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Welkom  
Welkom op onze najaarsproeverij, met dit jaar een primeur: Wijn van Nederlandse bodem. Na 
een lange zoektocht hebben we 3 wijnen gevonden die als beste naar voren kwamen in ons 
Proefpanel! 

Het wijnteam van de Kaaswaag druk bezig geweest 
met de voorbereiding van dit evenement. Veel 
regelen en veel (voor)proeven om u tijdens deze 
proeverij weer een zo mooi mogelijk assortiment 
wijnen te kunnen aanbieden. 

Natuurlijk laten we U ook weer volop genieten van 
de op de proeverij aangeboden “eetbare” 
specialiteiten uit onze delicatessenzaak.  

Zoals U van ons gewend bent komen er ook weer heerlijke hapjes op de tafels, passend bij de 
vele wijnen die we ook deze keer weer voor U klaar zullen zetten. 

Wij bieden dit jaar voorafgaand (za) of aansluitend (zo) aan de wijnproeverij een exclusief diner 
aan, eventueel inclusief bijpassende wijnen. 

Verklaring tekens 
 

 
 

Witte wijn 
 

Rosé wijn 
 

Rode wijn 

 
 

Herkomstgebied  Cépage 
(druivensoort) 

 
Gastronomie 

 

 aperitief  voorgerecht / tapas  dessert 

 rund  varken  lam 

 gevogelte  wild  salades 

 vis  
schaal- en 
schelpdieren  kazen 

 oriëntaals  pasta  groente 

 
Prijs per doos = 6 flessen 
 

Bij onze beschrijvingen vindt u af en toe een QR-code, als u 
deze scant met een QR-reader op uw telefoon verschijnt er 
meer informatie. Een QR-reader is gratis te downloaden op 
de meeste smartphones. 
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Frankrijk 
Gustave Lorentz 

Het huis Gustave Lorentz is al sinds generaties gevestigd in het schilderachtige 
stadje Bergheim, even ten noorden van Colmar. Bergheim ligt in het departement 
Haut-Rhin en daarmee in het beste deel van de Elzas.  

De familie Lorentz is eigenaar van 32 hectare eigen wijngaarden, naar regionale maatstaven vrij 
veel grond. Tot dit bezit horen ook percelen in enkele grands crus. Parel in de kroon is het 
perceel in de grand cru Altenberg de Bergheim, algemeen beschouwd als één van de beste in 
de rij van 50. (N.B. Er zijn in de Elzas maar liefst drie grands crus met 
dezelfde naam Altenberg! De andere twee liggen in Bergbieten en Wolxheim.) 

Lorentz is een traditioneel werkend bedrijf in de beste betekenis van het 
woord. Behalve als producent van wijnen uit eigen wijngaarden is het ook 
actief als handelshuis, een in de Elzas regelmatig voorkomende combinatie.  

1  

Gustave Lorentz  
Pinot Blanc 

 Per fles € 10,95 
Per doos € 60,20 

 Elzas  pinot blanc 
 

 
 

2  

Gustave Lorentz  
Pinot Gris 

 Per fles € 13,95 
Per doos € 76,70 

 Elzas  pinot gris 
 

 
 

 

Domaine Michel Fradon 
Charentes Maritiemes ligt boven de bordeauxstreek en grenst aan de zee. Hier wordt 
voornamelijk cognac geproduceerd, maar er zijn ook enkele boeren die zich in meerdere mate 
toeleggen op witte wijn, op basis van sauvignondruiven. Dat kan een aantrekkelijke, niet te 
onderschatten wijn zijn want de krijt/kalkbodem leent zich daar zeer goed voor. 

Michel Fradon laat de wijn naturel voor zich zelf spreken; geen houten fustopvoeding, gisting en 
rijping op cuve en een vroege botteling. 

3  

Domaine Michel Fradon 
Vin de pays Charentais 

 Per fles € 10,95 
Per doos € 60,20 

 Charentes  sauvignon blanc 
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Van den Beld (eigen import) 
Op het 40 hectare tellende domein runt de familie een 
succesvolle B&B en een steeds beter functionerende 
wijngaard. Toen ze hier nu ruim 10 jaar geleden aankwamen, 
was er een fractie van wat er nu staat. Er stond veel gras en 

er hingen weinig druiven. Het huis was oud en vervallen en overwoekerd 
door de wilde wingerd, maar zij zagen er potentie in.  

Ooit was Domaine de la Rogère een vooraanstaand domein, één van de 
oudste wijngaarden van het gebied, waar mooie wijnen werden 
geproduceerd, veeteelt en graanbouw aanwezig was en waar een adelijke 
familie woonde.  

