
 

 

 Foto Produktgegevens Proefnotitie 
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Land                      Italië 
Naam                    Soave Classico 
Druif                     Garganega      
Jaar                       2013 
Producent           Tenuta di Corte 
         Giacobbe - fam. Dal CeroDal Cero      
Prijs                       € 7,95 
Rue du Saint, Krommenie 

Tenuta di Corte, Soave Clasico, Corte Giacobbe, 2013, alc.12,5% 
Geel-groene kleur. Fruit (peer en banaan) en bloemen in de geur. 
Lichte amamndel toon. Smaak is volledig in overeenstemming met de 
geur. Goede zuurgraad, lange afdronk. Ideaal bij hors d'oeuvres en vis. 
Hand geoogst. 
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Land                      Chili 
Naam                    Maray Reserva 
Druif                      Chardonnay 
Jaar                       2012   
Producent            Viña Tabalí 
Prijs                       € 8,95 
Rue du Saint, Krommenie 

Maray Reserva, Chardonnay, Chili, 2012, alc.14%. Elegante 
Chardonnay met heerlijke frisse aroma's van rijp tropisch fruit met 
aangename frisse zuren. Een allemansvriend. Een complexe en 
intense wijn met subtiele mineralen en elegante aroma's van citrus, 
ananas en honing. De houtlagering op Frans eiken is mooi 
geïntegreerd en staat prima in balans met de frisse elementen wat 
een lange afdronk geeft. 
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Land                      Italië, Alto Adigo 
Naam                    Tramin Pinot Grigio 
Druif                      Pinot Grigio      
Jaar                        2013    
Producent             Tramin 
Prijs               .        € 10,99 
Gifts & Drinks, Krommenie 

Tramin, Pinot Grigio, Süd Tirol, Alto Adige, 2013, alc. 13% Beautifully 
balanced, lively, lightly textured, with ginger, pears, good length. 
Natalie's Score: 90/100: Terrific refreshment in this Italian Pinot 
Grigio! Limes, chives and lemon lift in this gloriously fresh white wine. 
Great aperitif or companion to seafood and shellfish. Pinot Grigio food 
pairings: seafood, liver paté, cheese, poultry, quiche, risotto with 
mushrooms. 
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Land                     Italië, Marche 
naam                    Rosso Piceno 
Druif                     Sangiovese e  
                             Montpulciano            
Jaar                      2013                     
Producent          Saladini Pilastri    
Prijs                      € 7,90 

Rosso Piceno, Sangioves en Montpulciano, Saladini Pilastri, 2013, alc. 
12,5% Winemaker's Notes: Saladini Pilastri has been farming 
organically since 1995, and received certification in 1998. The history 
of Count Saladini Pilastri dates back to the year 1000. A noble family 
that boasts a rich and fascinating past hailing from Ascoli Piceno, 
where wine has always been a part of its culture. They began growing 
grapes three centuries ago in the limestone hills of Spinetoli and the 
rolling and sunny hills of Monte Prandone and Porto d'Ascoli.A 
delicious blend of 70% Sangiovese and 30% Montepulciano, the wine 
is full bodied, round and generous with harmonious balance and soft 
tannins. A wine that is both endearingly uncomplicated yet delectably 
alluring 
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Land                     Spanje, Navarra  
Naam                   Palacio de Sada 
                             Centenaria DO 
Druif                    Garnacha 
Jaar                      2008 
Producent           Palacio 
Prijs                      € 11,- (markt ca. €60) 
De Wijnbeurs 

Dik diep donkerrood met stroperig trage tranen aan het glas. 
Bedwelmend rijk bouquet vol fluwelig zwart fruit, vanille, tabak, 
karamel, cacao en ceder. Ongelooflijk verleidelijk in de mond met een 
zijdezachte smaak van sappig zoet fruit, specerijen en melkchocolade. 
Maar ook stevig en gespierd, boordevol romige mokka en gebald 
donker fruit. Kracht en elegantie, hand in hand. 100% Garnacha, 14% 
alcohol. De wijn is nu al zó lekker, dat het moeilijk wordt om er vanaf 
te blijven. Maar wie nog enkele jaren geduld heeft, wordt extra 
beloond. Heerlijk bij een sappige steak of een kruidige winterstoofpot. 
Oplegbaar tot 2026. 
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Land                      Nieuw Zeeland 
                               Wairu Valley 
Naam                    Lawson's Dry Hills  
                              Gewurztraminer 
Druif                      Gewurztraminer                
Jaar                       2013 
Producent            Lawson's Dry Hills 
Prijs                       € 19,- 
Wijnvoordeel  

Bijzonder mooie Gewurztraminer van het Nieuw Zeelandse wijnhuis 
Lawson's Dry Hills. Helder goudgeel van kleur met een uitbundige 
typische gewurztraminer geur van citrus, lychees, gember en 
rozenblaadjes. Volle, droge en fruitige smaak met indrukken van 
tropisch fruit, lychees, en kruiden zoals zwarte peper. Lange volle 
afdronk met een klein zoetje die goed in balans is. 
*Wijngoeroe Hugh Johnson over de wijnen van Lawson’s Dry Hills: 
“Gewichtige wijnen, intense smaak” (Hugh Johson, Wijngids 2014)* 

 


