: Aconcagua & Maipo 
Valleys
Druif: Cabernet Sauvignon

estate reserva 
cabernet sauvignon

kersen | aardbeien | tabak | kruiden

biefstuk | gegrilde eendenborst
chocolade dessert

Streek: Curico Valley
Druif: Merlot

estate reserva 
merlot

aardbeien | kersen | pruimen 
balsamico | bitterzoete chocolade

pasta met gegrilde groenten 
en kaas

Streek: Aconcagua Costa
Druif: Sauvignon Blanc

estate reserva 
Sauvignon Blanc

fris | zacht | passievrucht | groene 
peper

kipsalade | schaal- en schelpdieren

Streek: Aconcagua Costa
Druif: Chardonnay

estate reserva 
chardonnay

levendig | expressief | ananas
citrus | passiefruit

gegrilde visgerechten | Aziatische 
keuken | schaal- en schelpdieren

7.99
per fles

 9.95

De
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De Errazuriz Estate Reserva 
Series is het ultieme voorbeeld 
van kwaliteitswijn uit Chili. De 

Estate Reserva wijnen komen uit 
verschillende gebieden met elk een 
eigen karakter die een belangrijke 

eigenschap delen: onovertroffen 
smaak en kwaliteit. Met deze serie zit 

er altijd wel een wijn tussen 
die je aanspreekt! We denken 
hierbij natuurlijk aan de wit 

én rood drinkers!
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L’Avenir produceert authentieke 
Zuid-Afrikaanse wijnen, met een 
vleugje Franse flair. De L’Avenir 
wijngaarden zijn gevestigd in Stel-
lenbosch. Hier bestaat de bodem 
vooral uit klei waardoor de druiven 
genoeg voedingsstoffen hebben om 
te rijpen. Enkel in de hete en droge 
periodes wordt er gebruik gemaakt 
van aanvullende irrigatie omdat de 
grondwaterspiegel dan uitgedroogd 
kan zijn. Op 20 kilometer afstand 
van het wijnhuis ligt de Indische 
Oceaan waardoor het hele gebied 
voorzien wordt van een zachte zee-
wind en de druiven een natuurlijke 
koeling hebben tegen de middagzon. 
Naast het produceren van prachtige 
wijnen is L’Avenir erg betrokken bij 
de samenleving. 

L’AVENIR

Horizon 
Sauvignon Blanc

verfrissend | witte peer | meloen
guave | ananas | citroengras

aperitief | lichte voorgerechten
salades met geitenkaas

Streek: Stellenbosch
Druif: Sauvignon Blanc

8.95

7.49

De
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Horizon 
rosé de pinotage

Horizon 
pinotage

droog | levendig | aardbeien
rozenblaadjes | watermeloen

aperitief | salade | gegrilde vis
kipgerechten

sappig | frambozen | pruimen
rijpe rode kersen | chocolade

gegrild vlees | belegen kazen

Streek: Stellenbosch
Druif: Pinotage

Streek: Stellenbosch
Druif: Pinotage

8.95

7.49
8.95

7.49

Stellenbosch
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Empowerment
Met een sterke nadruk op empower-
ment zet L’Avenir (wat de toekomst 
betekent in het Frans) zich specifiek 
in voor de toekomstige generaties 
van de mensen die voor L’Avenir wer-
ken. 

Het landgoed startte in 2004 een 
samenwerking met de Stellenbosch 
NGO, Pebbles Project, en biedt 
dagopvang en naschoolse opvang 
voor alle kinderen op de boerderij, 
evenals kinderen van naburige wijn-
gaarden. Hierdoor kunnen de kin-
deren niet alleen goed presteren op 
school, maar het biedt hun ouders 
ook gemoedsrust, wetende dat hun 
kinderen goed worden verzorgd in 
een omgeving die bevorderlijk is 
voor hun kennis.

Nadruk
De nadruk van het Pebbles-project 
ligt op onderwijs, om het leven van 
kansarme kinderen en gezinnen in 
de boerengemeenschappen in de 
West-Kaap te verrijken. Pebbles Pro-
ject richt zich op het volledige leven 
van het kind en is daarbij gericht op 
vijf hoofd onderdelen: onderwijs, ge-
zondheid, voeding, gemeenschap en 
bescherming.

