
 

 
 

      
Nr. Wat Wat Wat Proefnotitie 
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Land/ naam 
 
Druif 
Producent 
Prijs 

Italië, Prosecco Organic 
Villa Doral Frizzante 
Prosecco 
Villa Doral 
€ 9,50 

Droge biologisch gemaakte licht tintelende wijn uit Veneto.  11% alc 
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Land/ naam 
Druif 
Jaar 
Producent 
Prijs 

Frankrijk, Finesse du Sud 
Viognier 
2013 
€ 7,5Anne Rademavker 
€ 8,50 

Droge witte wijn van de druif Viognier. Deze druif is heel fijn van 
smaak. De lichte houtrijping voegt hier een beetje vettig mondgevoel 
aan toe. Samen met de geur van bloesem geeft dit een verrassende 
smaak. 
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Land/ naam 
Druif 
Jaar 
Producent 
Prijs 

Hongarije/Tüzke  
Traminer 
2013 
Tolnat Tramini 
€ 6,95 Rue du Saint 

De Antinori familie uit Toscane is in de jaren negentig naar Hongarije 
gegaan is daar dit wijnhuis begonnen waar ze het voornamelijk gaat om 
te produceren van lichte Italiaanse witte wijnen. Een aromatische wijn 
geproduceerd uit hand geoogste druiven, met behulp van reductieve 
technologie. De schilverwerking van 6-8-uurs werd gevolgd door 
vergisting in roestvrijstalen tanks. 
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 Land/ naam 
Druif 
Jaar 
Producent 
Prijs 

Frankrijk, € 16,50 Deze wijn uit de Mâconnais is een mooi voorbeeld van hoe zo’n wijn 
hoort te zijn: verfrissende zachte zuren, in de neus honing, noten, 
caramel. De goudgele kleur fonkelt in het glas. De zachte geur brengt 
indrukken van gele bloemen, zachte gele vruchten en een beetje 
nootmuscaat. De zachte smaak bevat tonen van cirtrus en rijpe 
'mirabelle' pruimen. De complete wijn heeft een goede textuur een 
prachtige samenhang van geur en smaak. 
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Land/ naam 
Druif 
Jaar 
Producent 
Prijs 

Roemenië, Nomad  
Cabernet Sauvignon 
2012 
Aurelia Visninescu 
€ 6,60 

Aurelia Visinescu, oenoloog, domeineigenaar in wijngebied Săhăteni: 
"Om een goede wijn te krijgen dan is aandacht voor detail van het 
grootste belang". Daarom reisde zij naar diverse wijnlanden van 
Australië tot Italië om haar wijnkennis te vergroten. Nu maakt zij mooie 
moderne wijnen die niet onderdoen voor de goede wijnen uit Zuidwest 
Europa. Deze Cabernet Sauvignon is daar een voorbeeld van. Een 
lekkere bessige wijn, aards met specerijen.   
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Land/ naam 
Druif 
Jaar 
Producent 
Prijs 

Italië/ Terre di Vei 
Arneis Langhe 
2013 
Vincenzo Bossotti 
€ 12,50 

Deze biologisch gemaakte wijn komt van de Piemotese druif Arneis. De 
kleur is helder, bleekgeel. De geur is aromatisch (bloesem), fris maar 
ook ietsje rijp. In de smaak komen zachte fruitaroma's van peer en rijpe 
appel naar voren, maar ook wat venkelkruid. Frisse maar prettige zuren 
blijven lang hangen. In de afdronk komt een klein, zacht bittertje naar 
voren die de wijn wat stevigheid geeft. 
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Land/ naam 
 
Druif 
Jaar 
Producent 
Prijs 

Duistland/ Riesling 
Spätlese 
Riesling 
2011 
Schumann Nägler 
 

Strogeel van kleur met een flonkerend gouden glans. De geur is 
onmiskenbaar, maar subtiel aromatisch. Rijpe tonen van tropisch 
pitfruit tegen een minerale achtergrond van een stenige bodem. Ook in 
de smaak komt deze verfijnde combinatie mooi naar voren, extra 
benadrukt door een fantastische balans tussen een licht zoetje en 
verfijnde zuren. Gestructureerd zonder zwaar te zijn. 
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Land/ naam 
 
Druif 
 
Jaar 
Producent 
Prijs 

Contrada Biesina en 
Baiata, West-Sicilië. 
Grillo, Cataratto en 
Inzolia 
2011(gebotteld) 
Baglio Curatolo Arini 
? 

