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Deze Red Blend bestaat uit 70% 
Cabernet Sauvignon, 15% Merlot, 

10% Syrah en 5% Petit Verdot.

Begin 2019 brachten Wijnkringleden 
een bezoek aan Errázuriz in Chili met als 

één van de onderdelen van de reis; een 
blendsessie. Een unieke ervaring voor de 

ondernemers! Samen zijn de ondernemers 
tot een blend gekomen. De druiven zijn 

afkomstig van de Max Reserva wijngaarden 
in de Aconcagua Vallei. Het unieke aan 
deze bodem is dat hij een voornamelijk 
zilte textuur heeft waardoor er speciale 
voedingswaarden en drainage bestaan. 

Precies, het Errázuriz DNA en dat proef je 
uiteraard ook terug in deze blend.

MAX RED BLEND 
WIJNKRING 

SPECIAL CUVEE

1870 - 2020

ER
RAZURIZ
150

YEARS

De kleur is kersenrood met 
robijnrode tinten. De geur doet 
je denken aan rood en zwart fruit 
met een beetje balsamico. Tonen 
van kruidnagel, gebak en gedroogd 
fruit. De tijd van het jaar past 
perfect bij deze Wijnkring Red 
Blend, kun je het je al voorstellen? 

Het perfect gegaarde stuk vlees 
of gegrilde groenten uit de 

oven, open haard aan en dan 
deze wijn op tafel? Proost!

 
per doos

van 6!

NU
69,95

Herfst aanbieding!
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fris | tropisch fruit | citrus 
mineralen

aperitief | lichte maaltijden

Streek: Lisboa
Druiven: Fernão Pires, Arinto, 
Moscatel

Bons Ventos 
White ‘leve’
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5.95

5.49
5.95

5.49

Bons Ventos 
tintos

fris | fruitig | rijpe zwarte bessen
eikenhout

borrelwijn | lichte maaltijden

Streek: Lisboa
Druiven: Castelão, Camarate, 
Tinta Miúda, Touriga Nacional

CASA SANTOS LIMA

www.casasantoslima.com

Lissabon

Laag in 

alcohol

9,5%

Casa Santos Lima is een familiebedrijf dat zich toelegt op de productie, botteling en verkoop van Portugese wijnen. 
Het bedrijf is zowel direct als indirect aanwezig in de regio’s Lisboa, Algarve, Alentejo, Vinho Verde en Douro. 

Het wijnbedrijf bezit 600 hectare aan wijngaarden. De wijnen staan bekend om hun uitstekende prijs / kwaliteit 
verhouding. Casa Santos Lima is naast Bons Ventos ook de grootste producent van “Vinho Regional Lisboa” en 

“DOC Alenquer” en was de afgelopen jaren een van de meest bekroonde Portugese wijnhuizen in grote nationale 
en internationale wijncompetities. In de omgeving van Lissabon worden onder andere deze Bons Ventos wijnen 

geproduceerd. Fijn weetje: de White Leve bevat slechts 9,5% alcohol!

NIEUW
UIT

PORTUGAL!



HOME MADE VISSTICKS MET 
RAVIGOTTESAUS

GERECHT:

BONS VENTOS WHITE ‘LEVE’WIJN:
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VOOR 4 PERSONEN

Maak eerst de ravigottesaus door alle ingrediënten 
door elkaar te mengen. Zet apart.

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

Soms gaat er niks boven een goede portie vissticks. Knapperig van buiten met perfect gegaarde flaky vis van 
binnen. Hoewel je met de kant-en-klare variant alle kanten op kan, gaat er niets boven zelfgemaakte vis-
sticks. En die zijn bijna net zo snel klaar als dat je ze uit het vriesvak van de super pakt.

OOK NOG NODIG:
KEUKENPAPIER

RAVIGOTTESAUS

VISSTICKS

BAKKEN

RAVIGOTTESAUS
• 6 el Zaanse mayonaise
• 6 el Griekse yoghurt
• 2 el kappertjes, fijngehakt
• 3 el augurk, in kleine blokjes gesneden
• 1-2 el citroensap
• 1 handvol platte peterselie, fijngehakt
VISSTICKS
• 600 - 800 g stevige witvis (bijvoorbeeld 

schelvis of kabeljauw), in dikke stukken
• 3 el mosterd
• bloem, om in te paneren
• peper en zout, naar smaak
• 2 eieren, geklutst
• 150 gr panko (Japans broodkruim) 
 om in te paneren
• zonnebloemolie, om in te bakken

Maak dan de vissticks. Snijd de vis in repen, tegen de 
lamellen in en bestrijk aan één kant heel dun met mosterd. 
Het beste kun je hiervoor een kwastje gebruiken, maar het 
kan ook gewoon met een mes. Doe de bloem, het ei en de 
panko in drie verschillende kommen en breng alles op smaak 
met peper en zout. Wentel elke reep vis eerst in de bloem; 
zorg dat de vis helemaal bedekt is, maar niet te dik. Schud 
de overtollige bloem eraf. Doop de vis vervolgens in het ei 
en daarna in de panko. Leg opzij tot je klaar bent om alles 
te bakken. Verhit een laag zonnebloemolie in een koekenpan, 
niet te dik, maar de olie moet wel de hele pan bedekken. 
Laat de olie goed heet worden anders worden je vissticks 
zompig en nemen ze al het vet op. Het is ook belangrijk 
dat de vissticks allemaal naast elkaar in de pan passen, 
gebruik zo nodig twee pannen of werk in delen.

Leg de vissticks in de pan en bak ze op middelhoog vuur, 
afhankelijk van de dikte, in ongeveer 2 minuten per kant 
goudbruin. Draai de vissticks maar één keer om, anders 
heb je de kans dat ze uit elkaar vallen. Gebruik bij het 
omkeren van de vissticks altijd een spatel om te voorkomen 
dat ze doormidden breken. Laat de vissticks even uitlekken 
op keukenpapier en serveer met ravigottesaus.

