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Zuid-Afrika is een schitterend land. 
Niet alleen qua natuur, maar ook cul-
tureel. De huidige slogan van Wines 
of South Africa, dat de wijnbouw in-
ternationaal vertegenwoordigt, is 
simpelweg #SpectacularSouthAfrica. 
En terecht. Een eerder motto blijft 
eveneens treffend: Variety is in our 
nature. Want Zuid-Afrika is heel geva-
rieerd. Ook de wijnbouw. Die begon al 
in 1659 ten tijde van Jan van Riebeeck, 
dus het land heeft een eeuwenlange 
ontwikkeling doorgemaakt.

Over Zuid-Afrika

Door Lars Daniëls MV

De eerste druiven die aankwamen, 
waren waarschijnlijk Chenin Blanc, 
Palomino Fino en verschillende 
Muscats. Later volgden druivenras-
sen uit Bordeaux, Douro, de Franse 
Midi en Bourgogne. En ontstond het 
eigen druivenras, Pinotage. Toch is 
Zuid-Afrika in zekere zin een nieuw 

wijnland omdat het pas in de jaren 
negentig internationaal doorbrak, 
nadat de Apartheid was afgeschaft. 
 
Sindsdien is het hard gegaan met 
Zuid-Afrika. Men bleek uitstekend 
in staat wijnen te maken waar mark-
ten als Nederland om vroegen, frui-
tig, soepel en smaakvol, voor heel 
betaalbare prijzen. Tegenwoordig 
is Zuid-Afrikaanse wijn veel meer 
dan goed gemaakt en goedkoop. Er 
komen heel hoogwaardige wijnen 
vandaan, die niet alleen technisch 
perfect zijn, maar ook origineel. 
Dat is deels te danken aan beter en 
virusvrij plantmateriaal en de mo-
derne uitrusting van wijnmakerijen. 
Maar meer nog aan het toegenomen 

zelfvertrouwen van de wijnmakers 
en hun groeiende kennis van de 
Zuid-Afrikaanse wijngebieden en de 
specificiteit van de terroirs. Steeds 
vaker staan de juiste druivenrassen 
op de juiste plekken aangeplant en 

produceert men wat goed past bij 
de klimatologische omstandighe-
den van de gebieden. De Westkaap 
biedt grote mogelijkheden wat dat 
betreft, want de natuurlijke diver-
siteit is groot. In het algemeen zijn 
de kustgebieden relatief koel en 
dus geschikt voor druivenrassen 
als Sauvignon Blanc, Chardonnay 
en Pinot Noir, zoals in Cape South 
Coast met wards als Hemel-en-Aar-
de Valley. Landinwaarts wordt het 
warmer en beter voor druivenras-
sen als Cabernet Sauvignon en Sy-
rah. De afstand tot de oceaan is 
dus van belang voor de wijnbouw. 
Maar ook de topografie, want die 
maakt dat de verschillen binnen 
gebieden aanzienlijk kunnen zijn. 
Neem Stellenbosch, het beroemd-
ste gebied van de Zuid-Afrikaanse 
wijnbouw, waar niet alleen de na-
bijheid van False Bay een rol speelt, 
maar ook Helderberg, Stellenbosch-
berg en natuurlijk Simonsberg. 
Ook belangrijk is dat Zuid-Afrika 
zijn oude wijngaarden heeft her-
ontdekt. Lang werden deze ge-
bruikt voor eenvoudige bulkwijnen 
en distillatie, maar tegenwoordig 
is men bereid goed geld te betalen 
voor druiven van old dry-farmed 
bush vines. Oude wijngaarden vind 
je in gebieden als Swartland en Oli-

fantsrivier, die minder bekend zijn, 
maar zeker ook in Stellenbosch. 
Ze zijn vooral beplant met Chenin 
Blanc, dé druif van Zuid-Afrika, die 

zich in de eeuwen na zijn aankomst 
geweldig heeft aangepast aan de 
lokale omstandigheden. Zowel aan 
de kust als landinwaarts geeft che-
nin prachtige, authentieke wijnen, 
met name van oudere wijngaarden. 
 
Tenslotte, bij de dynamische wijn-
bouw van Zuid-Afrika hoort ook 
een geweldige gastvrijheid. Wei-
nig wijnlanden zijn zo fijn om te 
bezoeken als Zuid-Afrika, met 
fantastische gastverblijven en to-
prestaurants in de wijngebieden, 
vaak op wijndomeinen zelf. Laten 
we hopen dat de sprongen voor-
waarts die Zuid-Afrika als wijnland 
heeft gemaakt, in deze moeilijke 
tijden niet teniet worden gedaan.  
#SaveSAWine
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Het wijnhuis

Hamilton Russell; één van de meest 
zuidelijke wijnbedrijven in Afrika en 
het dichtst bij de zee gelegen; in de 
prachtige, koele, maritieme appel-
latie Hemel-en-Aarde Valley, achter 
het oude vissersdorp Hermanus. 
Hamilton Russell is een echte Pinot 
Noir en Chardonnay-specialist. 
 
