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Investeren en genieten 
van een tweede verblijf
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HOME
BEURS

04-06
OKTOBER
JAARBEURS 
UTRECHT

De start van uw zoektocht naar een tweede huis!

U droomt van een tweede huis ergens in binnen- of buitenland. De Second Home Beurs biedt 
u het meest complete aanbod onder één dak. Een tweede huis als interessante investering 
of voor een prachtige vakantie. Welke vorm u ook zoekt, u bent welkom van 4 t/m 6 oktober 
2019 in Jaarbeurs Utrecht. Blijft u dromen? Of komt u langs?

Activeer uw gratis entreebewijs voor 2 personen met code: VRBNTW
www.secondhome.nl/tickets



Investeren en genieten 
van een tweede verblijf

SECOND 
HOME
BEURS

04-06
OKTOBER
JAARBEURS 
UTRECHT

De start van uw zoektocht naar een tweede huis!

U droomt van een tweede huis ergens in binnen- of buitenland. De Second Home Beurs biedt 
u het meest complete aanbod onder één dak. Een tweede huis als interessante investering 
of voor een prachtige vakantie. Welke vorm u ook zoekt, u bent welkom van 4 t/m 6 oktober 
2019 in Jaarbeurs Utrecht. Blijft u dromen? Of komt u langs?

Activeer uw gratis entreebewijs voor 2 personen met code: VRBNTW
www.secondhome.nl/tickets

Aanbiedingen gelden van 9 september t/m 13 oktober 2019, zolang de voorraad strekt. Onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of drukfouten.

Geen 18, geen alcohol

04

06

08

10

13

14

16

18

20

21

22

23

Mountain View uit Zuid-Afrika

Yalumba The Y Series en The Signature

Errazuriz Max Reserva serie

Errazuziz Icons en Pyros Special Blend

Farina Nodo d’Amore uit Veneto

Poggio Le Volpi

Graham’s Aged Tawnies en Vintage Port 

Prats & Symington 

Portillo by Bodegas Salentein

Salentein Numina en Bodegas Salentein 20 jaar!

Bollinger Champagne, grootse champagne

Príncipe de Viana met recept

INHOUD

04

06

08

10
18

13



4   |   Wijnkring magazine

De
 w

ijn
en

Mountain View 
Chardonnay

Mountain View 
chenin blanc

zacht | fris | perzik | abrikoos
amandel

zomerse salade | kipgerechten
vis

rijk | zacht | citrus | papaya
mandarijn

visgerechten | kip

Streek: Western Cape
Druif: Chardonnay

Streek: Western Cape
Druif: Chenin Blanc

6.95

5.99
per fles

Het waren de Franse Hugenoten die de Nederlanders leerden om in Zuid-Afrika wijn te maken. Voor altijd verbonden door 
onder andere het wijnmaken; Frankrijk, Nederland en Zuid-Afrika. De Mountain View wijnen worden gemaakt in Zuid-Afrika, geen 

bulk, maar echt kwalitatief hoogstaande wijnen. Het keurmerk ‘Integrity and Sustainability Certified’ staat op Zuid-Afrikaanse 
wijn die geteeld is volgens de principes van geïntegreerde teelt. De Mountain View wijnen vallen hieronder. Een serie waarmee 
je jezelf in Stellenbosch waant met iedere slok die je neemt. Stellenbosch is het wijnwalhalla van Zuid-Afrika en biedt de ideale 

omstandigheden voor Mountain View. Ben je op zoek naar het authentieke Zuid-Afrika in je glas? Dan liggen Pinotage en Chenin 
Blanc voor de hand. Waarom? Deze twee druivenrassen zijn de eigen druivenrassen van het land. De Atlantische Oceaan speelt 

een belangrijke rol in het succes van de witte wijnen. De zee brengt verkoeling in het land en frisheid in je glas! 
Ook Chardonnay en Merlot-Cabernet Sauvignon zijn nu extra voordelig.  

MOUNTAIN VIEW



Mountain View 
Merlot-Cabernet 
Sauvignon

Mountain View 
pinotage

expressief | intens | donker fruit
specerijen | kruiden

barbecue | stoofpot

zacht | rijp fruit | zwarte bes
toffee | vanille | toast

gegrilde zalm | rood vlees

Streek: Western Cape
Druiven: Merlot, Cabernet 
Sauvignon

Streek: Western Cape
Duif: Pinotage

De zegel betekent dat de Wine and Spirit 
Board, benoemd door het ministerie van 

Landbouw, bevestigt dat:

De vintage, variëteit en oorsprong die op 
het etiket worden getoond, correct zijn.