Vele gasten weten inmiddels de weg naar Minzac te vinden om te komen genieten van de rust, 
de mooie omgeving, het lekkere eten, een wijnproeverij van onze wijnen, luieren rond het 
zwembad, een leerzame rondleiding in de wijngaard of een goed gesprek onder de boom voor 
het huis. Ondertussen worden ook de wijnen op steeds meer plekken verkocht en lijkt het erop 
dat vele jaren zwoegen toch hun vruchten beginnen af te werpen. 

Om ruimte te maken in de schuur voor de nieuwe oogst kregen we van de wijnboer een mooie 
aanbieding voor de jaargang 2008! 

4  

Van den Beld 
BQ 2008 

 Per fles € 5,95 
Per doos € 25,00 

 Bergerac  merlot 
cabernet sauvignon 

 
 

5  

Van den Beld 
BQ 20013 

 Per fles € 7,95 
Per doos € 43,70 

 Bergerac  merlot 
cabernet sauvignon 

 
 

6  

Van den Beld 
BQ 2009 

 Per fles € 9,95 
Per doos € 54,70 

 Bergerac  merlot 
cabernet sauvignon 

 
 

 

Beaurempart 
Gascogne 
De Zuid-Franse appellation Côtes de Gascogne is gezegend met een ideaal klimaat voor de 
productie van frisfruitige witte wijnen. De koele bries uit de Atlantische Oceaan in het westen 
zorgt voor verkoeling in de wijngaarden en de druiven ontwikkelen hierdoor intense fruitaroma’s. 
De druiven worden ’s nachts geoogst en vervolgens op lage temperatuur vergist. Hierdoor 
blijven de frisse fruitaroma’s behouden en 
ontstaan expressieve wijnen die op vele 
momenten inzetbaar zijn en perfect 
aansluiten bij de smaak van de moderne 
consument.  
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Pays d’Oc 
Het zonnige Pays d’Oc is in trek bij zowel wijndrinkers als wijnmakers. Door het gunstige klimaat 
en de ligging tussen Pyreneeën, de bergen van de Cévennen en de Middellandse Zee zijn de 
mogelijkheden zijn er legio. Het terroir en het klimaat van het gebied zijn ideaal om druiven tot 
volledige rijping te laten komen en daar karaktervolle wijnen van te maken voor elk type 
consument tegen een aantrekkelijke prijs. 

7 
 

Beaurempart  
Grande Réserve Blanc 

 Per fles € 9,75 
Per doos € 53,50 

 Gascogne  sauvignon blanc 
colombard 
gros manseng 

 
 

8  

Beaurempart  
Grande Réserve Rouge 

 Per fles € 9,75 
Per doos € 53,50 

 Pays d’Oc  cabernet sauvignon 
merlot 

 
 

 

Maison Barboulot 
De wijnmakers van Maison Barboulet zijn actief binnen de IGP Pays d’Oc. Deze gebieden 
strekken zich uit binnen de beroemde Languedoc. De veelzijdigheid aan terroirs zorgen voor een 
grote diversiteiten aan verschillende druiven en type wijnen. De producent is vooral bedreven 
in het maken van jonge en toegankelijke wijnen. Hoewel de Languedoc hete zomers kent zorgen 
de aanwezigheid van de Middellandse Zee en meer zuidelijk de Pyreneeën voor de nodige 
verkoeling van de druiven. Mede hierdoor behouden de wijnen vaak hun prettige zuren en 
fruitgedreven aroma’s. 

9  

Maison Barboulot 
Pinot Noir 

 Per fles € 9,95 
Per doos € 54,70 

 Languedoc  pinot noir 
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Maison et Domaines les Alexandrins 
Maison Les Alexandrins is ontstaan door een samenwerkingsverband tussen drie belangrijke 
figuren uit het noordelijk Rhônegebied. De eerste is Nicolas Jaboulet, hij vertegenwoordigt de 
6e generatie van een wijnmakersfamilie in Tain l’ Hermitage sinds 1834. De tweede is Guillaume 
Sorrel, hij is de zoon van Marc Sorrel van Domaine Sorrel in Hermitage. En tenslotte Alexandro 
Caso, een terroirspecialist van het noordelijke Rhônegebied.  

Zij kwamen bij elkaar in 2012 toen Nicolas Jaboulet en Guillaume Sorrel samen met Alexandre 
Caso begonnen te werken in delen van de wijngaarden in Crozes-Hermitage voor de wijnen van 
Maison Nicolas Perrin. Dit was het moment waarop zij intensief hun kennis uitwisselden en wat 
uiteindelijk resulteerde in de oprichting van Maison Les Alexandrins. 