Tim Hamilton Russell kocht het 
braakliggende terrein van 170 hec-
tare oorspronkelijk in 1975 na een 
uitgebreide zoektocht naar de 
meest zuidelijke plek van Zuid-Afri-
ka om de beste ‘cool climate’ wijnen 
te maken. In 1991 werd wijnhuis 
Hamilton Russell opgericht door 
Tim Hamilton Russell. In 1994 kocht 
Anthony Hamilton Russell het over 
van zijn vader Tim. Anthony regis-
treerde de wijngaarden als land-
goed waarbij hij zich verplichtte om 
alleen met druivenrassen te werken 
die het beste op dit terroir groeien.  
 
In 1994 vond uitgebreid bodemon-
derzoek plaats waaruit 52 hectare 
steenachtige, kleiige en schalie-af-
geleide grond als optimaal voor 
de aanplant werd bestempeld.  
Hierdoor werd de focus op Pinot 
Noir en Chardonnay gelegd die in 
het algemeen worden beschouwd 

Anthony Hamilton Russell heeft 

samen met zijn vrouw Olive de 

leiding binnen het bedrijf. 

Samen met wijnmaker Emul Ross en 

viticulturist Johan Montgomery 

zorgen ze ervoor dat de 

eigenschappen van het terroir  

in de wijnen tot uiting komen.

Het team

Western Cape

Hermanus

Terroir

Druivenspecialisatie

Productie

Aantal ha. wijngaard

Steenachtig, klei, schalie

Chardonnay, Pinot Noir

30.000 flessen Pinot Noir,  
48.000 flessen Chardonnay

52

als de beste in Zuid-Afrika en tot de 
beste wijnen van de Nieuwe Wereld 
behoren. De combinatie van kleine 
opbrengsten en een grote wereld-
wijde vraag zorgen ervoor dat de 
elegante Pinot Noir en Chardonnay 
zeer schaars zijn. De wijnen worden 
verbouwd, gemaakt, gerijpt en ge-
botteld door het eigen team op Ha-
milton Russell Vineyards Estate. 

www.hamiltonrussellvineyards.com

V
EGAN FRIEN

DLY

100%
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De wijnen

HAMILTON RUSSELL 
VINEYARDS CHARDONNAY*

HAMILTON RUSSELL 
VINEYARDS PINOT NOIR*

Hemel-en-Aarde Valley

Hemel-en-Aarde Valley

100% Chardonnay

100% Pinot Noir

Strakke, minerale wijn met veel lengte 
en complexiteit. Prominente aroma’s 
van peer en limoen met een vleugje 
houtkruiden. Elegante en intense wijn 
met een sterke persoonlijkheid.
De perfecte partner van visgerechten  
van de grill zoals gamba’s of tarbot.  
Zelfs een romige saus past hierbij.  
Aan het eind van de maaltijd heerlijk 
bij rijpe oude kazen. Voor het drinken 
decanteren.

De wijn opent mooi met in de neus 
complexe aroma’s van gezouten drop, 
zwarte peper en natte klei gecombi-
neerd met subtiele aroma’s van wilde 
aardbeien en kruiden. Fijne tannines.  
Elegante en strakke wijn.  
Deze elegante wijn smaakt heerlijk  
bij delicate gerechten met gevogelte  
(duif, patrijs) en witvlees.

2019

TIM ATKIN

95
Punten

2019

DECANTER

93
Punten

2018

DECANTER

95
Punten

2019

RO

BERT PARKER92
Punten

2018

TIM ATKIN

93
Punten

Iconisch Zuid-Afrika

*Deze wijnen zijn beperkt beschikbaar
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Het wijnhuis

Onder Hamilton Russell valt ook het 
wijnhuis Ashbourne. Opgericht door 
Anthony Hamilton Russell in 1996 
om een buitengewone single Pinota-
ge te creëren van een koele, klei- en 
ijzerrijke bodem in de Hemel-en-Aar-
de Valley, de eerste Pinotage uit 
deze appellatie. Door de jaren heen 
is deze verfijnde en complexe wijn in 
blinde proeverijen veel verward met 
topwijnen uit Piemonte, Bordeaux, 
de Rhône en zelfs Noord-Spanje.  
 
Onderzoek naar de best mogelij-
ke expressie van witte wijn van de 
zandsteen-achtige bodems op het 
terrein,  leidde tot de creatie van 
de amfoor-gefermenteerde en ge-

rijpte Ashbourne Sandstone-blend, 
de eerste amfoor-gefermenteerde 
en gerijpte wijn in Zuid-Afrika. Dit 
zijn zeldzame, klein geproduceer-
de wijnen en worden exclusief ge-
maakt uit de eigen wijngaarden. 
Ashbourne is een familienaam en 
symboliseert de nauwe band met de 
Hamilton Russell-familie, zowel in 
termen van geografische ligging als 
kwaliteitsethiek. 2020 was het jaar 
van de 20ste vintage. Ashbourne 
wordt in de Wine Spectator gezien 
als één van de vier producenten van 
Zuid-Afrika die ‘on the cutting edge’ 
werkt en verdiende daarmee een 
plaats in hun Top 100 wijnen van het 
jaar.

www.ashbournewines.com

Terroir

Druivenspecialisatie

Productie

Aantal ha. wijngaard

IJzer, klei, zandsteen

Pinotage,  
Sauvignon Blanc

2.640 flessen Pinotage 
3.600 flessen Sauvignon Blanc

64
V

EGAN FRIEN
DLY

100%
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De wijnen

ASHBOURNE
SANDSTONE*

ASHBOURNE
PINOTAGE*

Innovatieve witte blend die op de mooist 
mogelijke wijze het terroir van zandsteen-
bodems weergeeft. Heldere wijn met veel 
fruitaroma’s zoals citroenschil en gele 
appels. Volle en zachte smaak van citroen, 
bloedsinaasappel en bergamot. Met mine-
raliteit en een natuurlijke zuurgraad.
Ideaal bij schaal- en schelpdieren zoals 
gebakken mosselen of gambaspiezen,  
lichte voorgerechten zoals salade  
geitenkaas of gerookte zalm en kip.