De wijn is duurzaam, op een 
milieuvriendelijke manier geproduceerd.

De wijn kan helemaal, van de wijnstok tot 
de fles, worden getraceerd.

De wijn gebotteld is in Zuid-Afrika en dus 
100% Zuid-Afrikaans is!
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6.95

5.99
per fles

Wat betekent het?
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krachtig | rijk | bramen | pruimen
cranberry | kruiden | peper

geroosterde runderrib | hert
haas | rijpe kazen

The Signature 
Cabernet - Shiraz

Streek: South Australia
Druiven: Cabernet Sauvignon, 
Shiraz

45.95

42.49

Al tientallen jaren maakt Yalumba uitmuntende wijnen. 
En ook bij Yalumba begrijpen ze dat het daarbij ook 

draait om goed vakmanschap en passie. En speciaal aan 
hen die zich op een bijzondere manier voor het wijnhuis 
hebben ingezet, wordt The Signature opgedragen. Deze 
grootse, prachtige wijn is één van Australisch’ meest 

legendarische rode wijnen. En dat proef je! 
De wijn kan nog zeer goed ouderen.

THE SIGNATURE



Ter ere van het destijds 160-jarige jubileum 
van Yalumba werden er nieuwe wijnen 

geïntroduceerd: The Y series. De wijnen zijn 
een reflectie van al het moois dat het wijnhuis 

al heeft voortgebracht. Het bestaat uit een 
range van frisse, fruitige en levendige wijnen 
die de waarden van Yalumba reflecteren. Op 
elk etiket van de verschillende Y series wijnen 

staan bijzondere afbeeldingen die de waarden 
van Yalumba en belangrijke onderdelen uit de 

geschiedenis van het wijnhuis uitbeelden. Door 
de jaren heen hebben meerdere diersoorten 
een veilig plekje gevonden op een stuk land 

speciaal ingericht voor lokale diersoorten. 
En mede dankzij deze bewoners groeien de 
druiven door de natuurlijke omstandigheden 

uit tot bijzondere kwaliteitsdruiven. Onder 
toeziend oog van de wijnmakers. Kies 

jouw favorieten nu extra voordelig!
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The Y Series 
Chardonnay

Streek: South Australia
Druif: Chardonnay

vol | fris | licht vettig | grapefruit 
ananas | mineralen

gestoofde vis | kipgerechten
salades

The Y Series 
shiraz-viognier

Streek: South Australia
Druiven: Shiraz, Viognier

elegant | rood fruit | specerijen
hint van eikenhout

geroosterd lamsvlees | rood vlees

The Y Series 
Merlot

Streek: South Australia
Druif: Merlot

rijk | sappig | rijp rood fruit
verse pruimen | kruiden | mint

rijkere maaltijden | kruidige
gerechten zoals cassoulet

The Y Series 
Viognier

Streek: South Australia
Druif: Viognier

rijk | aromatisch | grapefruit | jasmijn
kamperfoelie | citroengras

licht gekruide Aziatische gerechten 
rijke salades met vis of kip

The Y Series 
Riesling

Streek: South Australia
Druif: Riesling

sappig | vol | tropisch fruit
honing | appel | oranjebloesem

gerookte zalm | waldorf salade
sushi | Aziatische gerechten

9.95

7.99
per fles

De wijnen
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WEETJE! 
In Argentinië zul je 

vrijwel altijd een 

schaaltje chimichurri 

bij je vleesgerecht 

aantreffen. Portillo 

Malbec past hier 

perfect bij, heerlijk 

met gegrild vlees!

www.bodegasalentein.com

PORTILLO

MAGNUM
MALBEC

Bij Bodegas Salentein wordt een scala 
aan wijnen geproduceerd, waaronder 
de Portillo serie. Elke Salentein wijn is 
gericht op een specifieke behoefte; 
van een droge witte wijn tot een 
volle rode wijn. Deze serie, Portillo, 
dankt haar naam aan de historische 
bergpas tussen het Andesgebergte 
en de Uco vallei in Argentinië. De 
druiven die gebruikt worden 
voor Portillo groeien in de 
hooggelegen wijngaarden 
van de Uco Vallei in Mendoza, 
de enige vallei in dit gebied 
waar een koel klimaat heerst.

