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Wijnbewaar- en klimaatkasten  

 
Het ideale klimaat voor goede wijnen 
De ontwikkeling van een werkelijk goede wijn hangt af van vele factoren: de kwaliteit van de druiven, de bodem, 
de verwerking en een goede opslag. Want wijn ontwikkelt zich alleen tot zijn volle glorie wanneer aan alle 
voorwaarden wordt voldaan. Voor een optimale opslag of een ideale drinktemperatuur zijn constante 
temperaturen en een juiste luchtvochtigheid van het grootste belang. 
 

Wijn bewaren 
Groot is het aantal flessen dat in vaderlandse kelders op de dag des oordeels ligt te 
wachten. Daarbij is de kans op een onplezierige verrassing groot. Koestert u nog 
wijnen van 1958, 1963 (ook Port) 1965, 1968 of 1977? Hun overlevingskansen zijn 
gering. Maar ook het omgekeerde gebeurt: veel goede wijnen met bewaarpotentieel 
worden te jong ontkurkt. Ze krijgen niet de rust, die een wijn uit een zeer goed jaar 
behoeft. Rijst de vraag, hoe lang moeten of kunnen we wijn bewaren? Daarop zal 
niemand ooit een exact antwoord kunnen geven. Van geen enkele wijn is ooit met 
stelligheid te zeggen hoeveel jaren hij precies mee kan. Een mooie wijn van een matig 
jaar rijpt sneller dan een zelfde wijn van een groot jaar. Witte wijn moet over het 
algemeen jong gedronken worden, maar er zijn een flink aantal uitzonderingen. Zelfs 
voor rode wijnen gaat de stelling op dat het merendeel jong gedronken moet 
worden, hoewel zij juist het imago hebben van goed te kunnen ouderen. De 
levensduur van mooie wijnen kan van 10 jaar tot meer dan 50 jaar zijn. Naarmate dit 
soort wijnen rijpt, ondergaan ze een boeiende gedaanteverandering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Kaaswaag is dealer van Liebherr wijnbewaar- en wijnklimaatkasten.  
Meer informatie is te verkrijgen in de winkel.  
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Voorwoord 
 

Tweemaal per jaar organiseert De Kaaswaag haar overzichtsproeverij van wijnen en 
delicatessen. In het boekje dat wij voor deze proeverijen maken proberen we naast een 
opsomming van de te proeven wijnen ook achtergrondinformatie over landen, gebieden, 
producenten en zelfs nevenaspecten van de wijn te belichten. 
 
In onze winkel aan de Singelpassage 20 te Assen kunt u te allen tijde terecht voor advies en 
informatie over wijnen en onze delicatessen. We voeren in ons assortiment wijnen uit 
Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Duitsland, Oostenrijk, Chili, Portugal, Zuid-Afrika, 
Australië, Argentinië, Engeland, Nieuw Zeeland en zelfs uit Libanon (het Parijs van weleer!).  
 

Een wijn die we niet standaard in ons assortiment voeren is vaak snel te bestellen. Naast vele mooie 
wijnen, die bij ons onder uitstekende condities in klimaatkasten (zie pagina 2) worden bewaard, voeren 
we ook ruim 80 soorten portwijn, waaronder Vintage, LBV, Colheita's, "Special Select", Tawny en Ruby. 
 
Op onze delicatessenafdeling hebben we een zeer ruime sortering binnen- en buitenlandse kazen, 
vleeswaren, salades en natuurlijk olijven. In veel gevallen kunt u onze producten zelfs eerst proeven. Dit 
kan onder andere op een broodje uit onze croissanterieafdeling. Naast een vaste collectie kunt u ook uw 
eigen broodje samenstellen met producten uit ons assortiment. 
 

Behalve de eerder genoemde proeverijen organiseren we regelmatig wijncursussen en masterclasses. Om 
hiervan op de hoogte gehouden te worden kunt u uw gegevens sturen naar anno@dekaaswaag.nl, of onze 
website in de gaten houden: www.dekaaswaag.nl. 
 
Tot slot wijzen wij u op alle andere activiteiten zoals we ze op de achterkant van dit boekje hebben afgedrukt. 
 

 
 
De medewerkers van de Kaaswaag 
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Welkom 
 
Hartelijk welkom op de najaarsproeverij van de Kaaswaag.  
 
Wijnen uit vele streken van onze wereld staan ter keuring klaar. Ook dit najaar maken we weer een wervelende reis door de wereld 
van wijn en hopen dat er weer iets van uw gading bij zit. U zult oude bekenden tegenkomen, maar ook een aantal nieuwe 
producenten. 
 
Voor deze proeverij hebben we het proefboekje opgesteld met informatie over het land, streek, cépage (druivensoort) en geven we 
gastronomische tips en andere interessante informatie.  

 
Om de proeverij soepel en ordentelijk te laten verlopen zijn er enkele vuistregels, waar wij graag uw aandacht voor vragen. 
 

 Stel een selectie van ongeveer 20 wijnen vast, welke u absoluut wilt gaan proeven. U kunt dat natuurlijk geheel naar eigen 
inzicht doen. Denkt u eens aan kleur, soort druif, land of natuurlijk de prijsklasse. Na deze 20 wijnen kunt u altijd nog de 
wijn proeven die u over het hoofd heeft gezien. 
 

 Vul uw glas met dusdanige hoeveelheid dat u dit in ongeveer 2 slokjes kunt proeven. Zodoende hoeft u geen grote 
hoeveelheden wijn weg te gooien en kunnen wij de proeverij ook in de toekomst betaalbaar houden.  

 
 Het is op onze proeverijen verboden te roken. Indien u hiervoor naar buiten gaat verzoeken wij u om uw glas in de proefzaal 

achter te laten. 
 

 Bij afname van ten minste 24 flessen geeft de Kaaswaag eenmalig de entreeprijs (€10,00) retour. Dit wordt verrekend bij 
uw bestelling. 
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Argentinie 
  

Valentin Bianchi Estate 
De geschiedenis van wijnhuis Valentin Bianchi begint in 1910 als Don Valentin Bianchi vanuit zijn vaderland Italië in Argentinië 
aankomt. Hij was gewend hard te werken en pakte daarom alles aan wat op zijn weg kwam. Totdat hij in 1928 in het bezit komt 
van een kleine wijngaard met kelder, el Chiche genaamd. Een lang gekoesterde droom van Valentin was eindelijk in vervulling 
gegaan: zelf goede wijn maken van eigen druiven. 
 

Tegenwoordig beschikt Bodegas Valentin Bianchi naast de traditionele kelder over een bodega voorzien 
van de modernste vinificatieapparatuur, over een aparte ruimte voor mousserende wijn (Champaña) en 
de recent gebouwde opslag met 3000 vaten van Frans eiken. De totale capaciteit van het bedrijf komt 
daarmee op 18 miljoen liter wijn per jaar die grotendeels wordt geëxporteerd naar 30 landen waaronder 
de Verenigde Staten, Engeland, Canada, Scandinavië, Mexico en Brazilië. 
 
Met dezelfde inzet als oprichter Valentin Bianchi zijn het vandaag de dag zijn kinderen en kleinkinderen 
die het familiebedrijf succesvol de toekomst in leiden. 

 www.kwastwijnkopers.nl 
 

Nr. Wit Prijs Proefnotitie 

1 

Valentin Bianchi Estate – Elsa Torrontés 

€ 9,75 
  

 Streek: Mendoza 
 Cépage: Torrontés 
 Weetje: De Doña Elsa-wijngaarden zijn gelegen in een van de koelste regio’s in San 

Rafael. Het klimaat is dan ook ideaal voor aromatische, witte druiven als de 
Torrontés, die hierdoor al hun frisse fruitaroma’s behouden. 

 Gastronomie: Serveer bij romige soepen zoals een bisque, bij kreeft, langoustines of bij 
aromatische en pittige (Aziatische) gerechten zoals Thaise roerbakschotels met 
inktvis, knoflook, rode pepers en Thaise basilicum. 

2 

Valentin Bianchi Estate – Elsa Chardonnay 

€ 9,50 
 

 Streek: Mendoza 
 Cépage: 90% Chardonnay, 10% Sémillon 
 Weetje: De handgeplukte druiven voor deze Chardonnay komen van het Doña Elsa 

domein in Rama Caída, die groeien hier op 750 meter boven de zeespiegel in 
kalk- en sedimentrijke zandgronden. 

 Gastronomie: Te serveren als aperitief en of bij salades en andere lichte gerechten.  

3 

Valentin Bianchi Estate – Elsa Famiglia Chardonnay 

€ 13,95 
  

 Streek: Mendoza 
 Cépage: 90% Chardonnay, 10% Sémillon 
 Gastronomie: Te serveren als aperitief en of bij salades en andere lichte gerechten. 