Deze Pinotage wordt gezien als benchmark 
onder de Zuid-Afrikaanse Pinotage wijnen. 
De typische kenmerken van de druiven- 
soort zijn opnieuw gedefinieerd met zijn  
klassieke, verfijnde styling en unieke,  
complexe karakter. Pruimen, cranberry  
en gedroogde kruiden. Elegant en rijk. 
Mooie begeleider van kalfs- en varkensvlees, 
ovenschotels en verschillende groot-wildge-
rechten zoals reerug of hertenbiefstuk met 
cranberrysaus.

2018

W
IN

E SPECTATOR91
Punten

2018

TIM ATKIN

95
Punten

Hemel-en-Aarde Valley

51% Sauvignon Blanc,  
24% Chardonnay, 25% Semillon

Hemel-en-Aarde Valley

100% Pinotage

Terroirwijnen

*Deze wijnen zijn beperkt beschikbaar
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Het wijnhuis

Ook wijnhuis Southern Right valt 
onder Hamilton Russell. Opgericht 
door Anthony Hamilton Russell in 
1994 om een apart landgoed te cre-
eren om zich te specialiseren in een 
meer verfijnde stijl van Pinotage in 
een koeler klimaat. Een op kleibo-
dem gemaakte Pinotage - met als 
doel de toen minder populaire na-
tionale druif opnieuw te definiëren 
en te stimuleren. Een andere vroeg 
rijpende druif, Sauvignon Blanc, werd 
gekozen als dé druif voor witte wijn 
op basis van zijn potentieel in dit 
gebied. Het opvallend mooie land-
goed van 448 hectare is vernoemd 
naar de zeldzame Southern Right 
walvissen die vaak de koele nabij-
gelegen Walker Bay bezoeken. Met 
elke verkochte fles levert het wijn-
huis een bijdrage aan de instandhou-
ding van de populatie in het gebied.  
 
Net als bij Ashbourne ligt ook de fo-
cus van Southern Right op de drui-
ven Pinotage en Sauvignon Blanc.  

Het doel van Anthony is om een seri-
euze Pinotage met rijpingspotentieel 
te produceren die een uitgesproken 
Zuid-Afrikaanse fruit- en smaakex-
pressie combineert met verfijning 
en een klassieke stijl. Anthony is 
ervan overtuigd dat Pinotage als 
vroeg rijpende druif het meest ge-
schikt is voor koelere gebieden. Ook 
de specifieke steenachtige, kleii-
ge en schalie-achtige bodems zijn 
het meest geschikt voor de meer 
klassieke stijl die hij wil creëren.   
 
De Sauvignon Blanc blijft een lokale 
en internationaal populaire druif met 
zijn klassieke, strakke mineraliteit die 
het prominente fruit aanvult. De wijn 
is in de Wall Street Journal beoor-
deeld als beste Zuid-Afrikaanse Sau-
vignon Blanc en Southern Right is in 
de Wine Spectator vier keer vermeld 
als één van de beste wijngaarden van 
Zuid-Afrika.

www.southernright.co.za

Terroir

Druivenspecialisatie

Productie

Aantal ha. wijngaard

IJzer, klei

36.000 flessen Pinot Noir,  
138.000 flessen Sauvignon Blanc

448

Pinotage,  
Sauvignon Blanc

V
EGAN FRIEN

DLY

100%
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De wijnen

SOUTHERN RIGHT 
PINOTAGE*

SOUTHERN RIGHT 
SAUVIGNON BLANC*

Klassieke wijn, boordevol complexe 
aroma’s van zwarte pruimen, bosbessen, 
moerbeien en wilde kruiden. Elegant, veel 
mineraliteit en prachtige tannines. Door 
de koelere wijngaarden worden de druiven 
later geplukt, wat optimale rijpheid geeft.  
Een uitstekende begeleider van geroos-
terde vleesgerechten zoals entrecote of 
flat-iron steak. Aan het eind van de maaltijd 
bij een rijk gevuld kaasplateau met diverse 
kaassoorten en chutney.

Deze expressieve wijn toont de typische 
Southern Right combinatie van minerali-
teit en lengte uit de ‘Oude Wereld’ en het 
palet en de body uit de ‘Nieuwe Wereld’. 
Prominente aroma’s van gele appel, necta-
rine en citroenschil. Veel complexiteit en 
een mooie structuur.
Prima als aperitief. Daarnaast heerlijk met 
fijne borrelhapjes van oesters tot zalm en 
vispaté. Ook bij lichte visgerechten zoals 
gerookte zalm en garnalen of een zomer-
se salade met geitenkaas of kip is dit een 
goede match.