Jonge, fruitige wijnen zijn het 
resultaat! Iedere wijn heeft zijn 
eigen unieke karakter en een 
kenmerkende smaakbeleving. 
In de aanbieding zijn nu: 
Chardonnay, Malbec (ook 
Magnum), Tempranillo en 
Dulce Natural Sauvignon Blanc. 

Voor iedere smaak iets, van droog 
wit tot aan vol rood en zelfs zoet!  
De Chardonnay en Malbec kende je 
waarschijnlijk al, de klassiekers onder 
de druivenrassen. De Tempranillo en 
Dulce Natural Sauvignon Blanc zijn 
nog redelijk nieuw in het assortiment. 
Ga voor de fruitige Tempranillo met 
een fijne zuurgraad en ronde afdronk 

als je de voorkeur geeft aan rood. 
Kies juist voor de Dulce Natural 
Sauvignon Blanc als je houdt van 
zoet en fruitsmaken zoals perzik, 
grapefruit, ananas en banaan.
Heerlijk bij diverse desserts! 

19.95

15.99

Magnum

1.5 liter
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8.95

7.49
per fles

portillo
malbec

kersen | framboos | aalbessen
pittige afdronk

barbecue | chili con carne
rood vlees | kazen

portillo
chardonnay

fruitig | romig | peren | appel
honing

vis | pasta met zalm | witte kazen
zomerse salades

portillo dulce
sauvignon blanc

halfzoet | perzik | grapefruit  
ananas | banaan

citroen- en fruittaart | brie
camembert

portillo
Tempranillo

helder | bessen | pruimen
gedroogd fruit

carpaccio | pasta
stoofschotels | kazen
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Streek: Mendoza
Druif: Chardonnay

Streek: Mendoza
Druif: Malbec

Streek: Mendoza
Druiven: Malbec, Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Cabernet 
Franc, Petit Verdot

bloemig | romig | rijpe ananas
jasmijn | witte perzik 

zeebaars met linzen | vitello 
tonato

intens | zacht | rood fruit | vanille
zwart fruit | chocolade | tabak

wildgerechten | gegrild rood vlees
oude kazen

elegant | krachtig | rood fruit
cassis | viooltjes | vanille | kruidnagel

lamsbout uit de oven | hert
wildgerechten | steak | rosbief

Salentein Numina 
Chardonnay

Salentein Numina 
Malbec

Salentein Numina 
Gran Corte Red

26.95

23.49
26.95

23.49

26.95

23.49

De wijnen

De Argentijnse Numina wordt 
geproduceerd op hooggelegen 
wijngaarden in Argentinië. 
Sinds een aantal jaar wordt 
door wijnmaker José Galante 
geëxperimenteerd op diverse 
hoogtes om de perfecte wijn te 
maken. 

Dit in combinatie met het 
klimaat, de natuurlijke irrigatie en 
rotsachtige bodem zorgen voor 
de uitstekende kwaliteitswijnen. 
Een deel van de druiven die 
gebruikt worden voor Salentein 
bevindt zich in de Uco vallei. Hier 
heerst als enige in de Mendoza 
een koel klimaat. De wijn wordt 
gemaakt met een passie en 
liefde en dat proef je terug in de 
Numina serie!

BODEGAS 
SALENTEIN

Deze ‘Numina Gran Corte’ 
is een combinatie van 
druivenvariëteiten die 
als klassiek Bordeaux 

bestempeld mag worden, 
maar nu in een unieke 

Salentein stijl.

www.bodegasalentein.com
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1. TWINTIG JAAR SALENTEIN, WAT 
MAAKT SALENTEIN ONDERSCHEI-
DEND VAN ANDERE ARGENTIJNSE 
WIJNBEDRIJVEN?
Salentein heeft niets anders gedaan 
dan andere Argentijnse wijnbedrij-
ven in de Uco-vallei, maar Salentein 
was en is de leider en pionier wel-
ke andere wijnhuizen door werden 
geïnspireerd. We kunnen dit duide-
lijk waarnemen als we de weg zien 
die Salentein heeft afgelegd en we 
het vergelijken met andere wijnbe-
drijven in de Uco-vallei. Salentein 
is sinds het ontstaan een compleet 
project dat bestaat uit de productie 
van kwaliteitsdruiven, ultramoderne 
technologie en de productie van Uco 
Valley-landgoedwijnen van wereld-
klasse. Dit heeft de internationale 
markt het potentieel van deze vallei 
laten zien waardoor wijntoerisme van 
wereldklasse is ontstaan. Dit was het 
doel dat Mijndert Pon stelde voor Sa-
lentein, twintig oogstjaren geleden.

