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Land                      Nederland 
Naam                    Reestlander Parel 
Druif                      Regent                   
Jaar                       2013                       
Producent             De Reestlandhoeve      
Prijs                       € 12,50 

Een feestelijk, mousserende wijn die gemaakt is van het druivenras Regent. Het is een frisse 
wijn met tintelend rood fruit. Geschikt om te drinken tijdens elk feestelijk moment maar ook 
lekker op een zomers terras. 

Serveren tussen de 8 - 10 graden. Alcohol. 11,5%. 
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Land                      Nederland 
Naam                     
Druif                      Johanniter 
Jaar                       2013                
Producent            Wijngaard Saalhof 
Prijs                       € 15,- 

De wijn is schoon en fris fruitig met een bepaalde positie tussen Pinot Gris en Riesling. De 
wijn heeft kruidige tonen van meloen en peer of mandarijn. 
Bij deze wijn is 10 % Solaris toegevoegd. 
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Land                      Nederland 
Naam                    Secco 
Druif                     Johanniter                 
Jaar                        2014                
Producent             Wijngaard Saalhof 
Prijs               .      € 10,- 

"Het mirakel van West Friesland" is gemaakt van de johanniter en zijn de druiven gebruikt 
van de jonge 
stokken. Er is 10 % Pinot Noir toegevoegd. De wijn bevat 7 gram zuur per liter en 10 gram 
restzuiker en is licht mouserend. Volgens Harold Hamersma een uitstekende begeleider van 
oester maar ook 
heerlijk als aperitief. 

 

4 

 

Land                     Nederland 
naam                    Rondo 
Druif                     Pinot Noir                 
Jaar                      2013                     
Producent            Wijngaard Saalhof    
Prijs                      € 15,- 

De Rondo gaat eerst op eiken vat. Deze blijft tot zeker na de herfst staan. De stokken in 
Nibbixwoud zijn 15 jaar oud. Biologischer dan deze wijn kan bijna niet. De geur van zwart 
fruit en chocolade met eiken tonen wordt een fantastische beleving in de mond. 
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Land                      Zuid-Afrika 
Naam                    Die tweede droom 
Druif                      Chardonnay                 
Jaar                       2014                  
Producent             Groot Parys     
Prijs                       € 10,- 
Bij:  www.winematters.nl  

Eric Verhaak en Mariëtte Ras gooiden in 2002 hun leven radicaal om. Ze zegden hun 
Nederlandse banen op en vertrokken met hun twee dochters naar Zuid-Afrika. Op 
landgoed Groot Parys verbouwen zij voornamelijk Chenin Blanc en Chardonnay om 
wijn te maken. Alleen de oogst van de beste percelen wordt gebruikt voor Die Tweede 
Droom. De druiven zijn biologisch verbouwd. Lichte ananas, mini-mango, 
gemberpepertje en een toefje crème fraîche waarin met de losse pols wat citrus is 
doorgeschept. 
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Land                     Portugal (Douro)  
Naam                   De gestolen fiets 
Druif    Touriga Franca, Touriga Nac 
Jaar                      2010    
Producent            Niepoort 
Prijs                      € 15,- 
Bij: Gifts&Drinks te Krommenie 

Naast de productie van port heeft Dirk van der Niepoort (1964) zich nu ook toegelegd op de 
productie van witte en rode wijnen.  Na strenge selectie zijn de ontsteelde druiven vergist in 
roestvrij staal met een totale maceratie van 8 tot 12 dagen. 20% van de wijn is daarna 
opgevoed op 2 en 3 jaars eikenhouten vaten.  De rest werd op rvs opgevoed.  De wijn is 
speciaal voor de Nederlandse markt gemaakt met een zeer typisch nationaal fenomeen op 
het etiket. De strip is getekend door Willem Holtrop (bekend van ‘La Liberation / Charlie 
Hebdo’). Gelukkig is hij aan de aanslag ontkomen omdat hij op weg was naar de 
vergadering.  Kleur: roodpaarse kleur met vrij diepe  intensiteit. Geur:  Veel zoet fruit met 
lekker wat kersen en pruimen. Smaak: Fijne zachte aanzet met lichte kruidigheid. Lekker 
krokant mondgevoel en fijne zuren na, soepel in afdronk. 
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Land                     Spanje 
Naam                   Terra Negra 
Druif                     Carignan/Grenach 
                              Noir/ Syrah                 
Jaar                       2010                      
Producent            Terras Personas 
Prijs                      €  

Beperkte productie van de 'Persona' wijngaarden. Hoge intensiteit van de kleur. Complex op 
de neus met een veelheid van essences - fruit blends, toast, chocolade, leer. Traditionele 
stijl, na zorgvuldige selectie van de beste druiven van oude wijnstokken. Voor de laatste 11 
maanden in Franse eiken vaten. Productie : beperkt tot 4000 flessen. Alc. : 14,5%.  
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Land                      Spanje 
Naam                    Terra Vermella 
Druif                      Carignan, Grenache  
                               Noir/Syrah                     
Jaar                       2012                   
Producent            Terras Personas      
Prijs                       €  

Een volledige vruchten en knapperig wijn, met tonen van aardbeien en frambozen die 
opvallen boven een romige diepte. In de mond is rond, fris, zeer soepel en aangenaam. 
Traditionele Montsant methode, Serveer rond 18ºC.  Alc. : 14,0%.   

9  Land                      
Naam                     
Druif                       
Jaar                        
Producent                
Prijs    € 28,= 
Bij: www.passievoorproeven.nl  

In 1984 hebben duikers tijdens een archeologische opgraving volle wijnflessen 
teruggevonden in het wrak van de het VOC schip “Amsterdam” bij Hastings. Ondanks 
een verblijf van 250 jaar op de zeebodem kon de wijn nog worden geïdentificeerd. De 
wijn was afkomstig uit het Franse Bergerac. Er bleek in sommige flessen Monbazillac te 
zitten. Dit is een wijn met een hoog alcohol en suikergehalte. 
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