10  

Maison les Alexandrins 
Viognier 

 Per fles € 14,50 
Per doos € 80,00 

 Rhône  viognier 
 

 
  

11  

Maison les Alexandrins 
Syrah 

 Per fles € 14,50 
Per doos € 80,00 

 Rhône  syrah 
viognier (5%) 

 
 

12  

Maison les Alexandrins 
Crozes-Hermitage 

 Per fles € 24,95 
Per doos € 136,70 

 Rhône  syrah 
 

 
 

 

Domaine de la Chapelle (eigen import) 
Domaine de la Chapelle maakt schitterende wijnen in Mâconnais waarbij alle 
aandacht gaat naar terroir. Vandaar dat de wijnen niet echt typisch “Mâconnais” 
zijn, maar wel wijnen met veelkracht diepgang en enorme mineraliteit. 

Catherine & Pascal Rollet begonnen aan dit project in 1982 en behoren nu reeds tot de absolute 
top. De oogst gebeurt altijd volledig manueel met verschillende passages in de wijngaard, dit 
om optimale rijpheid te bekomen. De gemiddelde leeftijd van de wijngaard schommelt van 50 
tot 60 jaar. Dit klein domein bezit slechts 3.80 ha. in Pouilly Fuissé, 1.45 ha. in Mâcon Solutré 
Pouilly en een kleine 1.05 ha. in St. Véran. 

Relatief nieuw bij de appellatie Saint-Véran (sinds 2008) en een heel nieuw cuvée voor de 
domaine (sinds 2012) is de Saint-Peré “Les Perriers”. Gelegen op een 0,8 ha groot perceel in 
het hart van Chasselas, op een steile heuvel zuid / zuidwest gericht, met unieke kleigronden en 
een stenige kalksteen bodem. 

De oogst wordt handmatig en voorzichtig gedaan, omdat de bessen zeer broos zijn en speciale 
aandacht behoeven. De druiventrossen worden direct in de pneumatische pers gelegd en 
langzaam bij lage druk ingedrukt. De lange wijnverwerking wordt gedaan in houten vaten (30%) 
en in stalen vaten gedurende 6 maanden bij lage temperaturen. 
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13  

Domaine de la Chapelle 
Macon Solutre Pouilly 2017 

 Per fles € 14,95 
Per doos € 82,20 

 Bourgogne 
 

 chardonnay (100%)  
 

14  

Domaine de la Chapelle 
Saint Veran ‘les Perriers’ 2017 

 Per fles € 17,95 
Per doos € 98,70 

 Bourgogne 
 

 chardonnay (100%)  
 

15  

Domaine de la Chapelle 
Pouilly Fuisse 2017 

 Per fles € 27,95 
Per doos € 153,70 

 Bourgogne 
 

 chardonnay (100%)  
 

 

Alain Jaumé & Files 
Van vader op zoon sinds 1826. De familie maakt zeer gerenommeerde wijnen in Châteauneuf-
du-Pape en in de direct aangelegen appellations. Zowel vader en zonen zijn zeer gepassioneerd 
over hun werk. Vanuit hun filosofie dat 'grote wijn alleen tot stand komt uit druiven die de 
krachten van de aarde uitspreken', moet elke wijn optimaal hun specifieke terroir vertolken. Het 
wijngoed van de familie is verspreid over prachtige appellations van Châteauneuf-du-Pape, 
Lirac, Côtes du Rhône "Les Champauvins" tot Côtes du Rhône Villages. 

De wijnen die onder het label Alain Jaume vallen worden gemaakt van aangekochte druiven. Al 
tientallen jaren werken ze met kleine wijnboeren waarvan ze druiven van de beste percelen 
kopen. Deze worden in dezelfde kelders gevinifieerd als de wijnen van Grand Veneur die van 
eigen percelen komen. 