Hemel-en-Aarde Valley

Hemel-en-Aarde Valley

100% Sauvignon Blanc

100% Pinotage

Voor de mooiste wijn-spijs  
combinaties

*Deze wijnen zijn beperkt beschikbaar
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Het wijnhuis

Le Bonheur, gelegen tussen de 
prachtige Simonsberg en Klapmuts 
Hill, is de toegangspoort tot de 
meest gerenommeerde wijnprodu-
cerende regio van Zuid-Afrika: Stel-
lenbosch. Met een geschiedenis die 
teruggaat tot eind jaren 1700, beli-
chaamt Le Bonheur Wine Estate het 
rijke erfgoed van Stellenbosch. De 
oorspronkelijke eigenaren van dit 
schilderachtige landgoed, de Fran-
se familie De Villiers, noemden het 
toepasselijk “Le Bonheur”, wat “ge-
luk” betekent. Historisch gezien was 
“Le Bonheur” een rustplaats voor 
reizigers en handelaren, met een 
weelderige groene omgeving en na-
tuurlijk bronwater. Dit blijft tot op 
de dag van vandaag het geval met 
wijnliefhebbers van over de hele 
wereld die dol zijn op de klassieke 
en tijdloze wijnen van Le Bonheur. 

De weelderige tuinen rondom het 
landhuis en de kelder zijn eveneens 
erg in trek bij bezoekers. Le Bon-
heur heeft een van de meest di-
verse terroirs in Stellenbosch. Met 
hoogtes tussen 250 en 450 meter 
en vier verschillende grondsoorten.  
De Sauvignon Blanc wijngaarden lig-
gen op een hoogte van 450 meter bo-
venop de Klapmuts-Hill. De granie-
ten hellingen zijn de thuisbasis van 

de wijngaarden voor Cabernet Sau-
vignon die Le Bonheur tot een icoon 
van Stellenbosch hebben gemaakt. 
 
Met eeuwenlang wijnbouwerfgoed 
heeft Le Bonheur ook enkele van 
de oudste Merlot- en Sauvignon 
Blanc-wijngaarden in Zuid-Afrika. 
Deze wijnranken worden gekoes-
terd om nog decennia lang de rug-
gengraat van Le Bonheur wijnen 
te blijven. Wijnen worden in kleine 
hoeveelheden geproduceerd, wat 
resulteert in onderscheidende sma-
ken die worden geblend om klassie-
ke en elegante wijnen te produce-
ren. De rode wijnen staan specifiek 
bekend om hun rijpingspotentieel.  

Als onderdeel van de Simonsberg 
Conservancy, is Le Bonheur de thuis-
basis voor een overvloed aan dieren 

Western Cape

Stellenbosch

www.lebonheur.co.za

Wist je dat de wijnmaker van 

Le Bonheur, William Wilkinson, 

een voormalige Zuid-Afrikaanse 

kampioen bodyboarden is? Als 

pionier van de wijnbranche 

van Stellenbosch wordt William 

geroemd om zijn bekroonde, 

klassieke wijnen. Proef zelf  

en proef het “geluk”!

De wijnmaker

Terroir

Druivenspecialisatie

Productie

Aantal ha. wijngaard

Hutton, Tukulu Glenrosa,  
Klapmuts en Kroonstad

Sauvignon Blanc,  
Cabernet Sauvignon

300.000 flessen

65

in het wild, waaronder antilopen, 
stekelvarkens en zelfs Kaapse lui-
paarden. Deze dieren worden ge-
koesterd en de natuurlijke vegetatie 
wordt beschermd om een geschikte 
leefomgeving te blijven bieden.
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De wijnen

‘EAGLE’S LAIR’ 
CHARDONNAY

‘TRADING POST’
RED BLEND

‘THE MANOR MEANDER’ 
MERLOT

‘THE WEATHERBLOCKS’ 
SAUVIGNON BLANC

Lichte stro-gele kleur. Deze Chardonnay 
heeft elegante tonen van citrus,  
meloen, witte perzik en wat mineraliteit. 
Medium body met crispy zuren en een hint 
van eikenhout. Mooi in balans. 
Deze elegante wijn past uitstekend  
bij oesters, gegrilde vis en schaal- en  
schelpdieren.

Donkere robijnrode wijn. In de neus tonen 
van framboos, zwarte bessen, kersen en 
gedroogde kruiden. In de mond complexe 
tonen van kersen, potloodslijpsel, rijpe 
pruimen en tabak. Fijne tannine structuur 
en een lang aanhoudende afdronk. 
Heerlijk bij verschillende vleesgerechten 
zoals gegrilde lamskoteletjes, spareribs  
of flat iron steak.

Lichte stro-gele kleur met groene tonen. 
In de neus aroma´s van groene vijgen, 
kruisbessen en crispy limoen. Elegantie 
en finesse. In de smaak eveneens groene 
vijgen, appel en wintermeloen. Mooi in 
balans met crispy zuren. Een uitstekende 
combinatie met rivierkreeft, garnalen, 
oesters en sushi.

Donkere robijnrode kleur. In de  
neus elegante tonen van rijpe  
kersen, zwarte bessen, cederhout  
en donkere chocolade. In de mond  
soepel en zijdezacht, met mooi  
fruit en een fijne balans. 
Heerlijk in combinatie met spaghetti  
bolognese en gegrilde lamsbout.