WIJNTIP!

Portugal staat vooral bekend om haar rode (versterkte) wijn (port!), maar in Portugal 
wordt ook lekkere witte wijn gemaakt. Van wat zwaarder tot lichtvoetig, de Bons Ventos 
White ‘leve’ valt in die laatste categorie. Gemaakt van Fernão Pires, Arinto en Moscatel 

waarvan waarschijnlijk alleen de laatste druif een belletje doet rinkelen en dat is 
totaal geen schande. Een beetje citrus, een beetje tropisch fruit, een beetje fris, 
een beetje zoet; dit is een lekkere doordrinker en een echte allemansvriend. Heel 

toegankelijk en perfect bij een makkelijke en toch heel smakelijke maaltijd. Het lichte 
zuurtje snijdt lekker door het vet van de vissticks heen. En voor € 5,49 echt een koopje!



Wijnmaker Laurent Miquel

Zuid-Frankrijk

Laurent Miquel is een familiebedrijf dat al 
acht generaties lang van vader op zoon en 
van oogst op oogst wordt doorgegeven.  
Laurent Miquel staat inmiddels aan het 
hoofd van de huidige generatie en combi-
neert de kennis die hij van zijn vader heeft 
meegekregen met zijn eigen, hedendaagse 
manier van wijn maken. Alles is erop gericht 
om wijnen te maken die de karakteristieke 
eigenschappen van de Languedoc-regio tot 
hun recht laten komen.  Om zijn voorouders 
te eren heeft hij deze lijn wijnen Père et Fils 
genoemd, vader en zoon. De namen van de 
mannen uit de familie zijn terug te vinden op 
het etiket.

Laurent Miquel heeft de Syrah en Viognier 
als zijn belangrijkste druiven benoemd om 
wijn te maken, maar ook andere druiven zor-
gen voor wijnen met een opmerkelijke ele-
gantie en balans en hebben een uitstekende 
prijs-kwaliteit verhouding.
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De wijnen

Père et Fils
Chardonnay - Viognier

exotisch fruit | amandel

oosterse gerechten | vis
salade caprese | gevogelte

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Chardonnay, Viognier

Père et Fils
sauvignon blanc

wit fruit | witte bloesem

lichte visgerechten | geitenkaas
gebakken garnalen

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Sauvignon Blanc

Père et Fils
Chardonnay

exotisch fruit | anijs | boterig

aperitief | vis | kipgerechten
salade

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Chardonnay

Père et Fils
merlot

bessenaroma’s | eikenhout

rood vlees | stoofgerechten
gegrilde groenten | romige kazen

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Merlot

Père et Fils
cinsault - syrah rosé

aardbeien | bessen | rode vruchten

aperitief | tapas | salade met
vijgen en peer | groene asperges

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Cinsault, Syrah

Père et Fils
syrah - grenache

rood fruit | peper | zoethout

rood gegrild vlees | ossenhaas 
rijpe kazen

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Syrah, Grenache

Père et Fils
syrah

donker fruit | kruiden | drop

lamsvlees | rijpe kaassoorten
gebraden vlees

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Syrah

Père et Fils
cabernet sauvignon

fruitig | cassis | kruiden

medium rare steak | steak tartare
aubergine van de grill

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Cabernet Sauvignon

7.95

6.49
per fles
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Farina Valpolicella 
Ripasso

rijk | pruimen | kersenjam | leer
gember | intense peper

rood vlees | gerijpte kazen

Streek: Veneto
Druiven: Corvina, Corvinone, 
Rondinella, Molinara, Oseleta

Farina 
Lugana

elegant | bloemengeur | wit fruit
zachte abrikoos

visgerechten | zachte kaas

Streek: Veneto
Druif: Trebbiano di Lugana

15.95

9.99

De wijnen

FARINA

De Valpolicella Ripasso Classico Superiore 
is een bijzondere rode wijn die de authen-
tieke karaktereigenschappen vertegen-
woordigt van het terroir. 

De Corvina Veronese is het belang-
rijkste druivenras. De toevoeging 
‘Superiore’ geeft aan dat de wijn een 
hoger alcoholpercentage (minstens 
12%) heeft en minimaal 1 jaar gerijpt 
heeft. Hierdoor ontstaat wijn met 

Veneto

body en structuur, maar ook meer 
elegantie. Een wijn die vraagt om 
een gerecht met een delicate, maar 
intense smaak. Dé tip van Claudio 
Farina is Risotto all’Amarone, een ty-
pisch gerecht uit Verona. 

Lugana is een jonge en geurige witte 
wijn die geproduceerd wordt in het 
kleine gebied tussen de provincies 
Verona en Brescia. Lugana heeft zijn 

volle body, frisheid en overvloed aan 
aroma’s te danken aan het uiterst 
gunstige klimaat en de natuurlijke 
zandgrond en de bijzondere Treb-
biano di Lugana druif. Het heeft een 
afdronk met tonen van amandel wat 
typisch is voor de bodem in Luga-
na. Het DOC gebied ligt tussen Pe-
schiera en Sirmione aan de zuidkant 
van het Gardameer. 