16 
 

Domaine Grand Veneur 
Blanc de Viognier 

 Per fles € 15,95 
Per doos € 87,70 

 Côtes du Rhône  roussane 
grenache white 
viognier 
clairette 

 
 

17  

Alain Jaumé & Fils 
Les Gelinottes - Ventoux 

 Per fles € 14,95 
Per doos € 82,20 

 Côtes du Rhône  grenache 
syrah 

 
 

18 
 

Alain Jaumé & Fils 
Haut de Brun Côte-du-Rhone  

 Per fles € 15,95 
Per doos € 87,70 

 Côtes du Rhône  grenache noir 
syrah 
carignan 
cinsault 

 
 

19 
 

Domaine Grand Veneur 
Clos de Sixte - Lirac 

 Per fles € 22,50 
Per doos € 124,00 

 Côtes du Rhône  grenache noir 
syrah 
mourvedre 
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Italie 
Murgetto 

20  

Murgetto 
Chardonnay 

 Per fles € 5,95 
Per doos € 32,70 

 Puglia  chardonnay 
 

 
 

21  

Murgetto 
Primitivo 

 Per fles € 5,95 
Per doos € 32,70 

 Puglia  primitivo 
 

 
 

 

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. De Amato’s bezitten ongeveer 

16 hectare wijngaarden in de gemeenten San Paolo di Jesi, Staffolo en Cupramontana. 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.    

22  

Azienda Agricola Vignamato 
Rosso Piceno 

 Per fles € 9,95 
Per doos € 54,70 

 Marken  montepulciano 80% 
sangiovese 20% 
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Tenuta Sant’Antonio 
Noordoostelijk van Verona verwerken de vier broers Castagnedi sinds 1989 diverse 
druiven afkomstig van hun 48 hectare bestrekkende landgoed tot prachtige wijnen. 
Hier vormen de zeer kalkrijke heuvels tussen de Illasi- en Mezzanevallei op een 
hoogte variërend van 120 tot 320 meter boven de zeespiegel de bodem voor 

stokken van rode corvinone, corvina, rondinella en cabernet sauvignon; garganega en 
chardonnay voor witte.  

In 1995 kwamen de eerste wijnen van Tenuta Sant’ Antonio op de markt en de aandacht van 
de wijnpers, importeurs en consumenten was vrijwel direct getrokken. Dit was een wijnhuis 
waar rekening mee gehouden moest worden! 

23 
 

Tenuta Sant'Antonio  
Scaia Bianca 

 Per fles € 11,95 
Per doos € 65,70 

 Veneto  garganega 
chardonnay 
trebbiano 

 
 

24  

Tenuta Sant’Antonio  
Scaia Rossa 

 Per fles € 11,95 
Per doos € 65,70 

 Veneto  corvina 
 

 
 

 

Sella & Mosca 
In 1899 werden er graafwerkzaamheden verricht in de zogenaamde “I Piani”-zone 
vlakbij de plaats Alghero in Noord-Sardinië. Het was geen toeval dat de bodem werd 
‘klaargemaakt’ want in datzelfde jaar werd, in dezelfde plaats, het wijnmerk Sella 
& Mosca opgericht door ingenieur Sella en advocaat Mosca.  

In 1903 werden de eerste kelders in gebruik genomen en sindsdien is Sella & Mosca uitgegroeid 
tot het meest toonaangevende wijnbedrijf op Sardinië met een wijngaard oppervlakte van ruim 
500 hectare.  

De twee oprichters, Sella en Mosca, waren beide fanatieke reizigers 
en daarnaast amateur-Egyptologen. Dit is terug te zien in het logo 
van Sella & Mosca. Het logo gaat namelijk terug naar de Egyptische 
tijd en beeldt Egyptenaren uit die wijn aan het persen zijn. Het logo 
is dan ook een reproductie van een ‘hiëroglief’ dat te vinden is in de 
Mastaba van Mereruka, Vizier of King Teti in Saqqara. 

25  

Sella & Mosca 
Cannonau di Sardegna DOC 

 Per fles € 8,95 
Per doos € 49,20 

 Sardinië  cannonau 
 

 
 

26  

Sella & Mosca 
Cannonau di Sardegna DOC - Reserva 

 Per fles € 12,95 
Per doos € 71,20 

 Sardinië  cannonau 
 

 
 



10 Najaarsproeverij 2019 De Kaaswaag

 

Special: Nederland 
Aan de Breede Beek 

De wijngaard 
Op Landgoed Slichtenhorst ligt prachtig gelegen op een beschutte plek Wijngaard 
Aan de Breede Beek. In 2003 is de eerste hectare aangeplant en in 2010 is de 
wijngaard uitgebreid naar 2 hectare. De gebruikte rassen hebben allemaal een 

verhoogde resistentie tegen valse meeldauw. Ze zijn ontwikkeld bij de landbouwuniversiteit 
Geisenheim in Duitsland. Door de ontwikkeling van deze nieuwe rassen is het mogelijk om in 
het Nederlandse klimaat op duurzame wijze druiven te telen en daarmee een goede wijnkwaliteit 
te realiseren. Inmiddels heeft de wijngaard al veel uitstekende wijnen voortgebracht die 
internationaal in de prijzen vallen. 