Handmatig Geoogst. Waar de wijngaarden aan de kust bij de stad 
Marsala liggen, en de druiven op natuurlijke wijze meer suiker 
aanmaken en beter oxideren. Vergisting bij gecontroleerde 
temperatuur. Aan de basiswijn wordt mistella, mosto cotto en tafelwijn 
toegevoegd. Houtopvoeding en  wordt aan een solera-systeem 
toegevoegd en rijpt gemiddeld meer dan vijf jaar. 
Intense neus van geroosterde amandelen, gedroogde vijgen en 
rozijnen, hint van vanille. Smaak Zacht, droog en kruidig. 
Spijs Excellent bij rijpe kazen. Serveren 14-16° C. 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://static.colaris.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/r/prosecco-villa-doral.png&imgrefurl=http://www.colaris.nl/prosecco-frizzante-organic-villa-doral-veneto&h=1169&w=394&tbnid=nczYXXIzpcmTaM:&zoom=1&docid=g23Q2TuuFkZ_XM&ei=3MtXVLSxFKHj7Qb5mIDoDg&tbm=isch&ved=0CCcQMygCMAI&iact=rc&uact=3&dur=9788&page=1&start=0&ndsp=43
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://static.colaris.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/r/prosecco-villa-doral.png&imgrefurl=http://www.colaris.nl/prosecco-frizzante-organic-villa-doral-veneto&h=1169&w=394&tbnid=nczYXXIzpcmTaM:&zoom=1&docid=g23Q2TuuFkZ_XM&ei=3MtXVLSxFKHj7Qb5mIDoDg&tbm=isch&ved=0CCcQMygCMAI&iact=rc&uact=3&dur=9788&page=1&start=0&ndsp=43
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://static.colaris.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/r/prosecco-villa-doral.png&imgrefurl=http://www.colaris.nl/prosecco-frizzante-organic-villa-doral-veneto&h=1169&w=394&tbnid=nczYXXIzpcmTaM:&zoom=1&docid=g23Q2TuuFkZ_XM&ei=3MtXVLSxFKHj7Qb5mIDoDg&tbm=isch&ved=0CCcQMygCMAI&iact=rc&uact=3&dur=9788&page=1&start=0&ndsp=43


 

 

VVVooolllgggeeennndddeee   eeevvveeennneeemmmeeennnttt??????????????????   

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden? Dat kan: meldt u aan voor een volgende 

uitnodiging1 

 

Wanneer : Voorjaar 2014 

 

Waar  : Nader te bepalen 

 

Toegangsprijs : Nader te bepalen 

 

Wat  : Wij hebben meerdere ideeën op een lijstje staan, zoals Nederlandse wijnen, wat doet  

hout met wijn, wijn & BBQ enz. 

 

Wanneer u nog ideeën heeft voor een proeverij met een speciaal thema dan horen wij dat natuurlijk graag 

via ons e-mailadres. 

 

Wilt u meer weten over: 

- De Zaanse Wijnkring kijk dan op www.zaansewijnkring.nl of abonneer u op de nieuwsbrief via 

info@zaansewijnkring.nl 

 

http://www.zaansewijnkring.nl/
mailto:info@zaansewijnkring.nl?subject=Aanmelden%20voor%20de%20nieuwsbrief%20van%20de%20Zaanse%20Wijnkring%20(o.v.v.%20uw%20naam)

