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Nederland/ Langedijker 
Bubbel 
Solaris 
2011 
Wijndomein de Koen 
€ 9,00 

Een sprankelende experiment van Wijndomein De Koen. Een 
Paarlwein. Een wijn met milde bubbels  een fijne geur van citrus, geel 
fruit en ananas. Lychee lijkt hierin te domineren. 
De plexus solaris is een van de 7 chakra’s, de navel chakra.  
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Frankrijk/ Saint Veran 
Chardonnay 
2009 
Domaine Bourdon 
€ 15,50 

De goudgele kleur fonkelt in het glas. De zachte geur brengt indrukken 
van gele bloemen en een beetje witte peper, nootmuscaat en het 
mooie begrip terroir! De smaak bevat zachte cirtrusindrukken en doet 
denken aan rijpe 'mirabelle' pruimen. De complete wijn heeft een 
goede textuur een prachtige samenhang van geur en smaak. 
Op het etiket is een hommeltje afgebeeld en 'bourdon' is het franse 
woord voor hommel. 
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NZ/ Bishop’s Leap/ 
Marlborough/ Blenheim 
Sauvignon Blanc 
2011 
Saint Clair Estate 
€ 9,50 

Een heerlijke wijn bij frisse salades of gegrilde vissoorten en uiteraard 
als aperitief.  
Krachtig en zuiver aroma van een typische Sauvignon uit Nieuw-
Zeeland met frisse citrustonen met aroma’s van citrus, asperges en 
mango. De smaak is friszuur, aromatisch en aanhoudend. 
De koele maar zonrijke streek Marlborough op het Zuidereiland heeft 
een top-reputatie verworven met de kwaliteit en unieke aroma’s van 
zijn Sauvignon. 

22 

 

Land/ naam 
Druif 
 
 
Jaar 
Producent 
Prijs 

Hongarije/ Örökké 
Hárslevelű, Szürkebarát, 
Olaszrizling, Chardonnay 
en Sauvignon Blanc 
2009 
St. Andrea 
€ 19,95 

Prachtige goudgele kleur met volle geuren van exotisch fruit met een 
vleugje tabaksrook. Bescheiden hout met matige zuren die het geheel 
ondersteunen. Complex: “Goed. In één woord héérlijk!” 
Prijzen: jaar 2008 Prix de Sommelier, Perswijn concours 2010, nummer 
4 in top 100 lekkerste Hongaarse Wijnen (proefpanel van de 
Népszabadság) 
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Chili/ Pionero 
Casablanca Valley 
Cabernet Sauvignon 
2009 
Morande 
€ 6,50 

Kleur: Intense bordeaux, met ruby tinten en karmozijn 
Aroma: Zwarte bessen en bosvruchten 
Smaak: fluweelzachte met hints van vanille 
Eten: Rood vlees en volle smaak hartige gerechten 
Prijzen: 2007: 87 points / Wine Enthusiast, mar 2010 (USA) 
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Oostenrijk/ Zweigelt 
Classic 
Blauer Zweigelt 
2009 
Weingut Uibel 
€ 7,50 

De paarsrode kleur heeft een zijde-achtige gloed. De geur van bramen 
voert de boventoon. De smaak is extractrijk en ietsje mollig met lekkere 
bessentonen. In de afdronk komen die bessentonen weer terug en is hij 
lekker zuiver. Het spannende element in deze wijn is het pepertje in de 
afdronk. Deze wijn kan licht gekoeld gedronken worden. 
Blauer Zweigelt is een typische Oostenrijkse druivenras ontwikkeld door 
Franz Zweigelt in 1922. Beter bekend als Rotburger. 
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USA/ Beyer Ranch 
Zinfandel/ Californië 
Zinfandel 
2008 
Wente Vineyards  
€ 9,50 

Deze Zinfandel barst van de kruidige aroma's en tonen van frambozen 
en zwarte pepers. 13 Maanden eikenhouten lagering geven hinten van 
hout en vanille aan de wijn. De structuur van de Zinfandel van tannines 
en fruit creëren een gebalanceerde en "medium bodied" wijn. De wijn 
laat zich uitstekend combineren met gegrilde vleessoorten, kruidige 
sauzen, en verschillende kaassoorten. 
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Italië/ Visciole Quierci 
Antica 
Geweekte zure kersen 
en druivensap 
2010 
Cantina Velenosi 
€ 12,50 

Sinds de middeleeuwen een wijn gemaakt van in suiker geweekte zure 
kersen en druivensap. Het kersensap wordt aan wijn toegevoegd, 
waarna het nog een gaat gisten. Daardoor ontstaat er een zoete en rins 
zure wijn. De wijn is als fluweel in de mond met fris zuur kersensap 
mooi in harmonie met fruitig zoet. Oorspronkelijk ging deze drank door 
voor een liefdesdrank. Tegenwoordig neem je een glas om bij te 
mediteren. Koel drinken. Mooi bij chocolade, fruit of bonbon. 

 