De wijngaardenier 
Henk Breugem (1961) is in 2003 begonnen met de aanplant van de wijngaard. Als tuinders-zoon 
heeft hij eerst 20 jaar in de geestelijke gezond-heids-zorg gewerkt. Op een goed moment 
besloot hij zijn agrarische 'roots' weer op te pakken en koos voor het opzetten van dit bedrijf. 
Nu werkt hij in deeltijd zowel op de wijngaard als in de geestelijke gezondheidszorg, een 
afwisselende combinatie. 

Landgoed Slichtenhorst 
Vanaf de negende eeuw tot begin 1800 waren veel boerderijen en grond in de omgeving van 
Nijkerk in handen van Duitse kloosters. Door samenwerking tussen de hertogen van Gelre en 
deze kloosters heeft deze situatie lang standgehouden. Het gebied wat nu Landgoed 
Slichtenhorst heet, viel onder het klooster Paderborn. 
Tijdens de Franse bezetting, omstreeks 1803, raakten de kloosters hun bezittingen kwijt. Ze 
werden in beslag genomen door de Nederlandse staat en kwamen door verkoop in particuliere 
handen. Zo ontstond door samenvoeging van de boerenhoeven Groot Ehrental, Klein Ehrental, 
Schavenau, Schardepot en de Neude het landgoed Slichtenhorst. 
In 1916 kwam het landgoed in bezit van de familie van Leeuwen Boomkamp. Het grootste deel 
van het toenmalige landgoed is nog steeds intact en in familiebezit. Er heeft op dit landgoed 
geen ruilverkaveling plaatsgevonden zodat de natuur er nog in volle rijkdom aanwezig is. Je 
kunt er daardoor prachtig wandelen. 

27  

Aan de Breede Beek 
Johanitter 

 Per fles € 13,95 
Per doos € 76,70 

 Veluwe  johanitter 
 

  

28  

Aan de Breede Beek 
Solaris 

 Per fles € 14,95 
Per doos € 82,20 

 Veluwe  solaris 
 

  

29  

Aan de Breede Beek 
Regent 

 Per fles € 17,95 
Per doos € 98,70 

 Veluwe  regent 
 

  



De Kaaswaag Najaarsproeverij 2019 11 
  



12 Najaarsproeverij 2019 De Kaaswaag

 

Spanje 
Toni Martin Bodegas y Viñedos 
We nodigen je uit om onze eigen import te leren kennen, een familieproject, generatief, 
spannend en vol inspanningen en opofferingen, maar ook beloningen.De wijnen van Toni Martin 
zijn wijnen die bestemd zijn voor allerlei soorten publiek en vestigingen. De wijnen die ze maken 
zijn wijnen van kleine productie, waarbij de productiemiddelen handgemaakt zijn, overgedragen 
door voorouders en met respect voor het milieu, vermengd met jeugd, creativiteit en innoveren 
op het gebied van wijnmaken. Alle wijnjaren zijn nachtdieren, dit betekent dat ze ’s nachts 
geplukt worden. 

30  

Toni Martin Bodegas y Viñedos 
Katherine Sierra Verdejo 

 Per fles € 8,95 
Per doos € 49,20 

 Rueda  verdejo 100% 
 

 
 

 

El Perdiguero 
In 1985 richtten drie succesvolle wijnproducenten het bekende Rioja huis Barón de Ley op. 
Enkele jaren geleden wilde het wijnhuis uitbreiden naar Ribera del Duero, maar een geschikte 
wijngaard werd niet gevonden. Wijnmaker Gonzalo Rodríguez suggereerde om eens te gaan 
kijken in zijn geboortestreek Cigales, iets verder naar het westen: een ruig gebied, maar met 
perfecte condities voor het maken van spannende en stoere wijnen. 
Eén keer per jaar mag er in deze wijngaard worden gejaagd op patrijzen. El Perdiguero 
betekent patrijs en de naam ontleend zich aan deze terugkerende gebeurtenis en is tevens de 
naam van de wijngaard. 

31  

El Perdiguero  
Barrica 

 Per fles € 9,95 
Per doos € 54,70 

 Cigales  tempranillo 
 

 
 

32  

El Perdiguero  
Reserva 

 Per fles € 11,95 
Per doos € 65,70 

 Cigales  tempranillo 
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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 wijnmaken 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!  