 

Nr. Rood Prijs Proefnotitie 

4 

Valentin Bianchi Estate – Elsa Cabernet Sauvignon 

€ 9,95 
  

 Streek: Mendoza 
 Cépage: Cabernet Sauvignon 
 Weetje: De handgeplukte druiven voor deze cabernet komen van het Doña Elsa 

domein in Rama Caída. Die groeien hier op 750 meter boven de zeespiegel 
in kalk- en sedimentrijke zandgronden. 

 Gastronomie: Te serveren bij gegrild of gebakken vleesgerechten. 

5 

Valentin Bianchi Estate – Famiglia Malbec 

€ 13,95 
  

 Streek: Mendoza 
 Cépage: Malbec 
 Weetje: De bekendste Franse wijn gemaakt van de malbec is Cahors. De bijnaam van 

Cahors is “vin noir”, vanwege de meestal zeer donkere kleur.  
 Gastronomie: Te serveren bij gegrild of gebakken vlees en stevige kazen.  
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Duitsland 
 

Nahe  
Hoewel voor de Nederlanders de bekendste Duitse wijnen afkomstig zijn uit Mosel – Saar 
– Ruwer, moeten we niet vergeten dat het land nog meer bijzonder gunstige streken kent 
voor goede wijnen.  
 
Nahe is zo’n gebied. Het is genoemd naar de gelijknamige rivier die er door stroomt. Langs 
de zeer steile hellingen van de rivierdalen zijn de iets meer dan vierduizend hectare 
druiven aangeplant. De grote diversiteit in bodemtypen maakt dat voor iedere 
druivensoort het meest geschikte terroir beschikbaar is. De steile vulkanische en de 
kleirijke rode leistenen wijngaarden gelden als de beste voor riesling.  
 
De Winzergenossenschaft Mittelmosel is ook verantwoordelijk voor botteling van deze riesling uit Nahe. De mooiste brengen ze 
op de markt onder het label Von der Leyen. 

 

Nr. Rood Prijs Proefnotitie 

6 

Von der Leyen – Dornfelder 

€ 7,45 
  

 Streek: Nahe 
 Cépage: Dornfelder  
 Weetje: De Dornfelder-druiven worden op het moment van ideale rijpheid geoogst en 

koel vergist. Zo ontstaat zijn mooie volle kleur en krachtige, aangename 
roodfruitaroma’s. Licht gekoeld komt deze wijn het best tot zijn recht.  
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Frankrijk 
 

Duo de Mers 
Duo des Mers is een wijn waarvan de druiven afkomstig zijn van twee verschillende gebieden in Frankrijk. De Sauvignon Blanc 
druiven worden verbouwd in het relatief koele Gascogne. Dit gebied is onder invloed van verkoelende Oceaanwinden.  
 
De Viognier wordt verbouwd in de Languedoc en is onder invloed van de warmere Middellandse Zee. De Sauvignon Blanc geeft de 
wijn frisheid terwijl de Viognier volle rijpe tonen geeft. Het samenstellen van een wijn uit twee verschillende gebieden heeft in 
Frankrijk, vanwege strenge regelgeving, tot gevolg dat de wijn gedeclasseerd moet worden tot een landwijn: Vin de France. 

 www.kwastwijnkopers.nl 
 

Nr. Wit Prijs Proefnotitie 

7 

Duo des Mers – Sauvignon Viognier 

€ 8,90 
  

 Streek: Gascogne & Languedoc (Vin de France) 
 Cépage: Sauvignon Blanc, Viognier 
 Gastronomie: Te serveren als aperitief, in combinatie met een frisse salade met gegrilde kip 

of een pasta carbonara.  

8 

Beauté du Sud – Chardonnay  

€ 9,25 
  

 Streek: Languedoc 
 Cépage: Chardonnay 
 Gastronomie: Veelzijdige wijn! Lekker bij canapés met zelfgemaakte hummus of baba 

ganoush, rijke visgerechten, kip uit de oven met groene kruiden, vitello 
tonnato, pasta’s met gamba’s of sardines, groentetaarten, romige risotto’s, 
milde blauwschimmelkazen en chutneys. 

9 

Domaine Pascal Bellier – Cheverny Blanc 

€ 11,75 
  

 Streek: Loire 
 Cépage: 80% Sauvignon Blanc, 20% Chardonnay 
 Weetje: De wijn is gemaakt volgens de strikte regels van de appellation: sauvignon 

blanc, aangevuld met chardonnay. De percentages liggen daarbij min of 
meer vast. Sauvignon zorgt voor de kenmerkende aroma’s van zowel de druif 
als het terroir. Chardonnay geeft de wijn elegantie en maakt hem wat zachter 
en ronder. 

 Gastronomie: Serveer op 8 °C als aperitief of bij schaal- en schelpdieren, lichte voor-
gerechten, gestoofde of gebakken kabeljauw of scholvis, lichte kipgerechten, 
gegrilde groenten (asperges!) en zachte kazen. 

10 

Domaine de Grangeneuve -  Les Dames Blanches du Sud 

€ 12,75 
  

 Streek: Rhône 
 Cépage: 45% viognier, 25% marsanne, 15% grenache blanc en 15% roussanne 
 Weetje: De appelation Grignan-Les-Adhémar was vroeger bekend onder de naam 

Coteaux de Tricastin en is de truffelregio van Frankrijk. 
 Gastronomie: De ideale wijn voor bij coquilles of andere schaal- en schelpdieren, maar ook 

als aperitief of bij geitenkaas 

 

Domaine Pascal Bellier 
Het wijngebied Cheverny omvat 400 hectare en ligt in het uiterste noordoosten van de Touraine, dichtbij de 
beroemde kastelen van Blois, Chambord en Cheverny.  
 
Cheverny is een oeroud wijngebied dat zijn AOC-status in 1993 ontving op basis van zijn hoge kwaliteit witte 
wijnen. Het is een jong en dynamisch wijngebied waarin bijna de helft van de producenten jonger is dan 40.  
 
Zo ook Pascal Bellier, die het wijnbedrijf samen met echtgenote Véronique van zijn vader overnam. Op de 40 hectare maken zij 
naast Cheverny Blanc ook een Cheverny Rouge en Rosé van pinot noir met gamay, vins de pays wijnen, mousserende wijn én een 
Cour-Cheverny, een witte wijn met een eigen AOC waarin de bijzondere lokale druif romorantin in verwerkt is.  
 
Domaine Bellier werkt  strikt volgens de richtlijnen van Terra Vitis, een verbond dat zich inzet voor duurzame wijnbouw en 
aangesloten wijnboeren jaarlijks controleert.  

 www.kwastwijnkopers.nl 
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Beauté du Sud 
De Languedoc is in trek bij zowel wijndrinkers als wijnmakers. De mogelijkheden zijn er legio, met 
als gevolg dat het gebied voor ieder wat wils kan bieden in de vorm van karaktervolle wijnen tegen 
een concurrerende prijs. Het gebied heeft de afgelopen decennia een spectaculaire 
gedaanteverwisseling ondergaan. Was de Languedoc vroeger louter een leverancier van anonieme 
bulkwijnen, vandaag de dag is de streek koploper op het vlak van innovatie. 
 
Zo hebben de wijnmakers in de Languedoc het concept om de naam van de gebruikte druif(ven) als 
belangrijkste informatie op het etiket, overgenomen uit de Nieuwe Wereld. Het grote voordeel 
daarvan is dat de consument een herkenningspunt heeft en een bepaald smaakpatroon kan 
verwachten. De naam van de druif fungeert immers als een soort merknaam. De cepagewijnen 
vallen onder de noemer ‘vin de pays’ en dragen in overgrote meerderheid de herkomstaanduiding 
Vin de Pays d’Oc. Het Pays d’Oc omvat de hele Languedoc plus de aangrenzende Roussillon. 

 
Een sterke troef van de Languedoc is de variatie in natuurlijke condities. Behalve een vlak deel langs de kust heeft het, meer in het 
binnenland, ook heuvelachtige zones. En hoewel het klimaat sterk mediterraan van aard is, zijn er over korte afstanden toch 
belangrijke verschillen waar te nemen. Voor de geologische omstandigheden geldt exact hetzelfde. Het biedt producenten een 
ideale kans om te experimenteren met heel uiteenlopende druivenrassen, van syrah tot pinot noir en van sauvignon tot marsanne. 
 
Alain Grignon bezit in Carcassonne een wijnbedrijf dat alle gezonde druiven uit de omgeving verwerkt in lekkere wijnen. Sinds 1998 
maakt hij hier wijnen zoals de consument die het liefste drinkt. Soepel, fruitig, niet overmatig complex en bovenal betaalbaar. 
Beauté du Sud is daar een goed voorbeeld van. 

 www.kwastwijnkopers.nl 
 

Nr. Rood Prijs Proefnotitie 

11 

Beauté de Sud – Cabernet / Syrah 

€ 8,95  
  

 Streek: Languedoc 
 Cépage: Cabernet, Syrah 
 Weetje: De letterlijke vertaling van ‘Beauté du Sud’ is ‘schoonheid van het zuiden’. 
 Gastronomie: Te serveren bij vleesgerechten, kazen en charcuterie. Door zijn ronde, zachte 

tannines en rijpe stijl ook heerlijk als “avondwijn”. 