Stellenbosch Stellenbosch

Stellenbosch Stellenbosch

100% Chardonnay 68% Merlot, 20% Cabernet Franc,  
12% Cabernet Sauvignon

100% Sauvignon Blanc 100% Merlot

Klassiek en tijdloos
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De wijnen

LE BONHEUR RESERVE 
BLANC FUMÉ

LE BONHEUR RESERVE 
PETIT VERDOT

Een heldere witte wijn met aroma’s van 
kruisbessen, frisse groene appels en tonen 
van citrusbloesems. De wijn is mooi in 
balans en heeft een fijne zuurgraad. 
Een ideale wijn om te combineren met een 
milde Thaise kip, satécurry of een licht aan-
gebraden tonijn. Een absolute must is een 
combinatie met blauwe kaas en vijgen.

Deze wijn is bloemig in de neus. Met  
aroma’s van donkere kersen, chocolade  
en een vleugje kaneel. Verfijnde en rijke 
wijn met een zijdezachte textuur. Mooi  
in balans en met een lange afdronk. 
Uitstekend bij stevige vleesgerechten  
zoals een heerlijke gegrilde entrecote  
of kalfsribstuk. Ook zeer mooi bij  
gevogelte zoals bosduif of wilde eend.

LE BONHEUR RESERVE 
ESTATE BARREL SELECTION

LE BONHEUR RESERVE 
CABERNET SAUVIGNON

Rijke aroma’s van donkere bessen,  
viooltjes, tabak en tonen van cederhout. 
Een complexe en verfijnde wijn met  
een zijdezachte textuur. 
Combineert uitzonderlijk goed met een 
goed stuk vlees zoals ribeye en gegrild lams-
vlees. Decanteren voor het inschenken, dan 
komen de smaken nog beter tot hun recht.

Deze wijn laat de kracht van Cabernet  
Sauvignon uit de Stellenbosch regio zien.  
Aroma’s van moerbeien, zwarte kersen en  
een toon van cederhout. Verfijnde en  
elegante wijn die mooi in balans is.  
Krachtig en met een fijne zuurgraad. 
De perfecte begeleider bij vleesgerechten. 
Denk aan een mooi stuk (geroosterde) biefstuk 
of een lamsbout met geroosterde groenten.

Stellenbosch Stellenbosch

Stellenbosch Stellenbosch

100% Sauvignon Blanc 45% Cabernet Sauvignon, 30% Petit  
Verdot, 15% Cabernet Franc, 10% Merlot

100% Petit Verdot 100% Cabernet Sauvignon

Voor jouw favoriete   
gerechten
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Het wijnhuis

De rijke geschiedenis van L’Avenir 
dateert uit de late jaren 1600, toen 
het landgoed één van de allereer-
ste locaties was die door de eerste 
Europese kolonisten van de Kaap 
werden geïdentificeerd voor drui-
venteelt. Het landgoed werd in 1992 
omgedoopt tot L’Avenir door Mark 
Wiehe, een zakenman uit Mauritius, 
die zijn carrière in de suikerhandel 
in Londen verliet om het landgoed 
te kopen. Dit was het begin van de 
specialisatie van deze unieke boe-
tiekwinery. Wiehe benoemde voor-
malig apotheker Francois Naudé tot 

wijnmaker en het landgoed kreeg 
al snel erkenning voor zijn kenmer-
kende Pinotage en Chenin Blanc. In 
2005 werd L’Avenir overgenomen 
door de eigenaar van het prestigi-
euze Chablis huis Laroche; Michel 
Laroche. In 2007, onder het mentor-
schap van Naudé, kwam de huidige 
wijnmaker Dirk Coetzee bij het wijn-
huis na het behalen van zijn diplo-

Dirk Coetzee, wijnmaker van 

L’Avenir, is een pionier op het 

gebied van wijnmaken. Hij heeft 

vooral het voortouw genomen bij 

het opnieuw vormgeven van het 

potentieel van moderne Pinotage. 

Begeleid door de legendarische 

Stellenbosch “Pope of Pinotage”, 

Francois Naudé, is Dirk gespe-

cialiseerd in locatiegebonden, 

authentieke wijnen in de meest 

gerespecteerde wijnregio van 

Zuid-Afrika. Jaargang 2018 was 

zijn 10e oogst bij L’Avenir waar 

hij voortdurend streeft naar 

uitmuntende wijnbereiding. Dirk 

is een fanatiek voorstander van 

het behoud en de verzorging van 

oude wijnstokken - met name Che-

nin Blanc. Gedreven door passie, 

precisie en innovatie, is zijn 

visie voor L’Avenir om de abso-

lute leider te zijn van Stellen-

bosch Pinotage en Chenin Blanc.