33  

Trenza 
La Nymphina 

 Per fles € 12,95 
Per doos € 71,20 

 Yecla  monastrell 
 

 
 

 

Baron de Ley 
Drie succesvolle wijnproducenten in Rioja besloten in 1985 een nieuw wijnhuis op 
te richten. Het zou een zogenaamde single-estate bodega worden met druiven van 
eigen gaarden, een uniek concept in Rioja waar meer dan 90% van de 
wijnbedrijven traditioneel afhankelijk is van lokale druiventelers. 

Het 16e eeuwse Benedictijnse klooster behorende bij de finca, zou dienst doen als opslagkelder 
met een capaciteit van een half miljoen flessen, als ontvangstruimte en behuizing voor cultureel 
historische evenementen. De bel in de voortuin van dit gerestaureerde religieuze monument 
werd onderdeel van het logo van Barón de Ley. De titel barón is een knipoog naar de vele 
Riojaanse wijnbedrijven die zich marqués noemen. 

Niet voor niets behoort Barón de Ley vandaag de dag met meer dan 500 hectare gaarden tot 
een van de succesvolste wijnbedrijven van de wereld. Jaarlijks worden 3 miljoen kilo oergezonde 
rijpe druiven verwerkt tot diverse geweldige Rioja’s: gastronomisch ijzersterke wijnen, en wijnen 
om zomaar van te genieten. De naam Barón de Ley is synoniem en de garantie geworden voor 
topkwaliteit. 

34  

Barón de Ley 
Varietal Maturana 

 Per fles € 17,95 
Per doos € 98,70 

 Rioja  maturana 
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Portugal 
Carlos Alonso 
Carlos Alonso Douro Wine is een familie georiënteerd 
bedrijf met een internationale visie, dat gericht is op het 
produceren van kwaliteitswijnen, innovatie en 
ontwikkeling van de regio Douro. Carlos Alonso Douro 
Wine is gestart in 1985 uit de wil en de moed van de 
oprichter. Het was zijn visie, karakter en sterke 
persoonlijkheid die het winnende pad trok voor zijn 
project. Het is zijn ambitie om de traditie en de waarden 
van ethiek en verantwoordelijkheid te respecteren.  
De huidige generatie wil met dit doel de visie van de oprichter behouden in deze moderne tijd 
door traditionele wijnen met alleen Portugese druiven en moderne technieken te maken. Zij 
willen hiermee aantonen dat Portugal gemakkelijk verfijnde wijnen met de juiste complexiteit 
(terras)wijnen kan produceren, met een goede prijs-kwaliteitverhouding. 

35 
 

Carlos Alonso 
Quintela Colheita Selecionada 

 Per fles € 7,95 
Per doos € 43,70 

 Douro  tinta roriz 
touriga nacional 
touriga franca 

 
 

 

 Casa Santos Lima 
Ongeveer 40 kilometer ten noorden van Lissabon ligt in het prachtige ongerepte 
Estremadura de regio Alenquer. Deze streek is niet alleen beroemd om z’n 
fotogenieke dorpjes met indrukwekkende oude kerken en kapelletjes gedecoreerd 
met het typerende Portugese tegelwerk, maar herbergt ook enkele interessante 

wijndomeinen waarop al eeuwenlang wijn wordt gemaakt. Familie-wijnbedrijf Casa Santos Lima 
beheert in dit gebied vlakbij het plaatsje Torres Vedras ook enkele domeinen of quintas. Het zijn 
de Quinta da Boavista, ook wel Setencostas genoemd, en Quinta da Espiga in Palha Canas. 

Het wijnhuis werd opgericht door Joaquim Santos Lima en behoorde aan het einde van de 19e 
eeuw al tot een van de grootste producenten en exporteurs van Portugal. Tegenwoordig 
produceert het bedrijf naast deze wijnen ook andere merknamen en cépages. Meer dan 90% 
van die producten wordt geëxporteerd naar 22 landen over de hele wereld. Daarnaast houdt de 
familie zich intensief bezig met de teelt van appels, peren, abrikozen en pruimen. 

36 
 

Casa Santos Lima 
Colossal Reserva 

 Per fles € 10,95 
Per doos € 60,20 

 Estremadura  syrah 
touriga nacional 
tinta roriz 
alicante bouschet 
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Casa Ermelinda Freitas 
Ermelinda Freitas (1931-2012†) is geboren en getogen in Fernando Pó, een dorp in de wijnstreek 
Península de Setúbal. Samen met haar man runde zij een wijnbedrijf dat wijn produceerde en 
bottelde voor andere producenten. Met haar dochter Leonor besloot ze in 1997 om wijnen onder 
de naam van Casa Ermelinda Freitas te gaan produceren en bottelen. Leonor is alweer de vierde 
generatie. Ook richt zij zich sindsdien meer op de buitenlandse markt. 