12 

Duo du Midi – Malbec / Cabernet Franc  

€ 8,65 
  

 Streek: Languedoc 
 Cépage: Malbec, Cabernet Franc  
 Weetje: Malbec en met name Cabernet Franc spelen een belangrijke rol in Bordeaux-

blends. Malbec is tegenwoordig echter veel bekender als Argentijnse druif, 
terwijl van Cabernet Franc in de Loire karaktervolle rode wijnen gemaakt. 

 Gastronomie: Licht gekoeld komt deze wijn het beste tot zijn recht. Serveer bij de BBQ, niet 
te zware bereidingen van rood vlees, lamskoteletjes en Marokkaans gekruide 
kippenpoten met couscous. 
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Maison Virginie 
Maison Virginie staat model voor de Franse wijnbouw van de eenentwintigste eeuw. Het is een nog jong, hypermodern bedrijf met 
een no-nonsense benadering van wijn. Virginie is gevestigd in Béziers en heeft als werkterrein de Languedoc waarbinnen vooral 
het departement Aude een belangrijke plaats inneemt. 
 
Het was de in Frankrijk woonachtige jonge Belg Pierre Degroote die in 1989 het bedrijf oprichtte. Hij had zichzelf als 
landbouwkundige met specialisatie oenologie ten doel gesteld uitsluitend betaalbare wijnen te produceren zoals de consument die 
het meeste waardeert. Deze marktgerichte benadering leidde ertoe dat Virginie binnen tien jaar behoorde tot de vijf grootste 
wijnbedrijven van de Languedoc-Roussillon. 
 
In die eerste jaren kreeg Pierre hulp van Frankrijk’s bekendste flying winemaker Jacques Lurton die wijnen 
maakte volgens Australisch concept. Ook nu nog is de stijl van werken bij Virginie uitgesproken Australisch, 
dus zonder franje maar wel met overgave en een volledige beheersing van alle technische details. Het enige 
wat telt is een onberispelijke kwaliteit. 
 
Virginie is volledig gespecialiseerd in de productie van vins de pays de cépage, wijnen die hun identiteit en 
herkenbaarheid primair ontlenen aan het druivenras waarvan ze gemaakt zijn. Het gaat daarbij overigens 
om heel wat meer dan alleen wijnen van cabernet sauvignon en chardonnay. Ook de zogeheten Rhône 
druiven, die hier in de Languedoc verbluffende resultaten opleveren, nemen een prominente plaats in 
binnen het aanbod van het bedrijf. En sinds kort ook twee assemblages: een rosé van cinsault en merlot; 
een rode wijn van grenache met merlot. 
 
Bij Virginie streeft men er bovenal heel nauwgezet naar om voor iedere druif het geschiktste terroir te vinden. In het ene geval is 
dat kleirijke zandgrond in een zo koel mogelijke omgeving, soms kiest men juist voor kalkbodems op een warme plek. En dat het 
hechten van zoveel belang aan terroir juist ook zinvol is bij het maken van cépage wijnen wordt iedere keer duidelijk bij het proeven 
van het resultaat. 

 www.domaine-virginie.com  
 

Nr. Rood Prijs Proefnotitie 

13 

Maison Virginie – Cabernet Sauvignon 

€ 7,95 
  

 Streek: Languedoc 
 Cépage: Cabernet Sauvignon 
 Weetje: Cabernet Sauvignon is door zijn dikke schil goed bestand tegen de warmte. In 

de (koelere) Bordeauxstreek wordt deze druif geblend met merlot 
 Gastronomie: Te serveren bij gebraden en gegrild vlees in saus of bij belegen kazen.  

14 

Maison Virginie - Merlot 

€ 7,95 
  

 Streek: Languedoc 
 Cépage: Merlot 
 Weetje: Merlot afkomstig uit Aude, Hérault en Gard. Maison Virginie laat altijd een 

groene oogst plaatsvinden, waarbij hele trossen vóór de oogst worden 
weggeknipt om een laag rendement te krijgen en daardoor veel 
concentratie in de druiven. 

 Gastronomie: Serveer op 16° Celsius bij gebakken biefstuk met zelfgemaakt frites, lamscurry, 
gebraden gevogelte, roerbakgerechten met sojasaus en zelfs bij gegrilde vis 
zoals tonijn of zwaardvis. 

15 

Beaurempart – Grande Réserve Rouge 

€ 9,75 
  

 Streek: Languedoc-Roussillon, Vin de Pays d’Oc 
 Cépage: Cabernet Sauvignon, Merlot 
 Weetje: Het zonnige Pays d’Oc is in trek bij zowel wijndrinkers als wijnmakers. Ook 

bekende blauwe druiven als Cabernet Sauvignon en Merlot doen het hier 
prima. Beaurempart maakt er gulle en geconcentreerde rode wijnen van die 
aansprekend zijn voor een breed wijnpubliek. 

 Gastronomie: Heerlijke wijn bij tournedos met knoflookaardappeltjes uit de oven, 
gemarineerde spare ribs, gegrilde groentes en pittige kazen. 
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Domaine de Grangeneuve 
De historie van wijnbouw op de heuvels van Tricastin is al minstens 2000 jaar oud. Vondst van de ruïne van een Romeinse villa uit 
de 1e eeuw die op wijnbouw was ingericht bewijst dat. Tot de tweede helft van de 19e eeuw was wijnbouw een belangrijke 
activiteit, maar ook hier sloeg de phylloxera hard toe. Gevolg was het bijna volledig verdwijnen van de wijnbouw in de streek. 
 
Wijnproductie op Domaine de Grangeneuve is nog maar van betrekkelijk recente datum en behoorde tot de eerste grotere 
domeinen na de phylloxera. Odette en Henri Bour betrokken het domein in 1964. In de omgeving was toen geen druivenstok te 
herkennen. Het echtpaar Bour startte met het planten van voor deze omgeving bekende variëteiten als grenache, syrah en cinsault. 
Het domein strekt zich uit over 65 hectare in de gemeente Roussas en geldt inmiddels al jaren als het meest regelmatige en best 
gewaardeerde van de streek. De wijnen, technisch altijd zeer goed verzorgd, maken een uitgesproken fruitige indruk en zijn 
bijzonder puur en zuiver. 
 
Henri Bour junior gaf inmiddels al weer een tiental aantal jaren geleden een succesvolle carrière in Spanje op om de leiding van zijn 
moeder over te nemen. Onder zijn leiding is het aantal wijnen in het portfolio danig uitgebreid. 

 www.kwastwijnkopers.nl 

 
Nr. Rood Prijs Proefnotitie 

16 

Domaine de Grangeneuve – Esprit de Grenache 

€ 12,50 
  

 Streek: Rhône 
 Cépage: 90% Grenache, 10% Syrah 
 Weetje: De handgeplukte trossen Grenache komen van gemiddeld zeventig jaar oude 

stokken, aangeplant op een oud Rhôneperceel. Eenmaal in de pers 
overgestoken vangt Henri Bour alleen de spontaan aflopende wijn op om die 
te assembleren (mengen) met de Syrah. Dan kan gebotteld worden.  

 Gastronomie: Een uitstekende wijn om van te genieten als aperitief of als begeleider van 
lamsvlees, biefstuk met pepersaus en harde zilte kaasjes. 

17 

Domaine de Grangeneuve – Vieilles Vignes 

€ 13,50   Ook in Magnum: 

€ 27,95 

 Streek: Rhône 
 

Cépage: 
Cuvée van gelijke delen Grenache en Syrah, afkomstig van stokken die 
gemiddeld ouder zijn dan 35 jaar. 

 Weetje: Gevinifieerd op betonnen cuves en gedurende een jaar opgevoed op gebruikt 
hout. Dat resulteert in een kruidige geur met zwoel rood fruit, dierlijke tonen 
en zoethout. De Vieilles Vignes heeft een brede smaak met zachte tannines en 
een mooie kruidigheid. 

 Gastronomie: Heerlijk bij geroosterd vlees, vederwild en rijpe kazen. 

18 

Chateau de Rieufret -  Graves 

€ 12,95 
  

 Streek: Bordeaux 
 Cépage: 70% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot 
 Weetje: De appellatie Graves is vernoemd naar de bodem die rijk is aan kiezels. Deze 

zijn waterdoorlatend en daardoor uitstekend geschikt voor de aanplant van 
Cabernet Sauvignon. 

 Gastronomie: Serveer de wijn op 16 tot 18˚C bij steak béarnaise. Ook geschikt bij oude 
brokkelkaas. 

 

Château de Rieufret  
Château de Rieufret wordt geproduceerd door de familie Dufour.  
Al sinds 1814 produceert dit familiebedrijf wijnen in de appellaties 
Barsac en Sauternes vanuit Château Simon.  
 
Vandaag de dag is het domein 38 hectaren groot. De wijngaarden zijn 
te vinden in de appellaties Bordeaux, Graves, Barsac en Sauternes.  
 
