
              Feestelijke Wijnen 
     (in willekeurige volgorde) 

Nr. Wat Wat Wat Proefnotitie 

 

 

Land/ naam 
 
Druif 
Jaar 
Producent 
Methode 
Prijs 

Spanje/ Cava Zeta Brut 
Reservera 
xarel-lo, parellada , viura  
- 
- 
Cava Zeta 
Méthode Traditionelle 
Ca. € 11,= 

Eigen stijl, gelikt. Prachtige fles met een hele mooie en moderne 
uitstraling. Deze Cava staat bij heel wat top horeca op de kaart. Blijft 
toch cava, appel, peer, vanille, citrus, toast. Romige zuren met wat 
munt, lychee en peer. 
Beste Cava van 2009 (Perswijn). 
Nummer 4 in Wijntop5.nl 
 

 

 

Land/ naam 
Druif 
Jaar 
Producent 
Prijs 

Italië/ Passerina Brut 
Passerina 
- 
Velenosi 
Ca. € 14,= 

Kleur: Helder geel met groene tinten. Mooie dunne Mousse. 
Geur: zachte fruitige nuances en fris,bloemrijke sensaties. Intense, fijn, 
geurig, herinnerend aan acacia bloemen, aangename en zeer elegant, 
met wit fruit, perzik en citroen aroma's. 
Smaak: Levendige citrusvruchten sensaties, zachte nuances van het 
broodkorst, boeiende aroma's van witte bloemen 

  

 

Land/ naam 
 
Druif 
 
 
Jaar 
Producent 
Prijs 

Frankrijk/ Champagne 
Lenique Blanc de Blanc 
chardonnay, pinot 
meunier pinot noir. 
 
- 
Michel Lenique 
€  25-/34- 

De belletjes zijn mooi in de wijn opgenomen en blijven keurig naar de 
oppervlakte parelen. De geur doet denken aan groene appels en 
geroosterd brood. De afdronk is prachtig droog en verfrissend. Dit is 
een mooi, gestructureerde Champagne. 

 

 

Land/ naam 
 
Druif 
 
 
Jaar 
Producent 
Prijs  
 

Frankrijk/ Champagne 
Vesselle Grand Cru 
Champagne 
Pinot Noir, Chardonnay 
- 
Maurice Vesselle 
- 
€  24-/32,- 

De smaak en helder bleekgele kleur met een prachtige zachte mousse. 
Ietsje getoast in zijn 
geur en een mooie frisse, appelige smaak. De afdronk is lang met veel 
frisheid. 
 

 

 

Land/ naam 
 
Druif 
 
Jaar 
Producent 
Prijs 

Zuid Afrika/ Simonsig 
Vonkelwyn 
Chardonnay Pinot Noir 
en Pinot Meunier 
2008 
Simonsig 
Ca. € 15,= 

Fonkelgeel, fijne belletjes. 
Delicaat, bloemetjes, appeltjes, citrus, iets rokerigs 
Romig, notig, zacht rijp wit fruit (peer, abrikoos), bubbels blijven op 
gehemelte kleven. 
Door het contact met het gistbezinksel ontstaat een rijke geur met 
noten- en citrusaroma's, biscuit en geroosterd brood. Romige mousse, 
volle en tegelijk complexe smaak met aangename zuren. Mooie lange 
finale.  
Vele malen bekroond 

 

 

Land/ naam 
 
Druif 
Jaar 
Producent 
Prijs 

Australië, Sparkling 
shiraz reserve 'deakin' 
Shiraz 
- 
Deakin Estate 
Ca. € 12,= 

Intense zwarte bessen fruit aroma's met een hint van chocolade. 
Fruitige wijn met kersen en frambozen smaak, en een vleug van 
zoethout en zachte tannines. 
Kan goed gedronken worden als de wijn jong en fris is, maar kan zonder 
problemen nog twee jaar liggen. 
Deze bubbel wordt door Herman den Blijker bij Palazzo geserveerd bij 
een chocoladedessert. 

 

 

Land/ naam 
 
Druif 
Jaar 
Producent 
 
Prijs 

Frankrijk/ Beaujolais Vin 
Mousseux FRV 100 
Gamay 
- 
Gilles Gelin, Domaine 
Pasquiers 
Ca. € 12,50 

Daar waar de witte variant meer naar het tropische gaat, barst deze 
wijn van de zoetige rode kersen, aardbeien en frambozen. Laag in 
alcohol en lekker koud serveren! Just fun! 
 
Biologische wijn 



 

 

Land/ naam 
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Italië/ Franciacorta Saten 
DOCG 
Chardonnay 
2005 
Castello Bonomi 
?? 

Aromatisch, fris, droog. Helder geel gekleurde wijn met aroma's van 
honing, ananas en appel. Bloemig. De elegante druif Chardonnay is zeer 
herkenbaar in deze wijn. In de mond is de wijn zacht, delicaat. Deze 
wijn is in een goede balans met structuur en sap. Heerlijk als aperitief 
of gedurende de maaltijd 

 

  



 

 