In 2010 werd geïnvesteerd in een nieuwe winery met een veel grotere productie- en 
opslagcapaciteit dan dat ze al hadden. “We do not invest merely to increase production. We 
invest in quality. That is our main goal”, vertelt Leonor. De wijngaarden liggen in Fernando Pó, 
in het deelgebied Palmela D.O. met een oppervlakte van 240 hectare. 160 hectare is beplant 
met het druivenras Castelão. 60 hectare is beplant met de blauwe druivenrassen Touriga 
Nacional, Trincadeira, Aragonez, Alicante Bouschet, 
Touriga Franca, Merlot, Cabernet Sauvignon en 
Syrah en 20 hectare is beplant met de witte 
druivenrassen Fernão Pires, Arinto, Antão Vaz, 
Chardonnay, Sauvignon Blanc, Verdelho en 
Viognier. Vanwege de goede ligging van de 
wijngaarden wordt Casa Ermelinda Freitas door 
velen genoemd als beste wijnproducent in deze 
streek. Nationaal en Internationaal slepen de 
wijnen ieder jaar weer vele awards in de wacht.  

37  

Casa Ermelinda Freitas 
Baia de Troia 

 Per fles € 10,95 
Per doos € 60,20 

 Setubal  castelao 
 

 
 

38 
 

Casa Ermelinda Freitas 
Vinha do Torrao - Reserva 

 Per fles € 11,75 
Per doos € 64,50 

 Setubal  alicante bouschet 
touriga nacional 
cabernet sauvignon 

 
 

 

Quinta Do Vale Donna Maria 
Rufo betekend "rood" in het Latijn, maar in het Portugees "tromgeroffel". Ziedaar het rode 
tromgeroffel als aankondiging van de "instap"wijn van de top Douro Quinta Do Vale Dona Maria 
van Cristiano van Zeller. 

39  

Quinta Do Vale Donna Maria 
Rufo 

 Per fles € 12,95 
Per doos € 71,20 

   touriga nacional  
touriga franca 
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Cabriz 
In 1989 startte een groepje ambitieuze wijnmakers een nieuw project in de Dão 
regio. Vastberaden het enorme potentieel van de streek ten volle te benutten werd 
met de aanschaf van Quinta de Cabriz, een wijngaard met een lange geschiedenis, 
Dão Sul – Sociedade Vitivinícola S.A. een feit. 

Tegenwoordig is Quinta de Cabriz met 34 hectare licht glooiend heuvelland het grote voorbeeld 
in de streek. Als grootste quinta van de Dão neemt het de helft van de totale wijnexport van de 
regio voor zijn rekening. Daarnaast trekt het wijngoed steeds meer toeristen aan naar de stille 
streek ten oosten van Coimbra. Hoge naaldbomen rond het landgoed beschermen de jonge loten 
tegen de koude voorjaarswind. 

40  

Cabriz  
Touriga Nacional 

 Per fles € 14,95 
Per doos € 82,20 

 Dão  touriga nacional 
(100%) 

 
 

Quinta do Vallado 
In het hart van Portugal’s meest beroemde wijnregio- de Douro Valley ligt Quinta 
do Vallado met 38 hectare aan wijngaarden waarvan 26 hectare beplant is met 
stokken van 60 jaar en ouder. Men maakt er al wijn sinds 1716 en de Quinta 
behoorde ooit toe aan de beroemde Portugese wjinmakersfamilie Feirreira. De 

huidige eigenaren zijn Joao Feirreira Alvares Ribeiro en Francisco Feirreira. Zij maken 
opmerkelijke rode en witte wijnen die gerekend mogen worden tot de beste van de streek.  

41  

Quinta do Vallado 
Prima 

 Per fles € 17,95 
Per doos € 98,70 

 Douro  galego branco 100% 
 

 
 

42 

 

Quinta do Vallado 
Tinto 

 Per fles € 17,95 
Per doos € 98,70 

 Douro  touriga nacional  
touriga franca 
tinta roriz 
tinta amarela 
tinta barroca 
sousão 
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Argentinië 
Casa Bianchi 

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. Het is 1966 als de president van Italië emigrant Valentin 
hoogstpersoonlijk het Groot Kruis van de Cavaliere Ufficiale opspeldt voor zijn uitzonderlijke 
verdiensten voor beide landen. Twee jaar later, net voor de realisatie van weer een ander 
ambitieus plan, blaast Valentin z’n laatste adem uit. Zijn zoons – werkzaam in de onderneming 
sinds 1951 – volgen hem op.   