PEBBLES
PROJECT

Onderwijs
Bij L’Avenir is het onderdeel ‘onderwijs’ de topprioriteit 
en dit omvat niet alleen academische ondersteuning, 
maar ook coaching, het hands-on wijngaardbeheer-

onderwijsprogramma en daarnaast het ‘L’Avenir Sports 
Development Initiative’. Deze focus op leren heeft 

aanzienlijke resultaten opgeleverd, waaronder verschillende 
L’Avenir-kinderen zich inschrijven voor tertiair onderwijs - 

vooral om ook later zelf leraar te worden.

ER IS EEN AFRIKAANS GEZEGDE DAT STELT DAT 
ER EEN DORP NODIG IS OM EEN KIND GROOT TE 
BRENGEN. BIJ L’AVENIR HEEFT MEN INDERDAAD 

EEN ‘FAMILIEDORP’, MET ELF HUIZEN VOOR 
ARBEIDERS VAN MEERDERE GENERATIES 

EN HUN FAMILIES.
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Nodo d’Amore 
rosso

Nodo d’Amore 
Bianco

Streek: Veneto
Druiven: Corvina, Teroldego, 
Merlot

Streek: Veneto
Druiven: Garganega, 
Chardonnay, Sauvignon Blanc

rozenbotteljam | rood fruit
kaneel | zwarte peper | balsamico   

geroosterd vlees | lamsvlees
stoofgerechten | rijpe kazen

rijk | complex | ananas | mango
banaan | gekonfijte citroen | vanille

zeebaars in zoutkorst | pittige
Aziatische gerechten

15.95

12.49
14.95

9.99

www.farinawines.com

Nodo d’Amore  Bianco en Rosso
Een ontmoeting, een omhelzing, een 
liefdesknoop. Een eerbetoon aan de 
drie liefdesknopen afgebeeld op het 

wapenschild van de familie Farina.
Deze drie staan voor de druivenrassen: 

Merlot, Teroldego en Corvina. Nodo 
d’Amore Rosso benadrukt het zorgvul-
dige onderzoek van de druivenrassen 
en de keuze van een vinificatie met in-
novatieve technologieën, met respect 
voor de natuur en de typische aard van 
de verschillende terroirs waarvan deze 
rode wijn een mooie vertaling is. Een 

krachtige expressie van de nieuwe 
appellatie Igt Trevenezie. Net als de 
drie knopen in het wapen, bestaat 
ook Nodo d’Amore Bianco uit drie 

druivenrassen: Garganega, Sauvignon 
Blanc en Chardonnay. Alle drie uit 

verschillende gebieden uit de Treve-
nezie appellatie. Het contrast tussen 

zacht- en kruidigheid geeft de wijn een 
gastronomische veelzijdigheid.

De
 w
ij
ne
n

Veneto

Bardolino 
Chiaretto Rosato

Streek: Veneto
Druiven: Corvina, Molinara, 
Rondinella

wilde rozen | viooltjes | perzik
aardbei | kersen

aperitief | schaal- en schelpdieren
pizza

8.95

7.49 Bardolino Chiaretto Rosato
‘I Giovani’ is bij Farina de term voor rode 
en witte wijn die heerlijk jong gedronken 

mogen worden. De druiven komen van oor-
sprong uit Italië. De Farina druivenstokken 

voor de Bardolino Rosso zijn aangeplant op 
de heuvels langs de rivier de Adige, deze 

leidt naar het Gardameer. 

MAAK KANS 

OP EEN GROOT 

FORMAAT FLES!
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Millefeuille (spreek uit: mil foej) 
betekent ‘duizend laagjes’ en dat is voor 
dit gerechtje wat overdreven, maar goed het 
zíjn laagjes en het klinkt lekker sjiek, 

dus kniesoor die daar nu op let.