2. WAT IS HET GROOTSTE VER-
SCHIL TUSSEN HET EERSTE 
OOGSTJAAR EN HET TWINTIGSTE, 
BIJVOORBEELD WAT BETREFT DE 
GEBRUIKTE TECHNIEKEN? 
Het is niet zozeer de verandering 
van technieken in de productie van 
wijnen, maar wat ik zie is een veran-
dering in de stijl van de wijnen. In 
die tijd waren de wijnen geconcen-
treerder en voller. Tegenwoordig is 
de stijl meer gericht op de expressie 
van een gebied met unieke kenmer-
ken zoals de Uco Vallei, deze worden 

beschermd door geografische iden-
tificaties. Wijnen met fruit, frisheid, 
grote finesse en elegantie, gemar-
keerd door de voetafdruk van het 
herkomstgebied. Dit is grotendeels 
het resultaat van de ervaring en ken-
nis die we hebben opgedaan in de 
Uco Vallei. Deze unieke plek geeft 
uitdagingen die alleen met hard wer-
ken en onderzoek kunnen worden 
overwonnen om onze wijnkennis te 
versterken. 

3. HEEFT U EEN PERSOONLIJK, 
FAVORIET OOGSTJAAR EN ZO JA, 
WELKE IS DIT? 
Ik kan er niet één noemen, er zijn 
meerdere favorieten, maar 2013 was 
zonder twijfel favoriet. Salentein Gran 
Valle de Uco Blend 2013, Salentein 
Primus Cabernet 2013, Salentein SV 
La Pampa Malbec 2013 en Primus 
Chardonnay 2016.

4. BENT U TROTS OP ÉÉN SPECI-
FIEK OOGSTJAAR? WAAROM? 
Er is geen grotere factor voor het on-
derscheid van jaargangen dan de kli-
matologische omstandigheden van 
het jaar. De jaren met relatief koele 
perioden en een gebrek aan regen 
zijn over het algemeen de jaren 
die opvallen als grote of “outstan-
ding”-jaren. Dat wil zeggen, jaren 
waarin de rijping van de druiven traag 
is. Dat resulteert in druiven met grote 
concentratie en variëteit uitdrukking, 
zonder bedreiging van regen die dit 
proces verstoort, vooral het moment 
van de oogst. In die zin kunnen we 

stellen dat de oogsten van de jaren 
2002, 2004, 2007, 2010, 2011, 2013, 
2018 jaren met dergelijke kenmerken 
waren. Als ik op dit moment mijn fa-
voriet moest kiezen, zou ik zeggen 
dat de vintage uit 2013 degene is die 
ik het lekkerst vind, maar om eerlijk 
te zijn, moeten we langer wachten op 
de 2018 om te zien of deze de 2013 
zal overwinnen.

5. HOE DENKT U DAT DE KOMEN-
DE TWINTIG JAAR ERUIT ZIET MET 
BETREKKING TOT ARGENTIJNSE 
WIJNEN? 
Ik denk dat de toekomst na twintig 
oogstjaren en met de ervaring en 
kennis die we in deze tijd hebben op-
gedaan, veelbelovend is. We weten 
wat we willen bereiken en elke dag 
werken we aan wijnen die meer en 
meer de kenmerken van de unieke 
en verschillende gebieden uitdruk-
ken. De diversiteit wordt geboden 
door regio’s als de Uco Vallei, Peder-
nal Valley, Calchaqui Valleys en Rio 
Negro.

VIJF VRAGEN AAN CHIEF WIJNMAKER JOSÉ GALANTE

Salentein viert dit jaar het twintigste oogstjaar! Een mijlpaal waar we uiteraard 
even bij stilstaan. Wijnmaker José Galante is een belangrijke factor dus vroegen 

wij hem naar twintig jaar Salentein door zijn ogen. 

twintig jaar 
bodegas salentein!

