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Land/ naam 
Druif 
Jaar 
Producent 
Prijs 

Moldavië? 
Georgië? 
Armenië? 
 

We zijn begonnen met een verrassing. Ten tijde van het drukken van de wijnlijst zoals u 
die van ons gewend bent was het nog onduidelijk welke wijn beschikbaar was als 
starter van deze proeverij. Op onze site www.zaansewijnkring.nl vindt u de geupdate 
versie van deze wijnlijst. We hopen dat u genoten heeft! 
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Georgië: Marani 
Mtsvane 
100 % Mtsvane 
 
Marani, Kakheti 
Region 
€ 8,00 

De Mstvane geeft fruitige strakke wijnen  en wordt daarom ook wel de Riesling van de 
Kaukasus genoemd. Niet onbegrijpelijk, want net als de Riesling heeft de Mtsvane iets 
van perzik in de neus en is hij fris en fruitig. Deze strogele, gouden wijn heeft een 
intrigerende bloemenboeket. In de mond is de wijn fris en pittig. Eten: een elegante 
wijn ideaal met gegrilde vis en salades. 
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Armenië: Aramé 
Estate, Grand Reservé 
Mskhali, Woskehat 
2010 
Aramé, Ararat Tal 
€ 8,00 

De twee druiven sorteren een harmonische samenwerking met elkaar en creëren het 
unieke aroma en de smaak van deze wijn. Een wijn die de arbeid reflecteert van 
Armeense boeren met een kundige ‘touch’ van de bekwame lokale wijn-maker. 
Een strogele met een aroma van citrus vruchten en wilde bloemen, een frisse en 
aangename zuurheid en een opmerkelijke smaak van eikenhouten rijping. 

4 

 

Land/ naam 
 
Druif 
Jaar 
Producent 
 
Prijs 

Georgië: Marani, 
Saperavi Rosé 
100 % Saperavi 
 
Marani, Kakheti 
Region 
€ 8,00 

Een mooie droge rose uit Georgie de Kakheti. Eerder stond een witte variant van dit 
huis in de lijst. Nu de rosé van de meest bekende druif van dit land, de Saperavi. Een 
druif met een dikke schil en rood vruchtvlees. De wijn wordt in zijn geur gekenmerkt 
door een rijpe perzik, granaatappel, bessen, perzik en framboos. Grappig dat hier 
wordt verwezen naar granaatappel. Daar wordt in deze regio ook veel wijn van 
gemaakt. 
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Armenië: Aramé 
Estate, Grand Reservé, 
Nerkeni, Karmrahyut 
and Saperavi 
2010, 
Aramé, Ararat Tal 
€ 8,00 

Het wordt geproduceerd uit een combinatie van druivensoorten als Nerkeni, 
Karmrahyut en Saperavi, die worden gekweekt in Armavir marz. 
Een harmonische wijn met fijne tannines en kruidige aroma's, de smaak van bramen, 
zwarte pruimen en met een expressie van eiken hinten. 
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Georgië: Saperavi, 
Kakheti Region 
100 % Saperavi 
2011 
JSC Tiblivo 
 
€ 13,00 
 

Heerlijke purperrode wijn uit een mooie Georgisch gevormde en geëtiketteerde fles. 
Deze wijn heeft de traditionele Mukuzani kenmerken; tonen van rijpe kersen, 
amandelen en vanille. Prettige zuivere geur, stevig. Krachtige, boerse smaak met zeer 
aangename tannines. De wijn heeft een lange goede smaakvolle afdronk. Hij 
onderscheidt zich daardoor onmiskenbaar en smaakt nu en straks ook gewoon erg 
lekker. Een perfecte eetwijn.  
Gemaakt volgens de kvevri methode (= ingekuild in aarden pot). 
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Oekraïne: Red Stone 
White Muscat 
White Muscat 
2009 
NIAA Masandra 
€ 20,00 

Deze unieke wijn is gemaakt van witte Muskaat druivensoorten die in de wijngaard groeien rond 
een grote rode rots in het resort van Gurzuf. Deze wijn wordt gedurende 2 jaar op eikenhouten 
vaten gerijpt. De druiven worden pas geoogst wanneer het natuurlijke suikergehalte minstens 
29% bedraagt. De wijn heeft een prachtige lichte amber kleur. Het boeket is fijn, helder en 
verzadigd met aroma’s van theeroos, honing en sinaasappelschillen. Een zeer elegante smaak, 
teder en nobel, met een uitgesproken citroenachtige suggestie. Bekroond met maar liefst 4 grand 
prix cups en 22 gouden medailles Tijdens een gesloten wijn tasting sessie in Boedapest zei het 
jurylid en wijnexpert uit Engeland Dr. Tatcher over deze wijn: “Gentleman, it is disrespectful to 
taste the wine of such a high quality while sitting. I do not know the national origin of this elixir, 
but dare to suppose that the place of its creation could only be Russia.” 
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