MILLEFEUILLE VAN RODE 
BIET MET GEITENKAAS

GERECHT:

BARDOLINO CHIARETTO ROSATOWIJN:
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VOOR 2 PERSONEN

Snijd de gekookte biet in plakjes, leg ze op een plat 
bord (je kunt 10 plakjes per persoon aanhouden). 
Rooster de pijnpoompitjes op een laag vuur. Loop niet 
weg: pijnboompitten roosteren lijkt een makkelijke taak, 
maar het kan snel fout gaan. Voor je het weet branden 
die krengen aan, terwijl ze een seconde geleden nog 
bleekscheterig in de pan lagen.
  
Maak ondertussen een friszure vinaigrette. Deze maak 
je door zonnebloemolie en witte wijnazijn (verhouding 
olie/azijn: 3/1) met 1 eetlepel Dijon mosterd, 1 
fijn gesneden knoflookteen en een 1/2 eetlepel grof 
zeezout in een ruime mengkom met een staafmixer tot 
een mayonaise-achtige saus te mixen. Doe vervolgens 1/2 
eetlepels vinaigrette over de bieten.

Snijd de geitenkaas in plakjes van zo’n 5 à 6 cm en bak 
in een ingevette bakpan tot beide kanten goudbruin en 
van binnen smeuïg zijn.

Verdeel dit over de bietjes en bestrooi met wat van de 
gebakken pijnboompitten en van de Parmezaan snippers.
Op het laatst: sprenkel wat dadelstroop over de 
geitenkaas.

Recept: FavorFlav.com 
FavorFlav is hét online foodmagazine voor iedereen die van lekker eten en drinken houdt. Je vindt 
er de lekkerste recepten, van vlees tot vegan, interviews met chefs, wijntips, restaurant-reviews 
en de leukste adresjes voor een snelle snack of chique sterrenbordje in binnen- en buitenland.

Ingrediënten bereiding

Ken je dat, dat je lekker aan de rosé zit in de zon en dat je na twee glazen opstaat en denkt ‘oepppsssss, 
als ik niet snel iets eet val ik om’? Voor dat soort momenten is het heel fijn dat er hapjes zijn die je zo 
in elkaar flansten die ook vullend genoeg zijn. Millefeuille van rode biet met geitenkaas is er zo één. 

LAAGJES

WIJNTIP

DE MILLEFEUILLE

VOOR ERBIJ

• 1 pakje biologische gekookte bieten
• 1 pakje zachte, milde ongesneden 
 geitenkaas
• 80 g pijnboompitten
• 1 zakje Parmezaan snippers
• 4 eetlepels dadelstroop
• 1 krop sla

VOOR DE VINAIGRETTE:
• zonnebloemolie
• witte wijnazijn
• 1 eetlepel Dijon mosterd
• 1 fijn gesneden knoflookteen
• 1/2 eetlepel grof zeezout

Een simpele slaatje met wederom wat van de 
friszure vinaigrette erover.

Die rosé waarvan ik helemaal wild werd, 
komt overigens niet uit de bekende 

Provence, maar is een Rosato uit Italië 
van wijnhuis Farina: Bardolino Chiaretto 
Rosato. De wijn wordt gemaakt van de 
typische Italiaanse druiven corvina, 

rondinella en molinara en is in 1 woord: 
verrukkelijk! Zacht, rond, droog en met 

van die fijne zomerse aroma’s van aardbei, 
perzik en kersen. Probeer het maar bij één 
glaasje te houden... Lukt je niet, wedden? 
Gelukkig dus, voor dit snackje. Meer trek? 
Bestel dan een pizza (met tonijn) of knal 
een diepvriespizza in de oven. Want ook 
daar past deze Rosato uitstekend bij!
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Ramón Bilbao
De druiven voor de witte Rueda, Verdejo, groeien in het uiterste noorden van de D.O. Rueda. Het kan daar in het 

oogstseizoen nog erg warm zijn daarom worden de druiven vroeg geplukt, als de koelte van de nacht nog tussen de 
druivenstokken hangt. Hierdoor ontstaat een intens fruitige wijn. Ramón Bilbao Rosado is gemaakt van 100% Gar-

nacha. De druiven zijn afkomstig van oude wijnstokken gelegen op grote hoogte in Tudelilla. Dezelfde wijnstokken die 
ook gebruikt worden voor de luxe, rode Rioja wijnen van Ramón Bilbao. Voor deze rosé wordt gebruik gemaakt van de 

saignée methode, het gistingsproces met druivenschillen wordt verkort om de lichte, bleke rosé kleur te verkrijgen.