20
jaar!



Kom van 27 t/m 29 
september naar de 

Westergasfabriek en vier 

de oogstfeesten van het 
Noordelijk Halfrond! 

Deze zesde editie maken 

wij een reis langs de 

wijnlanden uit Europa, 

Noord Afrika, het Midden 

Oosten en Noord Amerika.

Proef de cultuur, het 
eten en natuurlijk de 

wijnen uit deze fantastische 
wijnlanden. De leukste bands 

en DJ’s zijn weer van de partij 

dus er mag gedanst worden. 

Of je nu een beginner bent 

of echte connaisseur, het 

Amsterdam Wine Festival is 

voor iedereen een beleving!

HOUD DE FACEBOOK PAGINA VAN WIJNKRING IN 
DE GATEN VOOR EEN KORTINGSCODE!

A
M

ST
ER

D
A

M
 W

IN
E 

FE
ST

IV
A

L

TICKETS VERKRIJGBAAR VIA 
WWW.AMSTERDAMWINEFESTIVAL.NL



Om een grote Champagne te 
kunnen produceren, moet je eerst 
grote wijnen maken. Een grote wijn 
kan alleen voortkomen uit de beste 
druiven. In deze geest handelt 
Bollinger al meer dan 175 jaar. Meer 
dan 80% van de druiven (Pinot Noir en 
Chardonnay) is afkomstig van eigen 
wijngaarden, uitsluitend gesitueerd in 
Grand of Premier Cru gemeentes. Na 
de oogst vindt de eerste vergisting 
(apart per druivenras, per wijngaard) 
plaats in houten vaten (afkomstig uit 
Bourgogne). Een kostbaar proces, 
maar een essentieel onderdeel bij 
Champagne Bollinger. Het bedrijf is 

Streek: Champagne
Druiven: Pinot Noir, 
Chardonnay, Pinot Meunier

karaktervol | elegant | rijp | verfijnd
toast | champignons | noten

schaal- en schelpdieren | kreeft 
oesters | vis | kalfsvlees

Special Cuvée 
Brut

49.95

43.99

www.champagne-bollinger.com

nog steeds in handen van de familie, 
die ervoor zorgt dat de unieke stijl 
van dit champagnehuis gewaarborgd 
blijft. 

Het Champagnegebied is een 
uitgestrekt gebied rondom Reims. 
Het wijngebied, in de prehistorie een 
binnenzee, wordt gekarakteriseerd 
door een speciale kalkbodem die 
bestaat uit fossielen van zeedieren 
die toen in deze binnenzee leefden. 
Door de noordelijke ligging van het 
gebied worden de champagnes 
altijd getypeerd door een 
zekere frisheid.

Je drinkt deze Champagne bij 
de maaltijd. Combineer met 
diverse salades met schaal- 
en schelpdieren, kreeft en 
oesters of bij visgerechten, 
kalfsvlees en gevogelte. Idee 
voor het dessert? Het is een 
prima combinatie met een 

champagnesabayon met vers 
fruit of bij witschimmel- 
en geitenkazen. Proost!

Grootse

Champagne

BOLLINGER
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www.principedeviana.com

Streek: Navarra
Druiven: Tempranillo, Merlot, 
Cabernet Sauvignon

cassis | rijpe zwarte kersen | vijgen
vanille | kokosnoot

groenten | rood vlees | wild
tapas | stevige kazen

Príncipe de Viana 
Crianza

8.95

6.99

Streek: Navarra
Druif: Tempranillo

vol | complex | bramen | kersen 
pruimen | vanille | kokos | toast

wildgerechten | stoofpot 
met groenten

Príncipe de Viana 
reserva

9.95

8.49

Dit moderne Spaanse wijnhuis, 
gelegen in de Navarra streek bij 
de stad Pamplona, heeft haar 
filosofie gebaseerd op het duurzaam 
management van de wijngaarden als 
garantie voor goede kwaliteit druiven. 
Deze druiven hebben zich in een 
milieubewuste omgeving ontwikkeld. 
Príncipe de Viana oogst de druiven ’s 
nachts om oxidatie te minimaliseren 
en verlies van aroma’s te voorkomen. 
Het doel hiervan is om de druiven 
in maximale conditie te houden bij 
aankomst in de wijnmakerij. Op deze 
manier garandeert Príncipe de Viana 
dat de prijs-kwaliteit balans van haar 
wijnen heel goed in orde is.