De wijnmaker

ma in wijnbouw en oenologie aan 
de Universiteit van Stellenbosch. 
Dirk speelde een belangrijke rol bij 
het verleggen van de focus naar de 
best presterende Single Vineyard 
wijnen van L’Avenir, wat resulteerde 
in het nu beroemde L’Avenir Single 
Block-assortiment. In 2012 hebben 
de families Laroche en JeanJean 
hun krachten gebundeld om Advini 
te creëren. Dit markeerde het begin 
van een nieuw tijdperk voor L’Avenir, 
toen het lid werd van een familie 
van één van de meest geprezen en 
bekroonde wijnhuizen ter wereld. 
L’Avenir produceert authentieke 
Zuid-Afrikaanse wijnen, met een 
vleugje Franse flair. De wijngaarden 
zijn gevestigd in Stellenbosch. De 
bodem bestaat vooral uit klei waar-
door de druiven genoeg voedings-
stoffen hebben om te rijpen. Enkel in 
hete en droge periodes wordt er ge-
bruik gemaakt van aanvullende irri-

gatie omdat het grondwater dan uit-
gedroogd kan zijn. Het wijnhuis ligt 
25 kilometer boven Valsbaai, waar 
de Atlantische Oceaan en de Indi-
sche Oceaan samenkomen. Het hele 
gebied wordt voorzien van een zach-
te zeewind waardoor de druiven een 

natuurlijke koeling hebben tegen de 
middagzon. Naast het produceren 
van prachtige wijnen is men bij L’Ave-
nir erg betrokken bij de samenleving.  
Met een sterke nadruk op empower-
ment zet L’Avenir (wat ‘de toekomst’ 
betekent in het Frans) zich in voor de 
toekomstige generaties. Sinds 2004 
werken zij samen met de Stellen-
bosch NGO, Pebbles Project en biedt 
dagopvang en naschoolse opvang 
voor alle kinderen op de boerderij, 
evenals voor kinderen van naburi-
ge landgoederen. De nadruk ligt op  
onderwijs om het leven van kansar-
me kinderen en gezinnen in de boe-
rengemeenschappen van de West-
Kaap te verrijken. 

www.lavenirestate.co.za

Terroir Klei

Druivenspecialisatie

Productie

Aantal ha. wijngaard

Chenin Blanc, 
Pinotage

180.000 flessen
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De wijnen

L’AVENIR HORIZON
SAUVIGNON BLANC

L’AVENIR HORIZON
CHENIN BLANC

Heldere, licht-gouden kleur. In de neus 
intense tropische aroma’s van guave en 
ananas met een hint van citroengras. In  
de smaak verfrissende zuren en tropisch 
fruit, witte peer, meloen en een beetje gras.
Heerlijk als aperitief of bij salades met  
geitenkaas bijvoorbeeld.

Heldere, lichte strogele kleur. In de neus 
expressieve tonen van groene appel en 
witte perzik, met hints van ananas. Crispy 
Chenin Blanc, met in de mond aroma’s  
van ananas en groene appel.  
Heerlijk om zo te drinken, met gegrilde  
vis of bij een frisse zomerse salade.

L’AVENIR HORIZON
ROSÉ DE PINOTAGE

L’AVENIR HORIZON
PINOTAGE

Levendige roze kleur die doet denken aan 
een zonsondergang. Een droge wijn met 
een verfrissend zuurtje, die het fruitige 
karakter goed aanvult. Levendige geuren 
van aardbeien gemengd met rozenblaadjes. 
Aroma’s van aardbeien en watermeloen, 
maar toch verrassend droog! 
Deze wijn is ideaal om zo te drinken,  
maar als je er iets bij wilt eten denk dan  
aan zomerse salades, kip of gegrilde vis.

Een fruitige, lichte, sappige rode wijn.  
Boordevol frambozen, pruimen, rijpe  
rode kersen en een hint van donkere  
chocolade. Subtiele tannine.  
Past goed bij vleesgerechten zoals struis-
vogelbiefstuk, wild of gegrild vlees van de 
barbecue. Ook typisch Zuid-Afrikaanse  
specialiteiten met vlees passen er goed bij.

Stellenbosch Stellenbosch

Stellenbosch Stellenbosch

100% Sauvignon Blanc 100% Pinotage

100% Chenin Blanc 100% Pinotage

De instapwijnen van  
L’Avenir, perfect als huiswijn
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De wijnen

L’AVENIR PROVENANCE 
CHENIN BLANC

L’AVENIR PROVENANCE  
CLASSIC

Mooie, heldere stro-gele kleur.  
Volle smaak, met rijke tonen van  
rijpe ananas, sappige peer en meloen. 
Daarnaast honing en geroosterde  
amandelen. De subtiele zuren zorgen 
ervoor dat deze wijn verfrissend en  
crispy blijft. Lichte minerale tonen op  
het eind. Een perfecte wijn bij vis en kip  
op een zonovergoten dag!

Een elegante en tijdloze Stellenbosch 
blend van Cabernet Sauvignon, Merlot 
en Cabernet Franc. De smaak biedt 
verleidelijke tonen van specerijen, 
aardbeien en een hint van gedroogde 
tabak. Verfijnd, een goede balans en  
een zachte en verfijnde textuur. 
De perfecte wijn bij stoofgerechten of 
gegrild vlees van de barbecue, bijvoorbeeld 
(struisvogel)biefstuk.

L’AVENIR PROVENANCE 
PINOTAGE

De wijn is kastanjebruin van kleur.  
Na een indrukwekkende introductie van 
zwarte bessen ontrafelt deze rode wijn zich 
met lagen van bloemige noten, vanille en 
verleidelijke toffee. Deze Pinotage heeft 
een prachtige balans van smaken en bevat 
een fluweelachtige textuur. De diepte en 
elegantie laten een blijvende indruk achter. 
Een uitstekende wijn bij stoofgerechten, 
gratins, wild of een mooi stuk varkensvlees.