9.95

6.99
11.95

8.99

De
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Ramón Bilbao
Verdejo

passievrucht | anijs | grapefruit
aangenaam bittertje

gegrilde kip | garnalen 
schaal- en schelpdieren

Streek: Rueda
Druif: Verdejo

Mar de Frades Albariño

Bij deze heerlijke wijn hebben we 
een passend recept uitgezocht.
Hiernaast lees je precies hoe je 
deze Mexicaanse tostada’s met 

vissticks kunt maken. En ook 
vissticks willen zwemmen, dus 

hoppa, schenk er een glas frisse 
witte wijn bij. De Mar de Frades 

Albariño Atlántico dus, een 
prachtige blauwe fles, verwijzend 

naar het ruige gebied waar de 
wijn vandaan komt; Galicia, in 
het noordwesten van Spanje. 

Afgeschermd door de Atlantische 
Oceaan. Albariño is hier de 

trots van het gebied. De wijnen 
die gemaakt worden door de 

gelijknamige druif zijn echte crowd 
pleasers met heerlijke smaken 

als abrikoos, limoenschil, perzik 
en grapefruit, gecombineerd 
met frisse zuren en een ziltige 
invloed van de zee. Vandaar 

ook hun bijnaam: ‘wijnen van de 
zee’. Fruitig, sappig en fris, een 

topcombi met de tostada’s!

Ramón Bilbao 
Rosado

Streek: Rioja
Druif: Garnacha

elegant | kersen | citroen
witte bloemen

aperitief | salades | zeefruit 
risotto

www.mardefrades.es www.bodegasramonbilbao.es

Mar de Frades 
Albariño Atlántico

Streek: Rias Baixas
Druif: Albariño

zuiver | bloemen| citrusfruit
mooie zuren

aperitief | zomerse salade
schaal- en schelpdieren

15.95

12.99

Rias Baixas

zie achterkant!

Maak kans op 

een strandstoel 

bij aankoop van 

6 flessen

MAAK KANS 

OP EEN GROOT 

FORMAAT FLES!
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Een tostada is een geroosterde (of 
gefrituurde) Mexicaanse tortilla, ooit 
bedacht om oude tortilla’s die al taai 
waren alsnog te gebruiken, net zoals we 
in Nederland een tosti maken van oud 

brood, eigenlijk.

MEXICAANSE VIS TOSTADA’SGERECHT:

MAR DE FRADES ALBARIÑOWIJN:
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VOOR 4 PERSONEN

Iedereen heeft zo’n beetje z’n eigen recept van guacamole. 
Als je dat niet hebt, maak ‘m dan zo: Snij de tomaten fijn 
en laat het sap eruit lekken, dit wil je niet gebruiken. De 
koriander snij je ook heel fijn, net als de bosuitjes (alleen 
het groen). Doe de gesneden groente en kruiden in een bowl. 
Houd een kopje van dit mengsel over, dit heb je nodig voor de 
bonenschotel. Pers er een halve limoen over uit. Chop de avo-
cado’s en doe ze erbij. Doe er een halve lepel van de Diced 
Chipotle Pepper bij, 1 eetlepel tacosaus en een beetje zout.

Recept: FavorFlav.com 
FavorFlav is hét online foodmagazine voor iedereen die van lekker eten en drinken houdt. Je vindt 
er de lekkerste recepten, van vlees tot vegan, interviews met chefs, wijntips, restaurant-reviews 
en de leukste adresjes voor een snelle snack of chique sterrenbordje in binnen- en buitenland.

Ingrediënten bereiding

Dit gerecht is makkelijk voor te bereiden en vlak voordat je aan tafel gaat in elkaar te flansen. 
De combinatie van mildpittige pepers, frisse koriander, het knapperige van de vis en de tortillaschelp 

met zachte bonenvulling maken het een absolute topper! 