Op dit moment worden de werkzaamheden van Château Simon uitgevoerd door drie generaties. Onder hen bevinden zich hoog 
geclassificeerde geologen en oenologen.  
 
Château de Rieufret is afkomstig uit het schilderachtige dorpje Saint-Michel-de-Rieufret in de Graves. In het dorp wordt ieder jaar 
traditiegetrouw het feest van St. Michaël de aartsengel gevierd, waarnaar de wijn is vernoemd. 

 www.kwastwijnkopers.nl 
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Italië 
 

Cantina Sociale Trento 
Cantina Sociale Trento is een samenwerking van 11 boeren in de stad Trentino, welke op 17 oktober 1956 
geregistreerd is. Het idee ontstond uit de gedachte dat een samenwerking zelfs de kleine wijnboeren de 
kans zou geven om markt te bereiken met een gemeenschappelijk doel. De nieuwste wijnmakerij van 
Cantina Sociale Trento ligt aan de zuidkant van Trentino en is geopend in 2009. Het niveau van 
technologie en de nieuwste faciliteiten van het gebouw maken de wijnmakerij een milieuvriendelijk en 
altijd betrokken bij het verdedigen en promoten van de unieke Trentino wijnen. 
De druiven worden geteeld in een gebied omvat door de 3 provincies Trento, Bolzano en Belluno, die de Dolomieten delen, 
ingeschreven in de UNESCO World Heritage lijst in 2011. De bergen en de rivieren hebben de bebouwbare gebieden gedefinieerd. 
 

  cantinasocialetrento.it 
 

Nr. Wit Prijs Proefnotitie 

19 

Cantina Sociale Trento – 1339 Pinot Grigio  

€ 8,95  
  

 Streek: Trentino 
 Cépage: Pinot Grigio 
 Weetje: De wijngaarden zijn te vinden op de heuvels om het stadjes Trento, of op de 

bodem van de vallei op een hoogte van 400 m boven zeeniveau.  
 Gastronomie: Heel goed als aperitief, maar ook lekker bij witvis en witvlees maaltijden.  

20 

Cantina Sociale Trento – 1339 Müller Thurgau  

€ 8,95  
  

 Streek: Trentino 
 Cépage: Müller Thurgau 
 Weetje: De hoogte speelt een belangrijke rol voor deze druivensoort, 400 – 500 meter 

boven zee, om te zorgen voor een goed bouquet. Deze druif geeft het beste 
resultaat als zij gecultiveerd wordt op een heuvel, met een niet te droge 
bodem, goede exposure en ventilatie. 

 Gastronomie: Ideaal als aperitief of bij vis, schaal- en schelpdieren in het bijzonder. 

21 

Tenuta Sant' Antonio – Scaia Bianca 

€ 10,75 
  

 Streek: Veneto 
 Cépage: 40% Garganega en gelijke delen Trebbiano en Chardonnay 
 Gastronomie: Koel geschonken een verrukkelijk aperitief of goede begeleider van 

voorgerechtjes met vis, groenteschotels en koude gerechten.  
Eveneens voortreffelijk bij pasta, risotto’s en fruits de mer. 

22 

Vignamato Verdicchio dei Castelli di Jesi – Superiore Versiano  

€ 12,95 
  

 Streek: Marken 
 Cépage: Verdicchio 
 Weetje: Voor de Superiore ‘Versiano’ wordt alleen het allermooiste en rijpste fruit 

gebruikt. 
 Gastronomie: Een fantastisch aperitief, maar ook een uitgelezen begeleider van luxe schaal- 

en schelpdieren. 

23 

Azienda agraria Di Filippo – Grechetto dei Colli Martani d.o.c. 

€ 8,95 
  

 Streek: Umbrië - DOC Colli Martani 
 Cépage: Grechetto 
 Weetje: Goede score in zowel Vini d’Italia gids als de Almanacco del Berebene. 
 Gastronomie: Bij vis en schaaldieren en vooral bij asperges. 

 

Azienda Agricola Vignamato 
Vignamato is een familiebedrijf waaraan al vier generaties lang gebouwd wordt door de familie Amato. 
Al sinds de vroege jaren vijftig is het hun streven om kwalitatief uitstekende wijnen te produceren. Ze 
maken daarbij gebruik van de modernste middelen, zonder hun historie uit het oog te verliezen. Ze 
zijn gespecialiseerd in het maken van uitstekende Verdicchio’s, maar de productie beperkt zich hier 
zeker niet toe. Men produceert ook rode wijnen, een lokale wijnspecialiteit van zure kersen en men 
teelt olijven.  

  www.kwastwijnkopers.nl 
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Torre Alta 
 Met zo’n 280 kilometer doorsnee van oost naar west en ongeveer een derde van die afstand van 
noord naar zuid is Sicilië, een autonome regio van Italië, het grootste eiland van de Middellandse 
Zee. Er bestaat al meer dan tweeduizend jaar een levendige wijncultuur. Druiven voelen zich 
uitstekend thuis in het mediterrane klimaat, met volop zonneschijn en ieder jaar een constante 
neerslag die precies voldoende bijdraagt aan een optimale rijping. 
 
Puglia, in het uiterste zuidoosten van Italië, is een warme en vruchtbare streek. Hier teelt men van alles, van citrusvruchten, olijven 
en tabak tot, uiteraard, druiven. Die druiven moeten dan wel bestand zijn tegen de hitte, en daarom blinkt Puglia vooral uit in rode 
wijnen. De laatste decennia zijn er grote kwaliteitssprongen gemaakt. Waar men vroeger, net als op Sicilië, enorme oogsten 
binnenhaalde die véél matige wijn opleverden, worden nu steeds betere wijnen gemaakt van inheemse druiven als primitivo, 
negroamaro en malvasia nera. De kracht en kruidigheid van deze wijnen doen wel eens denken aan de stijl van zware Rhônewijnen. 
Het wijnhuis dat verantwoordelijk is voor Torre Alta is actief op Sicilië en in Puglia. 

  www.kwastwijnkopers.nl 
 

Nr. Rood Prijs Proefnotitie 

24 

Cantina Sociale Trento – 1339 Teroldego  

€ 8,95  
  

 Streek: Trentino 
 Cépage: Teroldego 
 Weetje: Teroldego geeft de voorkeur aan lichten doorlatende bodems. 
 Gastronomie: Een ideale partner voor gerechten van rood vlees, wild en hertenvlees. 

25 

Torre Alta - Primitivo 

€ 7,20 
  

 Streek: Puglia, Torre Alta 
 Cépage: Primitivo 
 Weetje: Het druivenras Primitivo is genetisch gelijk aan de Zinfandel in Californië, 

maar de bakermat van deze variëteit ligt in Zuid-Italië, om precies te zijn in 
Puglia, de "hak van de laars". 

 Gastronomie: De Torre Alta Primitivo combineert uitstekend met harde kazen, vlees van 
de grill en charcuterie. 

26 

Azienda Agricola Vignamato – Rosso Piceno 

€ 9,30  
  

 Streek: Marken 
 Cépage: 80% Montepulciano, 20% Sangiovese 
 Weetje: Rosso Piceno bestaat altijd uit een blend van Montepulciano en Sangiovese. 

Het maximaal toegestane percentage Sangiovese is 60%. Hoe meer 
Montepulciano, des te beter doorgaans de kwaliteit. 

 Gastronomie: Fantastisch bij allerlei vleesgerechten, met name ook bij kruidige stoof-
schotels, spaghetti al ragù, wild en harde kazen 

27 

Tenuta Sant' Antonio – Scaia Rossa 

€ 10,75  
  

 Streek: Veneto 
 Cépage: 100% Corvinadruiven van drie tot tien jaar oude stokken  
 Gastronomie: Ideaal om elke dag van te genieten. Hetzij als lekker rood aperitief dan wel als 

aangename begeleider van voorgerechten, pasta’s, risotto, gegrild vlees, 
gedroogde worst en kaas uit de bergen. 

28 

Azienda agraria Di Filippo - Sangiovese Dei Colli Martani d.o.c. 

€ 10,95  
  

 Streek: Umbrië - Colli Martani DOC 
 Cépage: Sangiovese 
 Weetje: Zeer toegankelijk maar wel met een uitgesproken eigen karakter, een typisch 

voorbeeld van de deskundigheid waarmee Roberto di Filippo zijn wijnen weet 
te maken. 

 Gastronomie: Bij lichtere gerechten, zoals witvlees, salades, pasta’s. 

29 

Azienda agraria Di Filippo - Sangiovese Properzio Riserva D.O.C. 

€ 16,45  
  

 Streek: Umbrië - Colli Martani DOC 
 Cépage: Sangiovese 
 Weetje: De biologisch verbouwde Sangiovese wordt handmatig geplukt, Roberto di 

Filippo produceert jaarlijks slechts ca. 5000 flessen van de Properzio; een 
absolute topper onder de Sangiovesewijnen. 