14.95

9.99
Extra ve

el 

voordeel
!
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Tenuta di Arceno 
Chianti Classico

krachtig | rijpe bessen | rozen
vanille | kruidnagel | witte peper

pasta met truffelroomsaus | lams-
koteletten | ribeye | stoofgerechten

Streek: Toscane
Druiven: Sangiovese, Merlot

19.95

16.95

Tenuta di Arceno 
Strada al Sasso Chianti 
Classico Gran Selezione

aarde | kruidnagel | laurier | dragon
bosbessen | frambozen | chocolade

wildzwijn pappardelle | pasta
bolognese | manchego kaas

Streek: Toscane
Druif: Sangiovese

29.95

24.95

Tenuta di Arceno 
Chianti Classico 
Riserva

bloemig | viooltjes | lavendel
bosbessen | vanille | honing

ossobuco| kip cacciatore | steak 
Florentine

Streek: Toscane
Druiven: Sangiovese, 
Cabernet Sauvignon

22.95

19.95

Tenuta di Arceno is een prachtig, 
modern wijnhuis in Toscane, gelegen 
in de Chianti Classico, met een rijke 
historie. De jaarlijkse bekroningen 
door de internationale wijnpers zoals 

Robert Parker en James Suckling 
bevestigen de kwaliteit van het huis. 
Het zijn wijnen die elegant gemaakt 
zijn en daarmee geschikt voor een 

breed publiek. Net als ieder wijnland 
heeft Italië zijn tradities wat 
betreft de manier van wijn maken. 
Tenuta di Arceno respecteert deze 
tradities, maar blijft ook continu 
innoveren waardoor er prachtige 
wijnen in het assortiment zitten. 
Echt Italiaans, echt Toscaans, 

echt Chianti.
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Toscane



www.onnokleyn.nl

Tussen lekker en nog lekkerder zit een wereld 
van beleving, maar ook van besluiten. Er zijn 
mensen, heel veel mensen zelfs, die wel graag 
wijn drinken, maar niet bij de ‘kenners’ willen 
horen. ‘Ach nee zeg, dat gezeur over frambo-
zen en eikenhout!’ Erbij willen horen, zeg ik. 
Sommigen ergeren zich aan wat zij overdreven 
gedoe vinden, snobisme zelfs. Anderen zijn bang 
in gezelschap van die kenners door de mand te 
vallen. Dan is het veiliger om je bescheiden op 
te stellen en te zeggen dat je geen goede proever 
bent. Weer anderen hebben geen zin om geld uit 
te geven aan wijn en rechtvaardigen die keus 
door te stellen dat ze proevend geen dure van 
goedkope wijn kunnen onderscheiden.

Ze doen zichzelf te kort. Nou ja, dat weet 
u. We zijn hier met lekkerbekken onder elkaar, u en ik kunnen zo een boompje opzetten over de verheugende 
eigenschappen van een goede Graham’s Port, over de levenskwaliteitverhogende smaak van de Saumur Blanc 
van Langlois. Maar misschien, misschien zijn er onder de lezers toch nog een paar die twijfelen. Proef ik dat nou? 
En daaraan gekoppeld: is zo’n dure fles zijn geld waard? Voor mij? Dat laatste is natuurlijk verdraaide lastig te 
beantwoorden, want dat hangt af van je geestdrift en je portemonnee. Maar verschillen proeven? Dat kunnen we 
allemaal. Daar hebben we geen cursussen en opleidingen voor nodig. De betere wijn smaakt beter voor iedereen 
die ervoor openstaat. 

Ach, die eerste keer dat ik een Bollinger Special Cuvée proefde! Op dat moment was ik genezen van mijn idee dat goedkope 
champagne goed genoeg was, aangezien ik niet frequent genoeg mousserende wijn dronk. ‘Dat proef ik toch niet,’ was ook mijn 
gedachte geweest. Sindsdien weet ik dat goedkope champagne inwisselbaar is, fijn om mee te proosten, feestelijk en zo, maar 
niet om voor te gaan zitten. Laat autocoureurs en wielrenners er hun bewonderaars mee onderspuiten.
 
Goede wijn, echt goede wijn geeft mij eenzelfde sensatie als aanwezig zijn bij een geweldig concert, een opera 
of een ballet. Ik word opgetild, weet dat ik getuige ben van iets bijzonders, iets wat landschappelijke schoonheid 
of zelfs een natuurwonder niet voor elkaar krijgt. Het is de triomf van de menselijke cultuur, die de door de aarde 
gegeven dingen boetseert tot iets overtreffends, iets wat individuen en ons samen beter maakt. Goede wijn geeft 
kippenvel.

COLUMN

D

OONNO KLEYN
CULINAIR JOURNALIST

‘DAT PROEF IK 
 TOCH NIET’
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Streek: Champagne
Druiven: Pinot Noir, 
Chardonnay, Pinot Meunier

Streek: Champagne
Druif: Pinot Noir

karaktervol | elegant | rijp | verfijnd
toast | champignons | noten

schaal- en schelpdieren | kreeft 
oesters | vis | kalfsvlees | vers fruit

rijk | vlierbloesem | peer | perzik
abrikoos | jam | hazelnoot | toast

risotto met ham | kalfszwezerik met 
kastanjes | Langres A.O.P. kaas

Bollinger 
Special Cuvée Brut

Bollinger 
PnVZ15

49.95

42.49

www.champagne-bollinger.com

BOLLINGER

NIEUW!

Pinot Noir is een van de pijlers van de 
herkenbare Champagne Bollinger-stijl. 
Het huis heeft nu de reputatie van deze 
druif in een 100% Pinot Noir gepresen-
teerd. Deze Pinot Noir Cuvée heeft het 
bekende karakter van Champagne Bol-
linger en zal door de kenner direct her-
kend worden. De benaming PNVZ15 
staat voor Pinot Noir Verzenay 2015. 
Ieder jaar wordt een nieuwe Pinot Noir 
toegevoegd aan de PN collectie, waarbij 
de verschillende terroirs van het huis aan 
bod komen. Dit keer dus Verzenay waar-
bij de basiswijn uit 2015 gebruikt is. De 
geur doet je denken aan kersen, jam en 
gedroogde vijg. De rijke, complexe geu-
ren ontwikkelen zich tot tonen van toast, 
vlierbloesem en peer. De PNVZ15 drink 
je het beste op een temperatuur van tus-
sen de 8 en 10°C, zowel nu als na een 
tijdje te hebben gelegen in je kelder.