OOK NODIG:

KOEKENPAN(KLEIN) STAMPPOT-STAMPER

TOSTADA

MANGO

DE GUACAMOLE

DE TORTILLA’S

DE BONENSCHOTEL

DE VIS

LEKKER SAUSJE

VULLEN!

• een pak maistortilla’s (gewone tortilla’s  
 kan ook)
• 1 pak Iglo vissticks (ook lekker: Iglo  
 lekkerbekjes in bierbeslag)
• 2 grote trostomaten, heel fijn gesneden
• 3 bosuien, alleen het groene gedeelte,  
 fijngesneden
• verse koriander, fijngesneden
• 1/5 limoen (uitgeperst)
• 2 eetrijpe avocado’s
• 1 eetrijpe mango, in middelgrote blokjes  
 gesneden
• 1 pot of blik bruine bonen
• geraspte (jonge of belegen) kaas, 1 kopje
• komijnzaad (gemalen in een potje)
• chilipepervlokken (gemalen in een potje)
• jalapenõs (gesneden in een potje)
• Diced Chipotle Pepper (uit een potje, 
 4 eetlepels)
• mayonaise (1,5 eetlepel)
• tacosaus mild (uit een potje, 3 eetlepels)
• ijsbergsla (of botersla)
• zonnebloemolie (1theelepel)

Laat de pan heel heet worden. Doe er de olie bij, laat de 
olie heet worden en doe de tortilla in de pan. Draai ‘m om 
en om totdat ie bruin is en gaat bubbelen. Let op: de tor-
tilla moet zacht blijven. Pak een kom en druk de tortilla 
hierin, zodat het de vorm van een schelp krijgt.

Laat de bonen uitlekken en spoel af met koud water. Vet 
een middelgrote ovenschaal in met een beetje olie. Doe de 
uitgelekte bonen hierbij, met wat komijnzaad en zout. Snij 
twee eetlepels jalapenõs fijn en doe bij de bonen. Gebruik 
een stamppot-stamper om het geheel fijn te stampen. Doe het 
kruiden/tomaatmengsel erbij met een klein beetje zonnebloe-
molie. Top af met twee eetlepels geraspte kaas. Bedek met 
aluminiumfolie. Plaats in een voorverwarmde oven en bak ‘m 
voor twintig minuten op 180 graden.

Maak de vis klaar zoals op de verpakking staat. Als de vis 
is afgekoeld snij of scheur je het in kleine stukjes.

Maak een sausje van de Diced Chipotle Pepper en mayonaise. 
Gewoon even op gevoel de twee door elkaar mengen

Mango voor erbij
Snij de mango in blokjes en besprenkel 

met de chilipeper vlokken. Vul de warme tostada’s. Begin met de sla, daarna de bonen-
schotel, dan de vis. Doe er per tostada een eetlepel van het 
Diced Chipotle Pepper-sausje bij, wat jalapenõs (voor mensen 
die van pittig houden), tacosaus en de killerguac. Bedek met 
de geraspte kaas. Ernaast: de mango. Geef er partjes limoen 
bij om erover uit te knijpen. Val aan!
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Les Auzines 
rosé