Stellenbosch

Stellenbosch

Stellenbosch

100% Chenin Blanc

51% Cabernet Sauvignon,  
17% Cabernet Franc, 32% Merlot

100% Pinotage

Het hart van L’Avenir,  
Stellenbosch terroir met  

Franse flair
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De wijnen

L’AVENIR SINGLE BLOCK
CHENIN BLANC

L’AVENIR SINGLE BLOCK
PINOTAGE

Een heerlijke wijn met de volle smaak van 
tropische aroma’s van ananas, peer en abri-
koos. Betoverende geur van zongedroogde 
abrikozen en perzik, rijpe gele peren, zoete 
sinaasappel en een hint van noot. Een 
vleugje limoen en een beetje amandel, 
waardoor de wijn verfrissend en helder is. 
Mooi in balans met een zuurtje en tonen 
van eikenhout.
Een ideale wijn bij diverse visgerechten  
en schaal- en schelpdieren.

Zeer rijke Pinotage! De meest prestigieuze 
wijn van L’Avenir. Een volle rode wijn met 
in de neus overheersende tonen van rijpe 
zwarte kersen en pruimen gemengd met 
bloemige tonen en sporen van tabak. Een 
fantastische, rijke smaak met tonen van 
bramen, kersen, bessen en vanille, maar 
ook chocolade en kruiden. Met recht een 
topper! 
Drink deze wijn bij gegrild rood vlees, truffel-
gerechten, lamsvlees en belegen kazen.

Stellenbosch

Stellenbosch

100% Chenin Blanc

100% Pinotage

Dé specialiteit van L’Avenir

DECANTER

90
Punten

2017

DECANTER

91
Punten

2017

2017

TIM ATKIN

94
Punten

2017

TIM ATKIN

93
Punten
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Het wijnhuis

De historie van het landgoed Rust 
en Vrede gaat terug naar 1694. Toen 
werd de officiële eigendomsakte 
verleend door de gouverneur van 
de Kaap, Simon van der Stel. De Hol-
landse gebouwen op het landgoed 
dateren uit 1780 en hebben tegen-
woordig allemaal de status van Na-
tionaal Monument. De gebouwen 
worden nog dagelijks gebruikt en 
dienen als woonhuis, restaurant en 
wijnhuis.

Rust en Vrede ligt ten zuiden van 
Stellenbosch, ongeveer 15 kilome-
ter van False Bay en beschikt over 
het authentieke Stellenbosch ter-
roir. Bijzonder voor het terroir van 
Stellenbosch is de nabijheid van de 
Oceaan en de bodem. De bodem be-
staat uit Hutton en Clovely zoals het 
lokaal wordt genoemd. Dat zijn ver-
weerde vormen van graniet die goed 
vocht vast houden. Hutton is rood 
van kleur en Clovely geel. Daarnaast 
is het gehalte aan klei hoog. Het 
landgoed bevindt zich op de lagere 
hellingen van de Helderberg tussen 
85 en 130 meter hoogte met uitzicht 
op de Tafelberg in het westen. De 
wijngaarden liggen op de noorde-
lijke hellingen, waarvan een klein 
deel is gericht op het noordoosten 

en noodwesten. Dit zorgt voor sub-
tiele nuances in de wijnen. Door de 
ligging van het landgoed halverwe-
ge de stad Stellenbosch en Somer- 
set West en verscholen in de plooien 

van de uitlopers van de Helderberg, 
doet Rust en Vrede zijn naam echt 
eer aan. Door de noordelijke ligging 
van de wijngaarden worden ze door 
de Helderberg en Stellenbosch ber-
gen afgeschermd van de krachtige 
zuidoostelijke wind en beschermd 

tegen de zuidwestelijke wind van 
de Atlantische Oceaan door de uit-
lopers van de Helderberg. Hierdoor 
heeft Rust en Vrede een warmer mi-
croklimaat in de Helderberg dan in 
de omgeving. Dit is de reden dat het 
wijnhuis zich specialiseert in rode 
wijnen, met name Syrah en Caber-
net Sauvignon. Deze druiven zorgen 
voor de volle en krachtige structuur 
van de wijnen en hebben een uitste-
kend rijpingspotentieel. Het kleine 
percentage aan Merlot wijngaarden 
wordt met name gebruikt voor de 
blends.

www.rustenvrede.com

Jannie en Ellen Engelbrecht koch-

ten Rust en Vrede in 1977 en 

begonnen meteen aan de volledige 

restauratie van het landgoed. 

Eerst werd de oorspronkelijke 

wijnmakerij gerestaureerd en uit-

gerust waardoor Jannie in  

1978 zijn eerste vintage kon 

maken. Ook vond een uitgebreide 

heraanplant van de wijngaarden 

plaats. Daarbij werd de nadruk  

gelegd op Cabernet Sauvignon,  

Syrah en Merlot. De huidige eige-

naar van het wijnhuis is Jean  

Engelbrecht, de zoon van oprich-

ters Jannie en Ellen. Sinds 2006 

worden de wijnen gemaakt onder  

de hoede van Coenie Snyman.