De Special Cuvée is een unieke cre-
atie en vormt het vlaggenschip van 
het huis Bollinger. Jaar na jaar is de 
Special Cuvée constant van smaak 
in de kenmerkende, krachtige Bol-
linger stijl. Meer dan 65% van de 
druiven zijn afkomstig van eigen 
wijngaarden.
 
Special Cuvée is een uitstekend ape-
ritief of geniet van deze Champagne 
met mooie visgerechten of kreeft.

Champagne Bollinger 
Special Cuvée

Champagne Bollinger 
Pinot Noir VZ15

Champagne

Beperkt beschikbaar! 87.95
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Ken je dat? Je krijgt de fles wijn niet helemaal op en een paar dagen 
later is je wijn verpest. Dat is nu verleden tijd!

Zzysh zorgt ervoor dat een geopende fles wijn tot wel meer dan 60 dagen goed kan blijven. 
Zzysh vervangt de schadelijke zuurstof in een fles met 100% goedgekeurd argongas om de wijn 
wekenlang fris te houden. Argongas is het op twee na meest voorkomende gas en veroorzaakt 
geen reactie met wijn. Het beschermt de wijn perfect tegen oxidatie en de module past op 
alle soorten wijnflessen. Er ontstaat geen vacuüm in de fles. Vergeleken met vacuümpompen, 
wijnschenksystemen of klassieke stoppers die alleen zuurstof verminderen, elimineert Zzysh 
zuurstof. Zzysh is ontworpen voor alle soorten wijn. Het voldoet aan de verwachtingen van 
wijnexperts over de hele wereld. Ook beschikbaar voor mousserende wijn.

ZZ
YS

H
LANGER GENIETEN VAN WIJN!

WinePreserver

• 1x handset
• 1x dop wit
• 1x cartridge

ZZYSH Starterpack Sparkling Wine Preserver

• 1x handset
• 1x dop zwart
• 1x cartridge

ZZYSH Starterpack Still Wine Preserver

ZZYSH Sparkling Wine 
closure (wit)

ZZYSH Still Wine 
closure (zwart)

79.95

49.95

ZZYSH Still Wine cartridges 
per 5 in een doos

19.95

14.95
ZZYSH Sparkling Wine cartridges 

per 5 in een doos
19.95

14.95

19.95

14.95
19.95

14.95

79.95

49.95
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Langlois-Chateau 
Saumur Blanc

spatzuiver | strak | expressief
witte bloemen | (steen)fruit | citrus

aperitief | groentenschotels 
fruits de mer | geitenkaas

Streek: Loire
Druif: Chenin Blanc

www.langlois-chateau.fr

Door het hart van Frankrijk stroomt 
de langste rivier van het land: de 
Loire. De eerste echt belangrijke 
wijngaarden liggen aan de oevers 
bij Pouilly-sur-Loire (Pouilly Fumé) 
en Sancerre. Verder stroomafwaarts 
volgt het wijngebied Touraine (Vou-
vray, Chinon, Bourgueil) en iets ver-
der op de linkeroever het kleine wijn-
stadje Saumur, met zijn prachtige 
kasteel hoog op een heuvel. Vlak voor 
de Loire de oceaan instroomt liggen 
de wijngaarden van de beendroge 
Muscadet.

De Saumur Blanc is een spatzuivere, 
strakke, 100% Chenin Blanc. Handge-
plukt fruit, expressief, sappig, witte 
bloemen en exotisch fruit.

LANGLOIS-CHATEAU

13.95

9.99

Loire
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GRAHAM’S

Porto

Graham’s is de nummer één op het gebied van 
Premium Port. Dat zegt alles over de ambitie van 
dit prachtige Port huis. Maar zo zijn ze niet 

begonnen. Sterker nog, Graham’s is niet als Port 
bedrijf begonnen. In het begin van de negentiende 
eeuw waren de broers William en John Graham de 
trotse eigenaren van een textielhandel. Toen een 
klant krap bij kas zat, namen ze in plaats van 
contanten, 27 vaten Port aan als betaling. Dat 
was liefde op het eerste gezicht, ze besloten 
zich voortaan te richten op de productie van de 
allerbeste Port wijnen uit de Douro vallei. De 
generaties erna volgden het voorbeeld van hun 
voorvaderen en anno 2020 is Graham’s nog altijd 
een familiebedrijf, zij het dat er aanzienlijk 
meer wijnen geproduceerd en verkocht worden 

dan ruim honderd jaar geleden. 
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99.95

89.99

graham’s
30 Years Old 
Tawny Port

zijdezacht | amandelen
honing | karamel | noten
rozijnen

Pont l’Eveque uit Normandië 
oude Hollandse geitenkaas 
pure chocolade

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

44.95

39.99

graham’s
20 Years Old 
Tawny Port

zacht | subtiel | amandelen
honing | karamel | gedroogd 
fruit

noten | gedroogde vruchten
fruitcake | vanille ijs | crème 
brûlée

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

150.00

125.00

graham’s
40 Years Old 
Tawny Port

rijk | complex | fluweelzacht
noten | rozijnen | karamel

oude Hollandse kazen
donkere chocolade

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

De jaaraanduidingen geven de gemiddelde leeftijd van de 
lagering op hout weer, bij Graham’s is dit nog eens 5 jaar extra.  

Graham’s 20 Years Old Tawny is het resultaat van de zoektocht 
van de Master Blender naar de perfecte balans tussen jonge 
en oude Port wijnen. De stijl van de Graham’s 30 Years Old 

Tawny is zacht, zeer subtiel en prachtig in balans. Een bouquet 
van amandelen, honing, karamel en gedroogd fruit. Het 

fluweelzachte mondgevoel van de Graham’s 40 Years Old 
Tawny is meesterlijk geblend met een verbluffende balans van 
zuren en zoet. Tot ver in de afdronk vervullen tonen van noten, 

rozijnen, karamel en chocolade de smaakpapillen.