Les Auzines 
rouge

stijlvol | elegant | rood fruit
lichte kruiden

zomerse salade | kipgerechten
zeefruit

intens | rode bessen | zwarte bessen
rijpe kersen | tijm | salie | peper

geroosterd vlees | barbecue
pittige gerechten | belegen kazen

Streek: Zuid-Frankrijk
Druiven: Syrah, Grenache, 
Cinsault

Streek: Zuid-Frankrijk
Druiven: Grenache, Carignan, 
Cinsault

11.95

9.99
11.95

9.99

Les Auzines 
Albariño

fris | grapefruit | witte perzik
bloemen | limoen

aperitief | zeevruchten
visgerechten

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Albariño

11.95

9.99

www.laurent-miquel.com

Zuid-Frankrijk
Les Auzines is een prestigieuze wijngaard bij het dorpje Lagrasse in Zuid-Frankrijk. De naam “Les Auzines” komt van 
de Occitaanse “Dwergeiken”. Deze eiken zijn rondom de wijngaard te vinden, net als de Garrigues (planten) die de wij-
nen beïnvloeden met hun tijm- en rozemarijnaroma’s. Doordat de wijngaard op een bergplateau ligt, op zo’n 350 meter 
hoogte, profiteren de ranken van de koude nachten, dit stimuleert de diversiteit aan aroma’s. Naast mooie wijnen, 
heeft Les Auzines ook mooie prijzen ontvangen. Bijvoorbeeld voor het nieuwe label design van de Les Auzines wijnen! 
Staan prachtig op tafel, nietwaar?

De heerlijk witte wijn van Albariño of Alvarinho is ideaal als aperitief en daarnaast is de Languedoc wijn ook een prach-
tige aanvulling bij zeevruchten en visgerechten. De rosé is een heerlijke wijn voor bij een zomerse salade. Doordat het 
sap kort in contact is geweest met de druivenschillen van onder andere Syrah en Grenache, ontstaat de mooie lichte 
rosé kleur. Houd je meer van rood? Een elegante blend van Syrah, Grenache en Carignan. Deze rode wijn heeft een 
diepe, robijnrode kleur met een paarse glans. Rijk en geconcentreerd, maar ook met een verrassende frisheid en ele-
gantie. In de smaak rijpe kersen en kruiden zoals tijm, salie en peper.

LAURENT MIQUEL
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Wijnmaker Laurent Miquel

NIEUW!

MAAK KANS 

OP EEN GROOT 

FORMAAT FLES!
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Streek: Marlborough
Druif: Sauvignon Blanc

Twin Islands 
Sauvignon Blanc

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

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

11.95

9.99

Nieuw-Zeeland, het land dat bestaat uit het 
Noordereiland, het Zuidereiland en een aantal 
kleinere eilanden.

Twin Islands is de weerspiegeling van 
Marlborough: pure, frisse, klassieke “Kiwi” 
wijnen. De Kiwi is de bekendste vogel en één 
van de symbolen van Nieuw-Zeeland. 

Deze droge witte wijn heeft aroma’s van 
tropische vruchten, citrus en verse kruiden. 
De smaak is fris en heeft herkenbare tonen 
van grapefruit met hints van koriander en 
tijm. Ideaal bij bijvoorbeeld risotto, salades, 
schaal- en schelpdieren of geitenkaas.

www.twinislandswine.com

Wijnmaker Clive Jones

Marlborough

TWIN ISLANDS

Marlborough



Bij aankoop 
van 6 flessen  

Mar de Frades maak 
je kans op een 
strandstoel*

Maak kans op 
een strandstoel!

*zolang de voorraad strekt, vraag naar de voorwaarden in de winkel


	Pagina 20

	Domaine de Pommiere Blanc: 
	Domaine La Pommière rosé: 
	Domaine La Pommière rouge: 
	Château Roubine ‘La Vie en Rose’: 
	Gavarez Vinho Verde: 
	Le Canon du Maréchal Muscat-Viognier: 
	Le Canon du Maréchal Syrah-Grenache: 
	Kendall Jackson Vintner’s Reserve Zinfandel: 
	Errázuriz Estate Reserva Chardonnay: 
	Errázuriz Sauvignon blanc: 
	Errázuriz Carmenère: 
	Errázuriz Cabernet Sauvignon Reserva: 
	Errázuriz Merlot Reserva Estate: 
	Horizon Sauvignon Blanc: 
	Horizon Rosé de Pinotage: 
	Horizon Pinotage: 
	Nodo d’Amore Bianco: 
	Nodo d’Amore Rosso: 
	Bardolino Chiaretto Rosato: 
	Ramón Bilbao Verdejo: 
	Ramon Bilbao Rosado: 
	Mar de Frades Albariño: 
	Les Auzines Albariño: 
	Les Auzines Rosé: 
	Les Auzines Rouge: 
	Twin Islands Sauvignon Blanc: 
	Ogier Ventoux: 
	Kendall Jackson Chardonnay Vintner’s Reserve: 
	Pagina 20: 
	Pagina 12: 