De Tempranillo druiven groeien op 
een bodem van kalk en leem. De 
goede waterhuishouding en relatief 
arme grond zorgen dat de Tempranillo 
druiven van hoge kwaliteit zijn. Wijn 
met een modern fruitprofiel dat wordt 
versterkt door een klassieke toets 
van eikenhout is het resultaat. Rijpe, 
elegante tonen van fruit en vanille 
aroma’s die harmonieus integreren 
met frisheid en complexiteit.
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VEGETARISCHE STOOFPOT MET GROENTENGERECHT:

PRÍNCIPE DE VIANA RESERVAWIJN:

Ingrediënten Bereiding

500 g flespompoen
400 g knolselderij
300 g pastinaak

250 g kastanjechampignons
1 ui

2 tenen knoflook
20 g roomboter

2 el bloem
200 ml water
1/2 tl zout
1/2 tl peper

1 mespunt gemalen anijszaad
1 mespunt gemalen kruidnagel
1 mespunt gemalen komijnzaad

1 tl kaneel
takje verse tijm - voor garnering

Begin met het schillen van de flespompoen, pastinaak en 
knolselderij en snijd alles in grove stukken. Snijd daarna de 
champignons in dikke plakken. Pel en snijd de ui in ringen. Pel 
vervolgens ook de knoflook en hak te tenen fijn. 

Laat de roomboter in een ruime pan smelten en voeg hier alle 
eerdergenoemde ingrediënten aan toe. Doe de deksel op de pan 
en laat 12 minuten stoven op matig vuur, schep regelmatig om. 
Voeg de kruiden bij elkaar in een bakje en doe hier de bloem bij 
en schep het door elkaar. Voeg water toe en schep nogmaals 
alles door elkaar. Laat vervolgens nog 5 minuten zacht pruttelen 
en je gerecht is klaar! Garneer het geheel met verse tijm. Eet 
smakelijk! 

voor 2 personen

met onze
reserva

Heerlijk

Bron: https://www.voedzaamensnel.nl/hoofdgerecht/vegetarische-stoofpot-wintergroenten/
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Max Reserva 
Chardonnay

Streek: Aconcagua Costa
Druif: Chardonnay

rijk | zuiver | citrus |wit fruit

garnalen | gegrilde tonijn
salade met artisjok

De slogan is met recht “the best wines”, 
wellicht al bekend, maar het Chileense 
wijnhuis Errazuriz is onder andere 
benoemd tot “Best Chilean Winery 2017” 
door Robert Parker. De wijnen uit de 
Max Reserva serie kenmerken zich door 
de smaken die ontstaan door de rijping 
op fusten. De diverse druivenrassen 
worden met de hand geplukt, zorgvuldig 
geïnspecteerd en voorzichtig gekneusd. 
Alvorens de vinificatie op roestvrij 
staal, rijpen de wijnen minimaal zes 
maanden op houten fusten die bestaan 
uit Amerikaans en Frans hout. Intense 
aroma’s, fruitige smaken en smaaktonen 
zoals karamel komen goed naar voren 
dankzij de combinatie van de twee 
houtsoorten. De hele serie bevat diverse 
druivenrassen waardoor er voor iedere 
smaak een juiste keuze is.

FROM THE 
BEST LAND, 

THE BEST 
WINES
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De MAX Reserva serie van Errazuriz

Max Reserva 
merlot

Streek: Aconcagua Valley
Druif: Merlot

sappig | rijk | drop
rood en zwart fruit

zeebaars | harde kazen 
ratatouille

Max Reserva 
Grenache-Syrah- 
Mourvèdre

Streek: Aconcagua Valley
Druiven: Grenache, Syrah, 
Mourvèdre

sappig | elegant | kersen | frambozen
balsamico | rozemarijn | noot

rundvlees | lam | pittige gerechten
harde kazen 

Max Reserva 
Carmenère

Streek: Aconcagua Valley
Druif: Carmenère

kruidig | intens | rood fruit
laurier

lamsvlees | wild | harde kazen

Max Reserva 
pinot noir

Streek: Aconcagua Costa
Druiven: Pinot Noir

verfijnd | delicaat | rood fruit aards

vitello tonato | kalkoen
pasta met paddenstoelen

Max Reserva 
syrah

Streek: Aconcagua Valley
Druif: Syrah

krachtig | zwoel | zwart fruit
zwarte peper

stoofgerechten | wild
rood vlees

Max Reserva 
cabernet sauvignon

Streek: Aconcagua Valley
Druif: Cabernet Sauvignon

krachtig | rijp | cassis
leer | tabak

ossenhaas | risotto | wild

14.95

11.66
per fles

= 69,95 per doos!
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Villa Don 
Maximiano