Klaar om
 nu 

gedronke
n te 

worden

Eenmaal geopend 

blijven deze 

Port wijnen lang
 

goed, mits goed 

afgesloten
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Max 
Chardonnay

Streek: Aconcagua Costa
Druif: Chardonnay

rijk | zuiver | citrus |wit fruit

garnalen | gegrilde tonijn
salade met artisjok

De slogan die Errazuriz met recht gebruikt 
is ‘From the best land, the best wines’. Het 

Chileense wijnhuis Errazuriz is onder ande-
re benoemd tot “Best Chilean Winery 2017” 

door Robert Parker en krijgt jaarlijks awards 
voor diverse wijnen. Daarom is naast de 

bestaande slogan ook “The Experts’ Choice” 
een zin die met recht gebruikt wordt. 

De wijnen uit de Max serie kenmerken zich 
door de smaken die ontstaan door de rijping 
op fusten. De diverse druivenrassen worden 
met de hand geplukt, zorgvuldig geïnspec-

teerd en voorzichtig gekneusd. Alvorens 
de vinificatie op roestvrij staal, rijpen de 
wijnen minimaal zes maanden op houten 

fusten die bestaan uit Amerikaans en Frans 
hout. Intense aroma’s, fruitige smaken en 

smaaktonen zoals karamel komen goed 
naar voren dankzij de combinatie van de 

twee houtsoorten. De hele serie bevat diver-
se druivenrassen waardoor er voor iedere 

smaak een juiste keuze is. 

De wijnen

Chili

‘THE EXPERTS’
CHOICE’

1870 - 2020

ER
RAZURIZ
150

YEARS
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Max 
merlot

Streek: Aconcagua Valley
Druif: Merlot

sappig | rijk | drop
rood en zwart fruit

zeebaars | harde kazen 
ratatouille

Streek: Aconcagua Valley
Druiven: Grenache, Syrah, Mourvèdre

sappig | elegant | kersen | frambozen
balsamico | rozemarijn | noot

rundvlees | lam | pittige gerechten
harde kazen 

Max Grenache-
Syrah-Mourvèdre

Max 
Carmenère

Streek: Aconcagua Valley
Druif: Carmenère

kruidig | intens | rood fruit
laurier

lamsvlees | wild | harde kazen

Max 
pinot noir

Streek: Aconcagua Costa
Druiven: Pinot Noir

verfijnd | delicaat | rood fruit 
aards

vitello tonato | kalkoen
pasta met paddenstoelen

Max 
syrah

Streek: Aconcagua Valley
Druif: Syrah

krachtig | zwoel | zwart fruit
zwarte peper

stoofgerechten | wild
rood vlees

Max cabernet 
sauvignon

Streek: Aconcagua Valley
Druif: Cabernet Sauvignon

krachtig | rijp | cassis
leer | tabak

ossenhaas | risotto | wild

69,95 
per doos

van 6!

NU
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De Stefani Classic 
pinot grigio

elegant | complex | appel | peer
acacia | amandel

delicate voorgerechten | gebakken 
zeebaars met venkel

Streek: Veneto 
Druif: Pinot Grigio

De Stefani Classic 
Cabernet Sauvignon

vol | rijp | zwarte bes | pruimen
kruiden 

vleesgerechten | stoofschotels
wild | kazen

Streek: Veneto 
Druif: Cabernet Sauvignon

14.50

12.99

De wijnen

DE STEFANI

14.95

12.99

Veneto

De geschiedenis van het familie-
bedrijf De Stefani gaat terug 
tot 1866. Vandaag de dag staat 
het bedrijf onder leiding van 

Alessandro De Stefani, 
gediplomeerd oenoloog, en 

komen de wijnen van De Stefani 
voor in alle belangrijke 
Italiaanse wijngidsen.

De wijngaarden van De Stefani 
zijn gemiddeld tussen de 30 en 
50 jaar oud en groeien op een 
unieke bodem. De Stefani ver-

bouwd lokale druivenrassen, maar 
heeft met deze Classic wijnen 
ook twee algemeen bekende wij-
nen gemaakt. De Cabernet Sau-
vignon en Pinot Grigio zijn 
daar het mooie bewijs van!

 De druiven van de Pinot Grigio zijn afkomstig van “Caranto”grond 
(klei met mineralen afkomstig van de Dolomieten) van de Le 

Ronche wijngaard in Fossalta di Piave. De druiven worden met de 
hand geplukt en komen van de meer dan 50 jaar oude stokken, 

niet ver van de Adriatische kust. De frisse (zee)wind zorgt voor een 
evenwichtig groeiseizoen, met als resultaat een zuivere, frisse en 
goed verteerbare wijn van een andere orde dan de vele soorten 

die uit warmere streken worden aangeboden.

De druiven van de klassieker Cabernet Sauvignon komen uit het 
Piave-gebied, afkomstig van oude wijnstokken die in kleigrond zijn 
geteeld. De Cabernet Sauvignon staat garant voor een aangename 

complexiteit van structuur met een fruitige en kruidige afdronk. 
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marchesi di barolo
Barbera d’Asti Rurè

fruitig | fris | zwarte bessen | vanille
rood fruit | geroosterde hazelnoot

gnocchi met verse tomatensaus
risotto met paddenstoelen

Streek: Piemonte 
Druif: Barbera

De wijn

14.75

10.99

Marchesi di Barolo is gelegen in het dorpje 
Barolo, met uitzicht over het kasteel van 
Marquis Falletti. Het is een wijnhuis met 
ongeveer 110 hectare aan wijngaarden en 
een productie van 1.500.000 flessen wijn 
per jaar waaronder Barolo, Barbaresco, 
Nebbiolo d’Alba, Gavi en Moscato d’Asti. 