 Gastronomie: rood vlees, prosciutto, salami, belegen kazen 
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Portugal 
 

Ribafreixo 
In 2007 werd Ribafreixo Wines opgericht door een drietal 
vooruitstrevende, ambitieuze dromers. Mario Pinheiro (van 
Zuid-Afrikaanse afkomst), Nuno Bicó en de bekende 
wijnmaker Paolo Laureano vestigden hun nieuwe wijnhuis in 
Vidiguero, een van de acht subregio’s van de Zuidoost-
Portugese wijnstreek Alentejo. Een wijnstreek met een 
eeuwenoude wijnbouwtraditie die terug gaat tot de 
Romeinen. De drie heren kochten er 28 losse, verlaten 
percelen en wisten in drie jaar tijd hun droom te verwezenlijken, door daar één coherent wijndomein van te maken van in totaal 
282 hectare. De reeds bestaande wijngaarden worden grondig opgeknapt en de nieuwe, verbindende percelen beplant met louter 
Portugese druiven, waarvan sommige volstrekt lokaal. En nieuwe, modern uitgeruste wijnkelder opende in 2012. De focus ligt op 
de productie van witte kwaliteitswijnen van inheemse druivenrassen, maar ook de rode wijnen – eveneens van Portugese en lokale 
druiven – kunnen zich meten met de beste van Portugal. Zowel de rode als witte wijnen kregen in de korte bestaanstijd van het 
wijnhuis van de internationale wijnpers al veel waardering.  In 2015 werden ze uitgeroepen tot beste wijntoerisme project in 
Alentejo! 

 ribafreixo.com 
  

 Nr. Wit Prijs Proefnotitie 

30 

Ribafreixo – Barrancôa Branco 

€ 8,95 
  

 Streek: Alentejo 
 Cépage: Antão vaz, Arinto, Síria 
 Weetje: Vidigueira is omringd door de Serra do Mendro, waardoor het gebied meer 

regenval heeft en koeler is dan de rest van Alentejo.  
 Gastronomie: Serveer op 10°Celsius als aperitief, bij gegrilde vis, visstoofpotjes, sushi en 

lichte Aziatische gerechten met kip, vis of groenten. 

31 

Quinta do Vallado - Moscatel 

€ 15,95 
  

 Streek: Douro 
 Cépage: 100% Moscatel Galego Branco (Muscat) 
 Gastronomie: Serveer de wijn bij frisse voorgerechten. 

 

 Nr. Rood Prijs Proefnotitie 

32 

Ribafreixo – Barrancôa Tinto 

€ 8,95  Ook in Magnum: 

€ 19,95 

 Streek: Alentejo 
 Cépage: Aragonez, Trincadeira, Alicante Bouschet 
 Weetje: Vidiguero is omringd door de Serra do Mendro, waardoor het gebied ondanks 

zijn zuidelijke ligging meer regenval heeft en koeler is dan de rest van 
Alentejo. 

 Gastronomie: Serveer op 15 à 16˚Celsius bij stoofvlees, stoofpotten en rijk gevulde soepen. 
Ook lekker bij geroosterd lams- of varkensvlees en vederwild.  

33 

Quinta da Cabriz - Tinto 

€ 8,95  Ook in Magnum: 

€ 19,95 

 Streek: Dão 
 Cépage: Alfrocheiro, Tinta Roriz en Touriga Nacional  
 Weetje: Omdat Dão vooral bekend is om z’n houtgerijpte stevige wijnen met groot 

bewaarpotentieel zou je bijna vergeten dat hier ook fantastische witte wijnen 
gemaakt worden. 

 Gastronomie: Licht gekoeld heerlijk als aperitief of bij vleesgerechten.  

34 

Quinta do Vallado - Tinto                       

€ 15,95 
  

 Streek: Douro 
 Cépage: 25% Touriga Nacional, 20% Touriga Franca, en een mix  van Tinta Roriz, Tinta 

Amarela, Tinta Barroca en Sousão 
 Gastronomie: Serveer de wijn bij traditionele Portugese gerechten. 
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Spanje 

 

Bodegas Trenza 
Bodegas Trenza is het wijnbedrijf van de jonge en ambitieuze Deense broers David en Jonas Tofterup. De jongens zijn beide geboren 
en getogen in Kopenhagen, maar wisten al snel dat hun grote droom het maken van hun eigen wijn was. Gezamenlijk hebben de 
broers het wijn maken geleerd over de hele wereld. Zo heeft David gewerkt in verschillende wijnbedrijven in Spanje, Frankrijk, Chili 
en Californië. Jonas werkte eerder al in verschillende gebieden in Duitsland en in Stellenbosch, Zuid-Afrika.  
 
Hun bedrijfsfilosofie bestaat uit het vlechten van hun gezamenlijke wijnkennis en het samen brengen van verschillende 
druivenrassen. Ze zien dit als een altijd veranderende vlecht, wat tevens de letterlijke vertaling is van de naam van hun Bodegas: 
Trenza!  
 
Naast de gewone Sedosa-wijnen brengen de broers ook een biologisch produceerde witte en rode wijn op de markt. 
 

 www.kwastwijnkopers.nl 
 

 Nr. Wit Prijs Proefnotitie 

35 

Pulpoloco – Viuara 

€ 5,95  
 

 Streek: Campo de Borja 
 Cépage: 100% Viuara (Macabeo) 
 Weetje: Een frisse wijn, transparant en gedistingeerd met de herkenbare aroma van 

de wijngaarden van Viura. Delicate en subtiele bloemenaroma met een hint 
van vers fruit. Een mooie, karakteristieke wijn vol van smaak.  
Pulpoloco betekent rare octopus (kijk maar eens op het etiket). 

 Gastronomie: Met Quinoa salade, Spinazie en Ricotta Gnocchi of Zalm in Avocadosaus. 
(zie voor recepten: www.spanish-story.com) 

36 

Bodegas Ramón Roqueta – Macabeo Chardonnay 

€ 7,75 
  

 Streek: Catalunya 
 Cépage: Macabeo, Chardonnay 
 Weetje: In deze witte wijn is de koele invloed van de uit de Pyreneeën trekkende 

wind duidelijk te proeven. Zo voorziet de macabeo de wijn van een minerale 
en witfruitige frisheid terwijl de langzaam gerijpte chardonnay voor 
structuur en lengte zorgt. 

 Gastronomie: In deze combinatie vormen ze een dorstlessende droge zomerwijn die zeer 
gemakkelijk doordrinkt als aperitief of begeleider van lichte hapjes, 
zeevruchten en salades 

37 

Bodegas Trenza – Sedosa Organic Blanco 

€ 7,95  
 

 Streek: Vino de la tierra de Castilla, La Mancha 
 Cépage: Verdejo, Sauvignon Blanc en Viognier 
 Weetje: De druiven voor deze wijn zijn afkomstig van 12-15 jaar oude, biologisch 

geteelde stokken. In de wijngaard wordt alleen 100% biologische dierlijke 
compost gebruikt. Het hogere stikstofgehalte zorgt voor gezonde en levendig 
bloeiende wijnstokken. 

 Gastronomie: Veelzijdige wijn die goed combineert met allerlei borrelhapjes, frisse 
salades, gebakken vis of pasta’s met kip, vis of groenten. Ook erg lekker op 
zichzelf! 

38 

Barón de Ley - Blanco 

€ 9,45 
 

 Streek: Rioja 
 Cépage: 90% Viura, 10% Malvasía  
 Weetje: Direct na de handmatige oogst worden de ontsteelde Viura en 

Malvasíadruiven geperst aan het eind van het productieproces is hij 
stuivend fris met een exotische neus en heerlijke sappige vruchtenaroma's, 
mooie balans en strakke afdronk. 

 Gastronomie: Heerlijk als dorstlessend aperitief of aan tafel bij zeevruchten. 
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Bodegas Fillaboa 
Bodegas Fillaboa is het grootste wijndomein in de Galicische gemeente Pontevedra, gelegen in het uiterste noordwesten van 
Spanje. Fillaboa is een prachtig ommuurd domein met een historische villa en zelfs een kapel. Ook de in de 15e eeuw gerestaureerde 
Romeinse brug aan de ingang van het domein verraadt dat de wijngeschiedenis hier tot de Romeinse Tijd terugvoert.  
 
Fillaboa bezit 70 hectare die allemaal beplant zijn met albariño, dé druif van Rias Baixas. In het intens groene landschap vlakbij de 
kust van de Atlantische Oceaan ondergaan de druiven een langzame rijping en ontwikkelen ze hierdoor intense aroma’s en verfijnde 
zuren.  
 
Fillaboa is een van de bijna 30 wijnbedrijven die verenigd zijn in de Grandes Pagos de España, een organisatie die zich toelegt op 
de productie, bevordering en promotie van hoge kwaliteit single estate wijnen in Spanje. 
 

 www.kwastwijnkopers.nl 

 
 Nr. Wit Prijs Proefnotitie 

39 

Fillaboa – Albariño Atlantik 

€ 12,95 
 

 Streek: Rias Baixas 
 Cépage: Albariño 
 Weetje: Atlantik verwijst uiteraard naar de verkoelende Atlantische bries die waait 

in het kustgebied van Rias Baixas. De wijngaarden van Fillaboa – en 
daarmee de wijnen - worden sterk beïnvloed door deze Atlantische wind. 