Het team

Terroir

Druivenspecialisatie

Productie

Aantal ha. wijngaard

Tukulu, afkomstig van Helderberg graniet en 
Tafelbergzandsteen met een deel ijzersteen

Cabernet Sauvignon, Syrah

40.000 flessen
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De wijnen

RUST EN VREDE ESTATE 
VINEYARDS SYRAH

RUST EN VREDE ESTATE VINE- 
YARDS CABERNET SAUVIGNON

Krachtige geuren van bosbessen, rode 
kersen, pruimen, kruiden en een vleugje 
bloemenparfum. Complex fruit met fijne 
tannines en een fris-fruitige zuurgraad.  
Veel kruidigheid zoals kardemon, zwarte 
peper, nootmuskaat en kruidnagel met  
delicaat eikenhout. 
Deze verfijnde hout-opgevoegde Syrah is 
heerlijk bij diverse gegrilde gerechten met 
kruidigheid zoals bavette, runderspiezen 
met paprika en ui of runderribstuk met 
cajunkruiden.

In de geur cassis, bramen, moerbei en tonen 
van gedroogde kruiden. Rijk fruit volgt in de 
mond met frisse zuren en fijne tannines. De 
aroma’s van sandelhout, piment, versleten 
leer en potloodslijpsel voegen complexiteit 
en diepte toe aan deze klassiek vormgege-
ven wijn. 
De wijn vraagt om klassieke gerechten zoals 
chateaubriand met bearnaisesaus, gegrilde 
entrecote of rosé gebraden eendenborst. 
Na de maaltijd heerlijk met blauwaderkazen 
(Roquefort) of kazen met een zachte rode 
korst (Chaume).

RUST EN VREDE  
ESTATE

Intense geuren van bramencompote, cassis 
en verse pruimen met tonen van vanille, 
crème brûlée en ceder. Het uitgesproken 
bouquet loopt door in de mond met intense 
aroma’s van bessenfruit, zoethout en 
chocolade tot gevolg. Een rijke, volle wijn 
met krachtige tannines en een verfijnde 
complexiteit. 
Dit paradepaardje van Rust & Vrede vraagt 
om volle en krachtige gerechten zoals 
ossenhaas of ribeye van de braai.

Stellenbosch Stellenbosch

Stellenbosch

100% Syrah 60% Cabernet Sauvignon, 30% Syrah, 
10% Merlot

100% Cabernet Sauvignon

Gastronomisch genieten

2015

TIM ATKIN

93
Punten

2015

W
IN

E SPECTATOR92
Punten

2017

W
IN

E ENTHUSIAST93
Punten



Special 39Zuid-Afrika38

De wijnen

RUST EN VREDE SINGLE 
VINEYARD SYRAH*

RUST EN VREDE SINGLE VINEYARD 
CABERNET SAUVIGNON*

Deze Single Vineyard heeft een intense 
kleur en geconcentreerde aroma’s van 
bramen, bosbessen, pruimen en kruiden als 
steranijs, zwarte peper en kruidnagel. Ook 
is er een vleugje zoete tabak en vanille te 
herkennen. Vol, complex en met een mooie 
structuur.
Heerlijk met tal van barbecue gerechten 
zoals gegrilde steak met kruidenkorst en 
gegrilde groenten. Ook bij wild zoals  
reerug, hert of winterse stoofpotten  
komt deze kruidige Syrah tot zijn recht.

Donkere kleur. In de neus intens zwart
fruit, donkere chocolade en kruiden gevolgd 
door cassis, zwarte kersen, blauwe bessen 
en tonen van jasmijn, jeneverbes en kaneel. 
Fijne tannines, levendige zuren en een  
crispy afdronk.
Bij deze hout opgevoede wijn eet je tal
van rijke vleesgerechten zoals lamsvlees
met kruidenkorst, gegrilde hertenrug
met pastinaak of wildzwijnsteak met
paddenstoelen roomsaus. Harde  
gerijpte kazen passen hier ook goed bij.

RUST EN VREDE 1694 
CLASSIFICATION*

Dé top wijn van Rust en Vrede. In de neus 
aroma’s van viooltjes, zwarte peper, zwarte 
kersen en zoethout. De krachtige smaak 
bevat zacht donker fruit, eiken, rooibosthee 
en gedroogde kruiden. In deze wijn komen de 
intense tannines van de Cabernet Sauvignon 
samen met het fruit en de specerijen van de 
Syrah. Complex, elegant en stijlvol. 
Deze krachtige wijn vraagt om stevige 
gerechten van rund of wild. Bijvoorbeeld 
chateaubriand, hertenstoof of tournedos.  
Na de maaltijd kan deze wijn prima gedron-
ken worden bij oude gerijpte kazen.

Baie Dankie en Gesondheid!

Stellenbosch

Stellenbosch

Stellenbosch

100% Syrah

100% Cabernet Sauvignon

61% Syrah, 39% Cabernet Sauvignon

Gastronomisch genieten

2015

W
IN

E SPECTATOR92
Punten

2015

TIM ATKIN

93
Punten

2015

TIM ATKIN

95
Punten

2016

TIM ATKIN

92
Punten

2015

W
IN

E SPECTATOR94
Punten

*Deze wijnen zijn op aanvraag beschikbaar