Door grote toename van de 
productiviteit en een goede 
strategie is het bedrijf hard 
gegroeid de afgelopen jaren. 
Niet in de laatste plaats dankzij 

de overtuiging en toewijding van 
de medewerkers die zorgen voor 
de onbetwistbare kwaliteit van de 
wijnen.

Barbera is zonder twijfel het 
meest traditionele druivenras dat 
voorkomt in de heuvels van de Asti 
regio. De druiven zijn afkomstig 
van wijngaarden die worden 
gekenmerkt door een bodem van 
mergelklei met een spoor van 
kwartsiet. Deze bodemsoorten 

garanderen dat de wijn heerlijke 
aroma’s heeft en een robuust 
karakter. Deze Ruré heeft een 
mooie combinatie van rood fruit, 
bessen, vanille en hazelnoot.

PiemonteMARCHESI DI BAROLO

Lekker m
et 

authenti
eke 

Italiaan
se 

gerechte
n!
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Door de ligging van het 
wijnhuis in een unieke 

omgeving van lokale flora en 
fauna wordt dit gezien als dé 

perfecte plek om uitzonderlijke 
wijnen te produceren. 

www.casadelaermita.com

Jumilla

De
 w
ij
n

Casa de la Ermita 
Idílico Crianza

kreupelhout | mint | kruidnagel
peper | chocolade

geroosterd of gekruid vlees | tonijn 
rollade | worsten

Streek: Jumilla
Druiven: Petit Verdot, Monastrell

12.95

9.99

CASA DE LA ERMITA

Casa de la Ermita is een jong 
wijnhuis gevestigd in El Carche, 
in de Spaanse regio Murcia. Het 
wijnhuis ligt in een beschermd 

regionaal park op 700 meter boven 
zeeniveau aan de voet van een 

prachtige bergketen met één van 
de hoogste toppen uit de regio. 

Deze Idilico is de ideale 
borrelwijn, maar zet je 

gerust ook op tafel bij gekruid 
vlees of tonijn. 

PERSONALIDAD Y TRADICIÓN ÚNICAS

PERSONALIDAD Y TRADICIÓN ÚNICAS
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RAMÓN BILBAO

Streek: Rioja (Alta)
Druif: Tempranillo

intens | zacht | rijk | blauwe bessen
pruimen | likeur | peper | exotisch 
hout

Mexicaanse keuken | curry’s | paté
lamsvlees | boeuf bourguignon

ramón bilbao
Edición Limitada

16.50

13.49

De wijnen

www.bodegasramonbilbao.es

Streek: Rueda
Druif: Verdejo

intens | zacht | complex | citrusfruit
balsamico | witte bloemen
specerijen

pasta | risotto | verse vis

ramón bilbao
Edición Limitada 
Lías Verdejo

16.50

13.49

Wijnmaker Rodolfo Bastida

Ramón Bilbao is sinds 1924 gevestigd in Haro en be-
zit 180 hectare aan wijngaarden in de Rioja en Rue-
da. Het bedrijf is het snelst groeiende wijnhuis in de 
regio en wordt alom beschouwd als één van de meest 
innovatieve wijnproducenten van Spanje. 

Ramón Bilbao vindt inspiratie in reizen en 
ontdekken. Reizen gaat over het ontdekken 
van een nieuwe horizon, landschappen en 
bestemmingen buiten onze verbeelding. Een 
andere koers kiezen en de perfecte plek vin-
den om nieuwe sensaties te ontdekken in de 
vorm van druiven en hun fijne, complexe aro-
ma’s.

Edición Limitada Lías Verdejo
De Verdejo druiven voor de Edición Limitada 
Blanca Lías Verdejo groeien in het uiterlijke 
noorden van D.O. Rueda. Afkomstig van de 
nieuwe Rueda winery in de Finca Las Ame-
dias estate. Dit estate is omgeven door 60 
hectare wijngaard en 700m boven zeeniveau 
gelegen. De bodem bestaat voornamelijk uit 
steen en klei. De enigszins arme grond zorgt 
ervoor dat de wortels diep de grond in gaan, 
dit geeft een wijn met meer karakter en com-
plexiteit.

Edición Limitada
De Tempranillo druif waarvan de Edición Li-
mitada wijn gemaakt wordt, groeit in één 
van de beste gebieden van Rioja Alta; Finca 
Valpierre. Dit gebied ligt op een hoogte van 
600 meter boven de zeespiegel. Als de Tem-
pranillo druiven optimaal zijn gerijpt worden 
de beste trossen geoogst. Een wijn die vele 
prijzen heeft gewonnen en een brug vormt 
tussen de traditionele (op hout gerichte) en 
de moderne (op fruit gerichte) Rioja wijnen.

Rueda & Rioja
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8.95

7.49
8.95

7.49

Bij Bodegas Salentein wordt een scala aan wijnen geproduceerd, waaronder 
de Portillo serie. Elke Salentein wijn is gericht op een specifieke 

behoefte; van een droge witte wijn tot een volle rode wijn. De druiven 
die gebruikt worden voor Portillo groeien in de hooggelegen wijngaarden 
van de Uco Vallei in Mendoza, de enige vallei in dit gebied waar een koel 
klimaat heerst en zorgt voor jonge, fruitige wijnen. Iedere wijn heeft 

zijn eigen unieke karakter en een kenmerkende smaakbeleving. 
Ga jij voor Malbec of Sauvignon Blanc?