43  

Bianchi Estate  
Famiglia Chardonnay 

 Per fles € 11,95 
Per doos € 65,70 

 Mendoza  chardonnay 
 

 
 

44  

Bianchi Estate  
Famiglia Malbec 

 Per fles € 11,95 
Per doos € 65,70 

 Mendoza  malbec 
 

 
 

Chili 
Viu Manent 

In 1935 begon de Catalaanse immigrant Miguel Viu-Garcia met zijn twee zoons 
Augustín en Miguel Viu-Manent een wijnhandeltje in Santiago de Chile. Op de lokale 
markt verkochten ze wijn onder hun eigen naam: Vinos Viu. Pas in 1966 vervulde 
Miguel Junior zijn droom om zelf wijn te gaan maken. Hij kocht Hacienda San Carlos 

de Cunaco in Colchagua, tot dan toe zijn voornaamste leverancier. Vandaag de dag exploiteert 
Viu Manent domeinen in Colchagua en Casablanca Valley met in totaal ruim 200 hectare 
wijngaarden. Viu Manent is sterk begaan met de duurzame aspecten van wijnbouw. Hier wordt 
onder meer op ingespeeld door de introductie van lichtere wijnflessen, CO2-neutrale distributie 
en energiebesparing. Eigenaar Jose Miguel ziet er daarnaast altijd op toe dat de kwaliteit van 
de wijnen op een hoog en constant niveau blijft, want dat is tenslotte het allerbelangrijkste. 

45  

Viu Manent 
Carménère Reserva 

 Per fles € 9,95 
Per doos € 54,70 

 Colchaqua  carménère 
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Zuid Afrika 
Simonsig 

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. 

Behalve met wijnbouw houden de Malans zich trouwens ook nog bezig met fruitteelt. Het 
wijngoed ligt een kilometer of zes ten noorden van Stellenbosch en trekt jaarlijks duizenden 
bezoekers. 

46  

Simonsig  
Chenin Blanc 

 Per fles € 8,95 
Per doos € 49,20 

 Stellenbosch  chenin blanc 
 

 
 

47  

Simonsig  
Cabernet Sauvignon - Shiraz 

 Per fles € 8,95 
Per doos € 49,20 

 Stellenbosch  cabernet sauvignon 
shiraz 

 
 

48  

Simonsig  
Chardonnay 

 Per fles € 15,75 
Per doos € 86,50 

 Stellenbosch  chardonnay 
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Port 
Quinta do Vallado 

In het hart van Portugal’s meest beroemde wijnregiode Douro Valley ligt Quinta do 
Vallado met 38 hectare aan wijngaarden waarvan 26 hectare beplant is met 
stokken van 60 jaar en ouder. Men maakt er al wijn sinds 1716 en de Quinta 
behoorde ooit toe aan de beroemde Portugese wjinmakersfamilie Feirreira.  

49  

Quinta do Vallado 
White Port 

 Per fles € 19,95 
Per 2 flessen € 35,00 

 Douro  moscatel galego 
branco 80% 

 
 

 

Taylor’s, Fladgate & Yeatman 
Taylor’s behoort tot de oudste porthuizen in de Dourovallei. Opgericht in 1692 door de Engelse 
koopman Job Bearsley is het tot op de dag van vandaag een onafhankelijk bedrijf. Een echt 
familiebedrijf ook, dat haar kennis, ervaring en focus al honderden jaren van de ene op de 
andere generatie overdraagt en zo haar werkwijze en kwaliteit steeds blijft verfijnen.  

50 
 

Taylor's  
Select Ruby 

 Per fles € 13,95 
Per 2 flessen €25,00 

 Douro  touriga francesa 
tinta roriz 
touriga nacional 

 
 

Dessertwijnen 

51  

Château de la Peyrade 
Muscat de Frontignan 
 

 Per fles € 13,95 
Per 2 flessen € 25,00 

 Languedoc  muscat 
 

 
 

52  

Pellegrino 
Pantelleria – Passito Liquoroso 

 Per fles € 19,95 
Per 2 flessen € 37,00 

 Sicilië  Zibibbo 
 

 
 

53  

Casa de la Ermita  
Dulce Monastrell 

 Per fles € 12,95 
Per 2 flessen € 24,00 

 Jumilla  monastrell 
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Wij danken u voor uw komst en hopen u weer terug te zien 

op de voorjaarsproeverij 2020! 
 

 

 
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 
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