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Land/ naam Vini Vici Sparkling Rosé Een heerlijke droge licht mousserende rosé met fruitige 
smaaknuances. Een heerlijke feestelijke rosé geschikt voor op het 
terras op een zonnige zomerdag. De wijnen worden d.m.v. een 4-
stappen destillatie ontdaan van alcohol. De wijn bevat na dit 
proces  ca. 0.02-0.05% alcohol en is volgens de EU regelgeving 
alcoholvrij. De Kevser Helal Wine® is daarentegen 100 % 
alcoholvrij. Deze wijn heeft het unieke Halal Quality Control-
certificaat gekregen van Halal Office uit Den Haag. 

Druif Blend, rosé, gede-alcoholiseerd 
Jaar - 
Producent Vini Vici/ Duitsland 
Prijs € 5,50 
Verkrijgbaar bij www.alcoholvrij.com 

2 

 

Land/ naam Israël/ Tishbi Vineyards Deze koosjere & Meveshal Sauvignon Blanc is een frisse lichte wijn 
met aroma's en smaak van abrikoos, vijgen en limoen. Deze droge 
en delicate wijn heeft een kruidige body en een frisse afdronk. Het 
wordt gemaakt van de sauvignon blanc druiven uit het 
Carmelgebergte bij Zichron Yaakov.  
Aanbevolen serveertemperatuur 8-10°C 

Druif Sauvignon blanc 
Jaar 2011 
Producent Tishbi Vineyards 
Prijs € 12,50 
Verkrijgbaar bij facebook.com/sugarspiceamsterdam 

www.tishbi.eu/winkel 

3 

 

Land/ naam Jordanië/ Saint George De wijnmaker Omar Zumot plante zijn eerste wijngaard van acht 

hectare in 1996, in het historische stadje Madaba  

Vlakbij de Saint George kerk. Deze wijngaard ligt op een 

uitgedoofde vulkaan. Ondergrond is uit klei, kalksteen en basalt. 

Hiervandaan komen zijn topwijnen zoals deze Gewürztraminer. 

met zilveren medaille bekroont. Een frisse, fruitige droge wijn met 

aroma’s van tropisch fruit,en litchis. Past goed bij sushi! 

Druif Gewürztraminer 
Jaar 2010 
Producent Omar Zomut 
Prijs € 10 
Verkrijgbaar bij www.taste-arabianwines-at-home.be 

4 

 

Land/ naam Palestina/Betlehem, Davids Tower Miswijn is het meest gewaardeerd, wanneer het wordt 
geproduceerd in het Heilige Land. Dit was de geboorteplaats van 
de wijn in de joods-christelijke traditie. Deze wijn Koning David's 
Tower is een mix van een lokale druif, Balady Asmar en Alicante. 
Volledig verhaal over de wijn kan men vinden op www.wines-
israel.co.il/len/apage/56521.php 

Druif Balady Asmar en Alicante 
Jaar 2010 
Producent Cremisan Monastery 
Prijs € 15 
Verkrijgbaar bij www.arabischewijn.nl 

 

5 

 

Land/ naam Libanon/ Bekaa Valei/ Chateau Nakad 
“Prestige rouge“ 

Château Nakad gebruikt voor deze wijn Cabernet sauvignon, 
Merlot en Syrah en een beetje Cinsault. De wijn ondergaat een 
langdurige en traditionele vergisting. De wijn wordt opgevoed op 
Frans eikenhouten vaten en niet gefilterd voor botteling. Kracht 
en concentraat geven de wijn een robuust karakter en een lange 
levensduur Deze Nakad is mooi ronde, volle wijn met een 
duidelijke hint van rood fruit en een verfijnde smaak.  Gouden 
medaille in 1998 in Canada. 

Druif Sauvignon, Merlot, Syrah, Cinsault 
Jaar 2004 
Producent Chateau Nakad 
Prijs € 12,50 
Verkrijgbaar bij www.wielinga.nl 

6 

 

Land/ naam Libanon 
Chateau Musar  

Château Musar is een bijzondere rode wijn uit Libanon en wordt 
gemaakt van de traditionele druivensoorten zoals Syrah, Grenache 
en Cabernet Sauvignon. de wijn rijpt maar liefst 24 maanden op 
eikenhouten fusten. Na deze houtrijping blijven de flessen nog 
minimaal 3 jaar in de kelder zodat de Musar gereed is om te 
drinken op het moment van aankoop. Sommige wijnjournalisten 
gaan zover om Musar als één van de grote wijnen van de wereld 
te bestempelen. 

Druif Surah, Grenache, Cabernet sauvignon 
Jaar 2005 
Producent Chateau Musar 
Prijs € 25 
Verkrijgbaar bij De betere slijterij 

7 

 

Land/ naam Israël  
Barkan Reserve Shiraz 

Deze wijn komt uit het wijngebied Judea. Na de gisting rijpt de 
wijn in kleine eikenhouten vaten. In de smaak donkere 
besvruchten en tonen van pruimen en specerijen. Zacht van 
smaak met een lange afdronk.  
Mooie wijn bij roodvleesgerechten, paté, harde kazen en 
Carmeldadels smaken er heerlijk bij. 

Druif Shiraz 
Jaar 2007 
Producent Barkan 
Prijs € 18 
Verkrijgbaar bij www.wijnhuiszuid.nl 

8 

 

Land/ naam Israël 
Barkan Kinor Sacramental 

Volzoete wijn gemaakt van de Carignandruif uit de wijngaarden 
van Judea. Lichte kruidige smaak. Door het hoge gehalte aan 
restsuikers kunt u deze wijn geopend, rechtop bewaren. Drink 
deze wijn liever niet uit een wijnglas, maar uit een portglas. 
Lekker bij noten, harde kazen, paté. 

Druif Carignan 
Jaar - 
Producent Barkan 
Prijs € 8 
Verkrijgbaar bij www.wijnhuiszuid.nl 
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