Mendoza

PORTILLO

portillo
Sauvignon Blanc

fris | groene appel | grapefruit
rijpe perzik

sushi | schaal- en schelpdieren
groentenquiche

portillo
malbec

kersen | framboos | aalbessen
pittige afdronk

barbecue | chili con carne
rood vlees | kazen

Streek: Mendoza
Druif: Sauvignon Blanc

Streek: Mendoza
Druif: Malbec

De wijnen
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El Oasis Estate is gelegen in het hoogste deel van de Uco-
vallei en varieert van 1050-1200 meter boven zeeniveau, een 
plek met de ideale omstandigheden om uitstekende Malbecs en 

druivenrassen in een koel klimaat. Sinds een aantal jaar wordt 
door wijnmaker Jose Galante geëxperimenteerd op diverse hoogtes 

om de perfecte druif te maken. Dit in combinatie met het 
klimaat, de natuurlijke irrigatie en rotsachtige bodem zorgen 
voor uitstekende kwaliteitswijnen. De wijn wordt gemaakt met 
passie en liefde en dat proef je terug in de Numina serie!

SALENTEIN

Streek: Mendoza
Druif: Chardonnay

Streek: Mendoza
Druif: Malbec

Streek: Mendoza
Druiven: Malbec, Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Cabernet 
Franc, Petit Verdot

bloemig | romig | rijpe ananas
jasmijn | witte perzik 

zeebaars met linzen | vitello 
tonato

intens | zacht | rood fruit | vanille
zwart fruit | chocolade | tabak

wildgerechten | gegrild rood vlees
oude kazen

elegant | krachtig | rood fruit
cassis | viooltjes | vanille
kruidnagel

lamsbout uit de oven | hert
wildgerechten | steak | rosbief

Salentein Numina 
Chardonnay

Salentein Numina 
Malbec

Salentein Numina 
Gran Corte Red

26.95

19.99
26.95

19.99

26.95

19.99

www.bodegasalentein.com

De wijnen

De Argentijnse Numina wordt 
geproduceerd op hooggelegen 
wijngaarden in Argentinië. 
Numina is het Latijnse woord 
dat ‘geest’ betekent en verte-
genwoordigt de geest van het 

‘El Oasis Estate’, de wijngaard 
waar Bodegas Salentein zich in 
1996 voor het eerst vestigde 

in Valle de Uco. 
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Ro’Si Pinot 
Nero Rosato

Lu Rappaio 
Primitivo di Manduria

fris | sappig | kersen
aardbeienjam | watermeloen

pasta met tomaten- of zeevruchten-
saus | tonijntartaar | risotto | zalm

zacht | complex | jam | rood fruit
zwart fruit | kaneel | kruiden | vanille

pittige kazen | pasta met rode 
sauzen | ragout | rood vlees | wild

Streek: Puglia
Druif: Pinot Nero

Streek: Puglia
Druif: Primitivo

l’Uetta 
Fiano

intens | aromatisch | wit fruit
peer | hazelnoot | honing

aperitief | antipasti | kip | vis
schaal- en schelpdieren | pasta

Streek: Puglia
Druif: FianoDe wijngaarden van Masca del Tacco liggen in het 

Italiaanse Puglia, de hak van de laars. De warmte 
van het land en de invloeden van de zee maken de 
wijnen van Masca del Tacco erg karakteristiek. 

De eigenaren, Armando en Felice Mergé 
hebben daarom ook hun wijnen een 
passende naam gegeven. L’Uetta is 
Pugliaans voor ‘kleine druif’. Het persen en 
verwerken van de druiven komen samen in 
deze heerlijke witte, frisse en fruitige Fiano 
Puglia. 

De flessen van deze wijnen lijken op die 
van gedestilleerde producten als whisky 
of cognac. Het etiket heeft een stijlvolle 
uitstraling, passend bij de Italiaanse klasse!

Lu Rappaio is Pugliaans voor ‘het stel’. 
Deze donkere, blauwe druivenras Primitivo 
levert deze mooie di Manduria variant op. 

Je krijgt meteen zin in de zomer! Deze 
Ro’Si Rosato rosé neemt je mee naar de 
zon. Hij is licht romig en je herkent smaken 
van bramen en aardbei waardoor je deze 
rosé perfect kunt drinken bij een frisse 
salade. 

Susumaniello is tevens een Pugliaanse druif 
en heeft overeenkomsten met Sangiovese. 
Drink hem bij voorgerechten met vlees, 
pasta funghi, wild, BBQ en medium rijpe 
kazen en je hebt een perfecte combinatie!

Puglia

De wijnen

Masca del Tacco 
Susumaniello

elegant | krachtig | bosbessen
rijp rood fruit | tabak | kruiden

voorgerechten met vlees
pasta funghi porcini | wild
barbecue

Streek: Puglia
Druif: Susumaniello

14.50

11.99
per fles
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POLENTA MET GESTOOFDE 
PADDENSTOELEN

GERECHT:

MASCA DEL TACCO SUSUMANIELLOWIJN:
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VOOR 2 PERSONEN

Breng in een ruime pan met zware bodem 1½ liter water 
aan de kook. Voeg al roerende de polenta toe. Draai het 
vuur laag en kook de polenta onder geregeld roeren in 
ca. 45 minuten tot een smeuïge pap. Roer de boter en 100 
gram Parmezaanse kaas erdoorheen en breng op smaak met 
zout. Verhit intussen de olijfolie in een ruime koeken-
pan op middelhoog vuur.

Bak al omscheppend de paddenstoelen en de knoflook in 
ca. 4 minuten aan. Bestrooi de paddenstoelen met ½ thee-
lepel zout, voeg de sjalot toe en bak nog ca. 4 minu-
ten. Voeg de laatste minuut de salie en driekwart van 
de peterselie toe. Breng op smaak met versgemalen peper. 
Blus de paddenstoelen af met de vermout en laat het ge-
heel nog ca. 2 minuten inkoken. Verdeel de polenta over 
4 kommen en schep de paddenstoelen royaal eroverheen. 
Garneer met de overige Parmezaanse kaas en de overige 
peterselie en serveer direct.

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

Heb je een gebroken hart? Een uur door de stromende regen gefietst? Of ben je gewoon even helemaal klaar 
met de dag? Wat er ook aan de hand is, soms wil je niks liever dan op de bank ploffen met een flinke 
kom eten op schoot. Op zulke momenten is deze romige polenta met paddenstoelen je allerbeste vriend, 

helemaal met een glas hartverwarmende Italiaanse rode wijn erbij.