 Gastronomie: Serveer op 8 à 10 graden als aperitief, bij schaal- en schelpdieren, witte 
vissoorten of bij sushi en sashimi. 

40 

Celler LaFou - Els Amelers 

€ 16,95 
  

 Streek: Terra Alta 
 Cépage: Garnatxa Blanca 
 Weetje: Garnatxa blanca en garnatxa negra zijn de belangrijkste druiven van Terra 

Alta. Juist in dit wijngebied geven zowel de witte als de blauwe grenache 
(garnatxa in het Catalaans) wijnen met veel diepte en expressie. “Amelers” 
betekent amandelbomen in het Catalaans; ze staan in Terra Alta rond veel 
wijngaarden. 

 Gastronomie: Spaghetti met vongole (venusschelpen), knoflook, chilipeper en peterselie; 
kip uit de oven met mediterrane kruiden. 

 

 Nr. Rosé Prijs Proefnotitie 

41 

Pulpoloco – Garnacha 

€ 5,95 
 

 Streek: Campo de Borja 
 Cépage: 100% Garnacha 
 Weetje: De rose wijn van Pulpoloco is een zachte, aromatische wijn met een rijke 

smaak. Elegant en zeer geschikt voor de echte wijnkenner. Een mooi, 
lichtrose wijn met een aroma van rood fruit en een goed intensiteit. 
Pulpoloco betekent rare octopus (kijk maar eens op het etiket). 

 Gastronomie: Met gekruide kip, kaasrigatoni of Kip Tikka Masala  
(zie voor recepten: www.spanish-story.com) 

42 

Bodegas Ramón Roqueta – Cabernet Sauvignon / Garnacha 

€  7,75 
 

 Streek: Catalunya, Spanje 
 Cépage: Cabernet Sauvignon, Garnacha 
 Weetje: Hoewel het etiket de Denominación Catalunya draagt, liggen de gaarden 

voor de wijnen van Ramón Roqueta geografisch gezien merendeels in de Plá 
de Bages, op een hoogte tussen 400 en 600 meter boven de Middellandse 
zeespiegel.  

 Gastronomie: Te serveren als aperitief of begeleider van lichte hapjes, pasta's, 
rijstgerechten en salades.  
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Nr. Rood Prijs Proefnotitie 

43 

Bodegas Ramón Roqueta – Tempranillo 

€ 7,75 
 

 Streek: Catalunya 
 Cépage: Tempranillo, Cabernet Sauvignon  
 Weetje: Rijp rood en zwart fruit, lichte aroma’s van eikenhout, wat drop en chocola, en 

een zachte, romige structuur. 
 Gastronomie: Allround wijn, lekker bij onder andere pasta’s en verschillende vegetarische of 

vleesgerechten. 

44 

Bodegas Trenza - Sedosa Organic Negre 

€ 7,95 
 

 Streek: Vino de la tierra de Castilla, La Mancha 
 Cépage: Tempranillo, Cabernet Sauvignon en Syrah 
 Weetje: De druiven voor deze wijn zijn afkomstig van meer dan 30 jaar oude, 

biologisch geteelde stokken. In de wijngaard wordt alleen 100% biologische 
dierlijke compost gebruikt. 

 Gastronomie: Veelzijdige wijn die goed combineert met gerechten met kalfsvlees, 
varkensvlees of konijn, maar ook met gekruide vegetarische oven- of 
stoofschotels. 

45 

Bodegas Ramón Roqueta – Tempranillo Cabernet Sauvignon Reserva   

€ 8,95 
 

 Streek: Catalunya 
 Cépage: Tempranillo, Cabernet Sauvignon  
 Weetje: De druiven komen deels van de 127 hectare eigen wijnpercelen, de overige 

trossen  worden opgekocht van lokale telers. Hoewel het etiket de 
Denominación Catalunya draagt, liggen de gaarden voor de wijnen van Ramón 
Roqueta geografisch gezien merendeels in de Plá de Bages, op een hoogte 
tussen 400 en 600 meter boven de Middellandse zeespiegel. 

 Gastronomie: Vriendelijk geprijsd en multi-inzetbaar dus, als borrel-, feest- en barbecuewijn, 
aperitief of charmeur aan tafel bij vis, schelp- en schaaldieren, pasta's, 
rijstgerechten en salades. 

46 

Barón de Ley – El Perdiguero Barrica 

€ 9,95 
 

 Streek: Cigales 
 Cépage: Tempranillo 
 Weetje: Cigales is een ruig gebied, perfect voor het maken van spannende en stoere 

wijnen. 
 Gastronomie: Een onweerstaanbare begeleider van rood vlees en harde kazen. 

47 

Pulpoloco – Tempranillo 

€ 5,95 
 

 Streek: Campo de Borja 
 Cépage: Tempranillo 
 Weetje: Deze rode wijn is traditioneel gerijpt. De 30 jaar oude wijnranken geven de 

typische smaak aan deze wijn; harmonieus, elegant en goed uitgebalanceerd. 
Pulpoloco betekent rare octopus (kijk maar eens op het etiket). 

 Gastronomie: Met bolognese pannekoeken, Pizza Serranoham of Vleeslasagne  
(zie voor recepten: www.spanish-story.com) 

48 

Abadal - Franc 

€ 10,75 
 

 Streek: Pla de Bages 
 Cépage: Cabernet Franc, Tempranillo & Sumoll 
 Weetje: Sumoll is een rustieke blauwe druif, oorspronkelijk afkomstige uit Penedès. De 

druif is lang en groot en kan goed tegen droogte. De naam sumoll komt van 
sumollar wat zoiets betekent als ‘verdorren’. Een jonge wijn gemaakt van 
100% sumoll heeft iets ruigs en droogs in de smaak, wat verdwijnt naarmate 
de wijn rijpt. 

 Gastronomie: Serveer op 15 à 17 graden bij gegrilde of gebraden kip, varkens- of kalfsvlees, 
worstjes, zelfgemaakte hamburgers, gegrilde groenten en vegetarische 
gerechten met linzen of paddenstoelen en bij steak tartare.  

49 

Losada Vinos de Finca– Bierzo 

€ 16,95 
 

 Streek: Bierzo 
 Cépage: Mencía 
 Weetje: Deze ongefilterde wijn ontwikkelt gedurende vier tot zes jaar na de oogst een 

indrukwekkende aromatische complexiteit. 
 Gastronomie: Even decanteren voor consumptie is aan te raden. Te serveren bij mooie, rijke 

vleesgerechten. 
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Zuid-Afrika 
  

Kaapslig 
Kaapslig wordt gemaakt in de Weskaap van meerdere druiven afkomstig van verschillende 
wijngaarden verspreid over het  gebied. Alleen de percelen waar de klimatologische en geologische 
omstandigheden het best zijn voor de benodigde druivenvariëteiten, worden geselecteerd. Daarvan 
komen ook nog eens slechts dié vruchten in aanmerking die de hoogste concentratie geur en smaak 
in zich dragen.  
 
Daarna bepaalt het vakkundige team in de winery de uiteindelijke blend of samenstelling van de wijn. Dat ze de kunst van dat 
blenden zeer goed verstaan bij dit wijnhuis blijkt wel uit het ongekende succes van hun wijnen. 
 

 www.kwastwijnkopers.nl 
 

 Nr. Wit Prijs Proefnotitie 

50 

Kaapslig – Daglig Wit 

€ 5,95 
  

 Streek: Weskaap 
 Cépage: Chenin Blanc, Chardonnay, Colombard 
 Weetje: De wijn is Daglig genoemd omdat het daglicht refereert aan de lichte kleur van 

de wijn. 
 Gastronomie: Een dankbare huiswijn, maar ook een ideale maaltijdbegeleider van salades, 

gevogelte en vis. 

51 

Simonsig Estate – Chenin Blanc 

€ 8,95  
  

 Streek: Stellenbosch 
 Cépage: Steen (Chenin Blanc) 
 Weetje: Eén en al tropisch fruit. Bestemd om zo jong mogelijk te drinken. 
 Gastronomie: Deze droge wijn heeft een zweempje honing in zijn afdronk waardoor hij, koel 

geschonken, uitstekend inzetbaar is als begeleider van steviger visgerechten, 
maaltijdsalades, asperges en gegratineerde schelp- en schaaldieren. De wijn is 
gemaakt om jong van te genieten. 

52 

Simonsig Estate – Chardonnay 

€ 13,95  
  

 Streek: Stellenbosch 
 Cépage: Chardonnay 
 Weetje: Uitgebalanceerde, levendige Chardonnay. Wijn van het fruitige type en niet 

van het boterige. Rijp en rond met tonen van appel, peer, amandel en vanille. 
 Gastronomie: Aanbevolen bij wit vlees. 

