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Land/ naam 
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Jaar 
Producent 
Prijs 

Duitsland Mosel 
Erdener Treppchen, 
Riesling Kabinett 
Riesling Trocken 
2007 
C.H. Berres 
€12 

Deze Riesling komt uit Duitsland. Rond 1870 werden in Nederland voor 70% Duitse 
wijnen gedronken. Het is dus zeker dat de levensgenieter Monet deze wijn niet aan 
zich voorbij heeft laten gaan. 
Riesling een zeer oude druivensoort met de geur fruit en mineralen. De geur van de 
haven brengt je direct in de sfeer van stoomschepen en ruige zeebonken. Een lekkere 
geur van smeerolie en diesel waarvoor een motorliefhebber meteen stopt met zijn 
werk en zal aanschuiven om een glas te nemen. Deze wijn is ook nog vol fruit en 
ander lekkers. 
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Frankrijk, Loire, Levin 
Sauvignon Blanc 
2007 
David Levin 
€12 

Deze Sauvignon Blanc uit de Loire is zo levendig als de vissen die daarin 
rondzwemmen. De Zaan moet Monet aan die andere rivier  hebben doen denken.  
Zijn geliefde rivier de Seine die hij ook zo vaak heeft vastgelegd.  Monetkenners 
verwarden de schilderijen van de Zaan wel eens met die van de Seine. 
 De kenmerken van deze wijn zijn die van het Loiregebied, die een duo vomt met 
Nieuw Zeeland. Het is een wijn waarin de sfeer van de rivier huist, met een palet aan 
geuren en smaken.  Mineralen en fruitgeur als buxus, kenners hebben het over 
kattenpis, gras, tropisch fruit maken een harmonie van zacht zuren en een verfijnde 
afdronk. De jonge Franse wijnmaker heeft zijn opgedane kennis prachtig gemengd 
met de oude Franse stijl. 
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Italië, Sirch Mis Mas 
Colli Orientali del Friuli 
100% Friulano (variant 
van de pinot grigio) 
2011 
€8 

Friuli een wijnstreek vlakbij Triëst en Venetië, eind 18
de

 eeuw middelpunt van het 
mondaine strandleven. Overspoelt door adellijke Oosterijkse inwoners en Duitse 
edelen. Plaats van koningen en keizers. De wijn gemaakt van Fruiliano, waarschijn een 
soort Pinot Gris, is een Symfonie van kleuren geel, van goud tot oker, van smaak die 
doet denken aan ouderwetse olieverf, puur lijnolie, maar ook fris fruit vooral citrus. 
Een lekkere droge wijn 
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Frankrijk, Provence 
Rosé blend 
2011 
Domaine de la 
Prégèntiere 
€6 

De Provence, de inspiratiebron van al die schilders die na Monet kwamen, is de streek 
voor die lekkere tongstrelende roséwijnen.  De ondergaande zon boven de Gorges du 
Verdon Rosé, niet ver van Domaine de la Prégentières, waar deze licht gekleurde, 
levendige rosé vandaan komt. Met zo’n wijn ga je met een gerust hart een romantisch 
avontuur aan. Natuurlijk met je geliefde. 
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Frankrijk, VdP, 
Languedoc-Roussillon, 
Kiwi Cuvée 
Pinot Noir 
2010 
Sa Lacheteau 
€6,50 
 

In de tijd van Monet kwam er niet zoveel soeps uit de Languedoc.  De tijd heeft niet 
stilgestaan. Impressionisme is de reactie op de bezadigde Romantiek, vooruitgang en 
vernieuwing dat is van alle tijden.  
Deze rode wijn zet de eeuwenoude druif Pinot Noir in een nieuw jasje.  Wijnmakers uit 
Nieuw Zeeland zijn helemaal naar Frankrijk gekomen om het fruitkoor te dirigeren tot 
een harmonieuze smaak met een solopartij van de kersen.  Licht gekoeld het lekkerst. 
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Domaine Champs 
Blancs, La Plane 
100% Cabernet 
Sauvignon, 2008 
Florian Benoit 
€6,50 

Zo’n 150 jaar geleden zal nooit iemand gedacht hebben dat daar in de Langedoc van de 
belangrijkste druif van Bordeaux een grote kwaliteit kon bereiken. 
De zand-lemige bodem van de La Plane, samen met haar drie honderd dagen van de 
jaarlijkse zonneschijn zijn perfect voor de druif Cabernet Sauvignon.  Deze wijn heeft 
de kleur en smaak van zwarte bessen kleur met  boerenjongens rood fruit aroma's,  
…. en een pepertje. Neem hier bij de Oost-Indische kers, de eetbare bloemen, bladeren 
en zaden. Ze zijn licht peperig net als de radijs en waterkers. Typisch planten die Monet 
gebruikte in zijn gerechten. 
Zie u het voor u: salade met bloemen of ingemaakte kappertjes. Combineer met 
prachtige volle Cabernet Sauvignon. Neem een slok en neem blaadje Kauw en neem 
veroveren. 
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Frankrijk, Absente 
Alsem 
Non Vintage 
55 % vol/vol 
€25 

Als je er te veel van neemt, dan kruipt die Groene Fee tussen je oren. Zou van Gogh 
daarom zijn oor afgesneden hebben? 
Groene Fee Absint een gedistilleerd, dus geen wijn, op basis van absint-alsem en 
venkel. Sinds 1771 gemaakt al remedie tegen vrouwenkwalen. Als snel raakten juist 
mannen daaraan verslaafd. De schilders Degas, Manet en Kees van Dongen maakten 
beroemde schilderijen van de Absinth drinkers. 
Toen een Zwitserse arts na het drinken van Absinth zijn hele familie uitmoordde werd 
het in 1909 in Nederland verboden. Al eerder werd het in veel andere landen 
verboden. Sinds 2005 mag het weer. Wees gerust het Thujon gehalte, dat zorgde voor 
het psychedelische effect, is zeer laag. Doe er voor de zekerheid wel een behoorlijke 
scheut water bij 
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