POLENTA

PADDENSTOELEN

TIP!

• 300 g grove polenta (maïsgriesmeel)
• 50 g boter
• 150 g Parmezaanse kaas
• zout en versgemalen peper
• 3 el olijfolie
• 500 g paddenstoelen, dungesneden
• 2 teentjes knoflook, gepeld en geplet
• 1 sjalot, gesnipperd
• 7 g salie, fijngehakt
• 7 g bladpeterselie, fijngehakt
• 150 ml vermout

Heb je polenta over? Naarmate het afkoelt wordt het 
steeds steviger van textuur. Je kunt het opnieuw 
opwarmen met wat extra water om weer die smeuïge 
textuur te krijgen. Ook kun je de harde polenta in 
repen snijden en bakken, grillen of frituren. Breng 
eventueel op smaak met extra zout en je hebt een 
heerlijke leftover snack.

WIJNTIP!

Voor deze Noord-Italiaanse klassieker en 
alleskunner, die gek genoeg zo weinig be-
kend is buiten Italië, zakken we helemaal 
af naar het zuiden van Italië. Daar maken 
ze bij Masca del Tacco de zalige Susuma-
niello. Niet gek als je nooit van deze 

druif gehoord hebt; deze autochtone druif 
was bijna uitgestorven, maar gelukkig weer 

herplant. En daarbij: Italië kent een 
enorm aantal verschillende wijndruiven. 
De Engelse wijn beroemdheid Jancis Robin-
son (Master of Wine) heeft het zelfs over 
meer dan 2000 wijndruiven! De Susumaniello 
heeft een heerlijk verleidelijk aroma van 
donker fruit. Dan een slok: fluwelig zacht 
en zwoel. Echt een wijn die gemaakt is 
om te drinken bij paddenstoelen (probeer 
‘m ook eens met een pasta funghi porcini 
of een risotto met paddenstoelen) en het 
ook goed doet bij de BBQ en welja, ook 

bij rijpe (harde) kazen. Pas wel op, want 
14,5% alcohol is niet weinig. Dit is een 
zware jongen in een prachtige fles. Maar 
dan heb je wel echt iets bijzonders!
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pyros Appellation 
Malbec

kersen | pruimen | kruiden
vanille | peper | mineralen

rood vlees | gebraden rosbief

Streek: Pedernal Valley
Druif: Malbec

16.95

13.99

De bodem van de Pedernal Valley bestaat voornamelijk 
uit silicasteen, die is bekend bij de meesten als vuursteen. 
Door deze stenen tegen elkaar te slaan, ontstaat een 
‘regen’ van vonken die volgens de lokale legendes door de 
inheemse bevolking van de regio werd gebruikt om hun 
vuur aan te steken.

De stenen, hun vlam en historie zijn de aanleiding 
voor de naam Pyros, wat vuur betekent. Pyros is 
gemaakt ter ere van het unieke terroir, bedoeld 
om de geschiedenis van de Pedernal Valley 
tot leven te brengen in prachtige wijnen. Paula 
González is sinds kort de wijnmaakster van Pyros 
Wines. Als er iemand gespecialiseerd is in de 
wisselwerking tussen bodem en druif dan is zij 
het wel. “Ik wil wijnen maken met de ultieme 
expressie, die de wijngaarden van Pedernal 
optimaal weerspiegelen” – Paula González. Dat 
is gelukt. Pyros is het enige merk dat exclusief 
wijnen maakt van dit terroir en daarmee unieke 
wijnen op de markt brengt. De Appellation 
Malbec bewijst waarom de Malbec druif wordt 
gezien als dé Argentijnse trots.

PYROS

Pedernal Valley

Wijnmaker Paula González De
 w
ij
ne
n
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The Y Series 
Chardonnay

Streek: South Australia
Druif: Chardonnay

vol | fris | licht vettig | grapefruit 
ananas | mineralen

gestoofde vis | kipgerechten
salades

The Y Series 
shiraz-viognier

Streek: South Australia
Druiven: Shiraz, Viognier

elegant | rood fruit | specerijen
hint van eikenhout

geroosterd lamsvlees | rood vlees

The Y Series 
Merlot

Streek: South Australia
Druif: Merlot

rijk | sappig | rijp rood fruit
verse pruimen | kruiden | mint

rijkere maaltijden | kruidige
gerechten zoals cassoulet

The Y Series 
Viognier

Streek: South Australia
Druif: Viognier

rijk | aromatisch | grapefruit | jasmijn
kamperfoelie | citroengras

licht gekruide Aziatische gerechten 
rijke salades met vis of kip

The Y Series 
Riesling

Streek: South Australia
Druif: Riesling

sappig | vol | tropisch fruit
honing | appel | oranjebloesem

gerookte zalm | waldorf salade
sushi | Aziatische gerechten

9.95

7.99
per fles

De wijnen

Al decennia lang produceert Yalumba prachtige 
wijnen. Ter ere van het destijds 160-jarige jubileum 

werden er nieuwe wijnen geïntroduceerd: The Y 
series. De wijnen zijn inmiddels goed ingeburgerd. 
Een range van frisse, fruitige en levendige wijnen 
die de waarden van Yalumba reflecteren. Op elk 

etiket van de verschillende Y series wijnen staan 
bijzondere afbeeldingen die belangrijke onderdelen 
uit de geschiedenis van het wijnhuis uitbeelden. 

Door de jaren heen hebben meerdere lokale 
diersoorten een veilig plekje gevonden op een stuk 
land speciaal ingericht voor hen. Mede dankzij 

deze bewoners groeien de druiven onder natuurlijke 
omstandigheden uit tot bijzondere druiven. 

Onder toeziend oog van de wijnmakers. 

South Australia