 

Simonsig Estate 
De geschiedenis van het wijnhuis van de Malans begint met pater familias "Oom" Frans Malan 
die in 1953 een eigen wijnbedrijf met de voorzichtige naam 'De Hoop' opzette. Vijftien jaar later 
was Frans Malan één van de eerste wijnboeren die zelf ging bottelen, onafgebroken 
experimenteerde met nieuwe druivenrassen als bv. chardonnay en nieuwe hyper-moderne 
keldertechnieken introduceerde. Daarnaast werd hij de eerste die Kaapse Vonkel produceerde, 
de Zuid-Afrikaanse tegenhanger van Champagne. Terecht ontpopte Frans Malan zich als een 
van de gezichtsbepalende pioniers in het Stellenbosch van voor de grote doorbraak in de jaren 
negentig. 
Tegenwoordig wordt Simonsig – zoals de nieuwe naam voor het domein luidt en doelend op het magnifieke uitzicht dat het estate 
heeft over de Simonsberg - geleid door de drie broers (tiende generatie!) François (wijngaard), Johan (kelder) en Pieter (marketing) 
Malan. Ze beschikken over 210 hectare wijngaarden, beplant met een compleet aanbod aan druivenrassen. Dit gouden drietal weet 
de wijnwereld keer op keer te verrassen met in kwaliteit toenemende wijnen. Toch wordt slechts een deel van de productie 
uitgevoerd naar het buitenland; de binnenlandse markt voorziet in de helft van Simonsigs omzet. 
Met een jaarlijkse neerslag van 700 mm en een door de oceanen meditarraan gehouden klimaat, gedijen zowel witte als blauwe 
druiven hier opperbest. De zandstenen bodem en poreuze granietgrond bieden plaats aan diverse variëteiten. De maximum hoogte 
waarop geteeld wordt is  260 meter boven de zeespiegel. De gemiddelde opbrengst per hectare ligt op achtduizend kilo. 
 

 www.simonsig.co.za 
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 Nr. Rood Prijs Proefnotitie 

53 

Kaapslig – Naglig Rooi 

€ 5,95 
  

 Streek: Weskaap 
 Cépage: Pinotage, Cinsault, Ruby Cabernet 
 Weetje: De naam naglig refereert aan de donkere kleur van de druiven en de wijn die 

wordt geassocieerd met de duisternis van de nacht 
 Gastronomie: Een dankbare huiswijn maar ook een ideale maaltijdbegeleider bij pasta’s of 

niet al te zware vleesgerechten. 

54 

Simonsig Estate – Cabernet-Sauvignon / Shiraz 

€ 8,95 
  

 Streek: Stellenbosch 
 Cépage: Cabernet Sauvignon, Shiraz 
 Weetje: Bij Simonsig is de Shirazdruif geen onbekende. Een van de paradepaardjes van 

het huis wordt namelijk van die druif gemaakt: de Merindol, genoemd naar 
het Zuid-Franse dorpje waar de familie Malan oorspronkelijk vandaan komt. 
De Shiraz doet het trouwens opvallend goed in het Zuid-Afrikaanse klimaat. 
Geen wonder dat de wijnmakers bij Simonsig besloten om een blend samen te 
stellen van de succesvolle Cabernet Sauvignon en Shiraz.  

 Gastronomie: Het geheel ondergaat geen houtrijping waardoor lichtere bereidingen van 
vlees en jonge zoute kazen moeiteloos combineren met deze wijn. 

55 

Simonsig Estate – The SMV 

€ 13,40 
  

 Streek: Stellenbosch 
 Cépage: 82% Shiraz, 14% Mourvèrde, 4% Viognier 
 Weetje: Deze verleidelijke wijn zag in 2009 het licht. Hij wordt gemaakt van drie 

verschillende druiven waaronder een witte variëteit. In de uiteindelijke 
assemblage domineert echter zeer rijpe Shiraz. De wijn ontleent uiteindelijk 
zijn concentratie aan Shiraz. In combinatie met zijn rode broertje levert hij 
overweldigende indrukken van bramen, kruiden, koffie en vanille naast 
verleidelijke roostertonen en een pepertje. Viognier vervolmaakt de 
complexiteit van de SMV met zijn kenmerkende bloemenparfum.  

 Gastronomie: Hierdoor kan - tot vijf jaar na de vermelde oogst - dankbaar genoten worden 
van The SMV bij gerechten met paddenstoelen, sudderpotten en exotische 
bereidingen. 

56 

Simonsig Estate – Pinotage 

€ 13,40 
  

 Streek: Stellenbosch 
 Cépage: Pinotage 
 Weetje: Zuid-Afrika's nationale druivenras Pinotage is een kruising tussen Pinot Noir 

en Cinsault. Bij Simonsig geven ze er de voorkeur aan de wijn ervan houtvrij te 
ontwikkelen zodat hun Pinotage vooral gekenmerkt wordt door heel veel rood 
fruit.  

 Gastronomie: Iets gekoeld geschonken past deze wijn dus uitstekend bij gekruide gerechten 
en uiteraard bij geroosterd vlees. 

57 

Simonsig Estate – Tiara 

€ 22,50  
  

 Streek: Stellenbosch 
 Cépage: Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc  
 Weetje: Vlaggenschip van Simonsig sinds 1990. Assemblage in de stijl van Bordeaux. 

Intense wijn met aroma's van zwart fruit. 
 Gastronomie: In combinatie met rundvlees, brokkelkazen en goed gezelschap komt 

Simonsig's Tiara het beste tot z'n recht. 
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Dessertwijn  
 

 Nr. Duitsland (wit) Prijs Proefnotitie 

58 

Von der Leyen - Nahe 

€ 5,95 
  

 Streek: Nahe 
 Cépage: Rivaner, Müller Thurgau, Riesling 
 Weetje: De wijn heeft een laag alcoholpercentage van slechts 8,5% omdat nog niet alle 

suikers uit het druivensap zijn omgezet in alcohol. 
 Gastronomie: Goed gekoeld komt de wijn het beste tot zijn recht. Bijvoorbeeld in combinatie 

met vis of gevogelte en zelfs met een lichte salade met kalfs- of varkensvlees. 

 

 Nr. Frankrijk (rood) Prijs Proefnotitie 

59 

Le Petit Berticot - Sémillon Moelleux 

€ 7,95 
  

 Streek: Sud-Ouest-Atlantique, Côtes de Duras 
 Cépage: Sémillon 
 Gastronomie: Te serveren als aperitief of bij boerenpaté.  

 

 Nr. Italië (rood) Prijs Proefnotitie 

60 

Giovanni Almondo – Brachetto ’Fosso della Rosa’  

€ 15,95  
 

 Streek: Piemonte 
 Cépage: Brachetto 
 Weetje: Fosso della Rosa betekent kanaal of greppel van de roos in het Italiaans. 

De naam werd in 1993 aan de wijn gegeven vanwege het intense 
aroma’s van rozen. 

 Gastronomie: Serveer op een temperatuur van 8°Celsius als aperitief – op het terras! – en bij 
niet te zware desserts met rood fruit zoals aardbeiensoep, frambozensorbet of 
een taart met rood fruit. 

 

Giovanni Almondo 
Het Piemontese wijnhuis Giovanni Almondo is een echt familiebedrijf. Tot begin jaren ’80 van de vorige eeuw verbouwde Giovanni 
er voornamelijk fruit: perziken, aardbeien, appels en ook druiven, maar die verkocht hij. Van slechts een kleine hoeveelheid maakt 
hij zelf wijn. Zoon Domenico bracht daar in 1980 verandering in. Als pas afgestudeerde agrarische wetenschapper besloot hij om 
wijn te gaan maken van arneis, nebbiolo en barbera en die zelf te bottelen. Het bedrijf groeide onder zijn leiding zowel letterlijk als 
figuurlijk en in 1984 werden de eerste flessen geëxporteerd naar de Verenigde Staten, Duitsland en Zwitserland.  
 
Vandaag de dag omvat de productie jaarlijks 90.000 flessen, waarvan het overgrote deel arneis. Domenico’s vrouw Antonella, zoons 
Federico en Stefano zijn allen werkzaam in het wijnbedrijf en ook vader Giovanni en moeder Teresina zijn nog regelmatig in de 
wijngaarden te vinden. De nu nog jonge Federico heeft het vakmanschap en de passie van zijn vader geërfd en zal hem op termijn 
opvolgen als wijnmaker. 
 
De gemeente Montà, waar het wijnhuis is gevestigd, is de enige gemeente in Langhe en Roero dat een terroir heeft dat zowel 
geschikt is voor arneis als voor nebbiolo. Het noordelijke deel van de gemeente heeft op 400 meter de hoogst gelegen wijngaarden 
van de regio. De zure bodem bestaat er voornamelijk uit zand en is uiterst geschikt voor geurige en mineralige wijnen van arneis. 
Het zuidelijke deel van de gemeente ligt lager en de bodem bevat er meer kalk: ideaal voor medium bodied wijnen van nebbiolo.. 
 

 www.kwastwijnkopers.nl 
 

 Nr. Spanje (rood) Prijs Proefnotitie 

61 

Casa de la Ermita - Dulce Monastrell 

(0,500 l) 

€ 12,95 
 

 Streek: Jumilla, Spanje 
 Cépage: Manastrell 
 Weetje: De overrijpe en licht ingedroogde monastrelldruiven voor deze ‘dulce’ komen 

van meer dan 60 jaar oude stokken 
 Gastronomie: Een geweldige wijn om te combineren met chocolade-desserts, patés en 

diverse kazen. 
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Portwijn 
 

Pink Port 
Pink port wordt gemaakt uit de traditionele blauwe portdruiven. De mooie roze kleur ontstaat door een 
beetje kleur aan de rode druivenschillen te onttrekken. Het druivensap wordt op een zeer koude temperatuur 
vergist. Het gistingsproces duurt hierdoor 2 keer zo lang als dat van gewone port.  
Pink port is hierdoor levendiger en frisser van smaak dan andere portsoorten, met aroma’s van framboos, 
honing en grapefruit. Serveren op 6-12°C.  

 www.croftpink.com 
 

 Nr. Rosé Prijs Proefnotitie 

62 

Croft – Pink Port 

(0,500 l) 

€ 11,95  
  

 Streek: Douro 
 Cépage: Touriga francesa, tinta roriz & touriga nacional 
 Weetje: Serveer Croft Pink als cocktail. Benieuwd naar recepten?  

www.croftpink.com/#/recipes 
 Gastronomie: Als aperitief, bij witte chocolade met dadels en walnoten, bij roquefort, bij zeer 

rijpe, echt zoete meloen met de ham, in combinatie met warm gebak met 
vruchten en puur en zeer romig vanille-ijs. 

 
Ramos Pinto 
Ramos Pinto is opgericht in 1880 door Adriano Ramos Pinto. Ramos Pinto werd al snel bekend door de innovativiteit en 
ondernemendheid. Dit ging samen met een goede kwaliteit van wijn en port. Het huis Ramos Pinto is eigenaar van de 
wijngaarden (Quintas) do Bom Retiro, da Urtiga, dos Bons Ares en da Ervamoira. Deze gebieden beslaan in totaal zo’n 360 ha. Het 
is zeer bijzonder voor een producent om zoveel wijngaarden in eigen beheer te hebben en het betekent dat Ramos Pinto een 
grote controle heeft over de kwaliteit van de druiven waar zowel wijn als port van word vervaardigd. De druiven komen 
ondermeer van de Quinta de Ervamoira en de Quinta dos Bons Ares. Ervamoira ligt in een rotsachtige omgeving aan de oevers 
van de Coa-rivier. Het klimaat is daar warm en zeer droog. Dit voegt een volle smaak en body toe. Bons Ares daarentegen is een 
granieten wijngaard `of higher elevation´ met koele groeicondities. Dit zorgt voor frisheid en levendigheid. 

 www.ramospinto.pt 
 

 Nr. Wit Prijs Proefnotitie 

63 

Ramos Pinto Adriano Reserva White 

€ 18,95  
  

 Streek: Douro 
 Cépage: Codega, Malvasia, Viozinho, Rabigato 
 Weetje: Deze reserva is gemaakt van de beste druivenvarieteiten  in de regio. 
 Gastronomie: Gedroogd fruit met Pata Negra ham, Foie Gras, verschillende kazen (bijv. 

cheddar), desserts met rood fruit of ijs. 
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Taylor, Fladgate & Yeatman 
Job Bearsley wordt algemeen beschouwd als de oprichter van Taylor’s. Deze Engelse handelaar deed rond 1670 al zaken in noord 
Portugal. Net als enkele van zijn landgenoten moet hij zich specifiek hebben bezig gehouden met verhandeling van Portugese 
gezouten kabeljauw, graan, fruit en olie in ruil voor Britse wol. Interessant detail is dat het 4XX symbool in het logo van Taylor’s 
lange tijd eigenlijk het wolmerk was van het bedrijf. De eerste opgetekende bewijzen van Bearsley’s activiteit in de wijnhandel 
dateren van 1692.  
Vele generaties volgen elkaar op en dat maakt het bedrijf in de portwereld uniek. Tot op de dag van vandaag, net als in het jaar van 
oprichting in 1692, is Taylor’s een familieconcern dat nog nooit verkocht, gekocht of overgenomen is. 

 www.taylor.pt 
 

 Nr. Rood Prijs Proefnotitie 

64 

Taylor, Fladgate & Yeatman – Select Ruby 

€ 12,95  
 

 Streek: Douro 
 Cépage: Touriga Francesa, Tinta Roriz & Touriga Nacional 
 Weetje: Taylor’s gebruikt voor het versterken van de wijn niet meer de (voorheen 

verplichte) graanalcohol, maar wijnalcohol van 77%. 
 Gastronomie: Te serveren als aperitief en of bij rijpe blauwschimmelkazen.  

65 

Taylor, Fladgate & Yeatman – First Estate Finest Reserve 

€ 18,95  
 

 Streek: Douro 
 Cépage: Touriga Francesa, Tinta Roriz & Touriga Nacional  
 Weetje: Deze port is vernoemd naar de eerste wijngaard die deze Taylor kocht eind 17e 

eeuw.  
 Gastronomie: Te serveren bij diverse chocolade gerechten.  

66 

Taylor, Fladgate & Yeatman – Late Bottled Vintage 

€ 18,95  
 

 Streek: Douro 
 Cépage: Touriga Francesa, Tinta Roriz, Touriga Nacional e.a.  
 Weetje: De Late Bottled Vintage wordt later gebotteld dan een “gewone” vintage en 

rijpt tussen de 4 en 6 jaar op grote houten vaten. De druiven zijn afkomstig van 
één oogstjaar.  

 Gastronomie: Te serveren bij gerechten met chocolade, amandelen, walnoten en mooie rijke 
kazen.  

67 

Croft – Reserve Tawny 

€ 19,95  
 

 Streek: Douro 
 Cépage: Touriga Francesa, Tinta Roriz & Touriga Nacional 
 Weetje: Deze tawny is samengesteld uit verschillende tawny’s die zijn uitgekozen om 

hun zachte, soepele karakter. De tawny’s rijpen tot 7 jaar in houten vaten in de 
kelders van Vila Nova da Gaia. Dan worden de afzonderlijke ports geblend en 
rijpt de uiteindelijke Reserve Tawny nog enige maanden op vat. 

 Gastronomie: Serveer licht gekoeld met geroosterde amandelen, rijpe, harde kazen, 
blauwschimmelkazen met kweeperengelei, wild- of notenpaté, walnotentaart, 
zelfgebakken speculaas of pure chocolade met studentenhaver. 

68 

Taylor, Fladgate & Yeatman – 10 Year Old Tawny 

€ 27,50  
 

 Streek: Douro 
 Cépage: Touriga Francesa, Tinta Roriz, Touriga Nacional  
 Weetje: Lange rijping op vat versoepelt een stevige wijn. Het volle robijnrood maakt 

plaats voor een bruine gloed. Juist aan deze amber of taankleuring ontleent 
tawnyport z’n naam. Een Tawny begint z’n leven dus eigenlijk als Ruby. 

 Gastronomie: Koel te serveren. Heerlijk bij oude kazen. 

 

Croft 
Croft is een van de oudste portshippers uit de Douro. Het in 1588 opgerichte huis geniet een grote reputatie. 
De wijngaarden liggen in het hart van de Douro vallei in de Marão, een bergachtig gebied met een bodem 
opgebouwd uit schist. De wijngaarden zijn op terrassen aangelegd. De wortels dringen tot diep in de 
steenachtige bodem door om water te vinden. Croft is beroemd om zijn vintage ports en gerijpte tawny’s, 
maar slaagde er ook als eerste in om een geheel nieuwe stijl - rosé - Port te maken. Daar gingen grootschalige 
investeringen, experimenten en langdurige proefsessies aan vooraf. 

 www.croft.com 

 
Op de volgende pagina vindt u een impressie van onze studiereis naar Taylor’s in Portugal. 
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Wij danken u voor uw komst en hopen u weer terug te zien 

op de Voorjaarsproeverij 2017! 
 

 

Wist u dat u bij De Kaaswaag ook terecht kunt voor o.a. 
Wijnen 
Kazen 

Delicatessen 
Belegde broodjes 

Ports (tot begin vorige eeuw!) 
Catering 

Privé- en bedrijfsproeverijen 
Kerst- en relatiegeschenken 

Wijncursussen en Masterclasses 

 
 

Vergeet u niet de bestellijst in te leveren bij vertrek, dit kan een leuke korting opleveren. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

De Kaaswaag 
Singelpassage 20 
9401 JC Assen 
0592 – 311 154 
www.dekaaswaag.nl  

http://www.dekaaswaag.nl/