vol | elegant | intens | blauwe bessen
bloesem | kersen | cacao | aalbessen

rood vlees | rijke vleesgerechten
ossobuco | wildgerechten | ossenhaas

Streek: Aconcagua Valley
Druiven: Cabernet Sauvignon,
Petit Verdot, Malbec, Cabernet Franc

44.50

39.99

www.errazuriz.com

Villa Don Maximiano is de tweede 
wijn van Don Maximiano’s Founder’s 
Reserve. Het is geïnspireerd op dorp, 
“Villa Errazuriz”, gebouwd in 1870 door 
de oprichter voor zijn medewerkers 
in de Aconcagua Vallei. Villa Don 
Maximiano is afkomstig van een selectie 
van zeven wijngaardblokken, gelegen 
in de Aconcagua Vallei. Elk blok van 
de wijngaard heeft onderscheidende 
componenten, met name in termen van 
steen waardoor een creatieve blend 
samengesteld werd met de typische 
kenmerken van de Aconcagua Vallei 
bodem. 

De wijn is een intense en elegante blend, 
gemaakt met Cabernet Sauvignon, Petit 
Verdot, Malbec en Cabernet Franc uit 
de Don Maximiano Estate wijngaarden. 
Het is een zeer fruitige en verfrissende 
wijn van begin tot eind. De tannines 
zijn stevig en goed gestructureerd met 
een mooie intensiteit en balans. Deze 
vintage van Villa Don Maximiano zal 
zeker nog jarenlang, mooi ouderen.

in ons 
assortiment

Nieuw

Icoon wijnen van Errazuriz

De wijnen
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Pyros 
Special Blend

geconcentreerd | complex
balsamico | houttonen

gebraden rosbief

Streek: San Juan
Druiven: Malbec, Syrah, 
Cabernet Sauvignon

35.95

32.99

De
 w

ijn

Soms hebben wijnen geen uitgebreide 
introductie nodig, wat iedereen kent ze, 
waardeert ze en schenkt ze. Toen Chili 
zich als opkomende wijnland met een 
geweldig potentieel op de internatio-
nale wijnmarkt presenteerde, gebeurde 
dat o.a. met de Errazuriz Don Maximia-
no Founder’s Reserve. Eigenaar en wijn-
maker Eduardo Chadwick (5e generatie 
van het familiebedrijf) plantte de wijn-
gaarden voor deze wijn al in 1978 aan in 
de destijds nog onbekende Aconcagua 
Vallei en toonde dat hij over de juiste 
hoeveelheden inzicht en lef beschikte. 
Met deze wijn snoerde hij alle criticas-
ters de mond, want de wijn bleek zich 
moeiteloos staande te houden in tal-
loze blindproeverijen naast wijnen van 
fameuze wijnhuizen. De wijn behoort 
tot de top van het assortiment en impo-
neert met een zeldzaam mooie balans 
tussen finesse en kracht door een uitge-
kiende samenstelling met zowel Caber-
net Sauvignon, Carmenère en Malbec 
als Petit Verdot. De wijn is nu al goed op 
dronk maar is in staat om zeer fraai te 
ouderen waarbij rijpingsaroma’s de wijn 
nog meer complexiteit geven. 

Kwaliteitswijnen hebben het vermogen 
iets extra’s te bieden; het karakter van 
de gebruikte druiven, de kenmerken 
van hun geboortegrond of het talent 
van de wijnmaker. Soms komen al die 
kwaliteiten samen in één wijn; in de Py-
ros Special Blend bijvoorbeeld. Deze 
wijn uit Valle de Pedernal in de Argen-
tijnse wijnstreek San Juan combineert 
de rondeur van de Malbec, het pure 
fruit van de syrah en de structuur van de 
Cabernet Sauvignon met de finesse die 
men op wijngaarden op maar liefst 1400 
meter hoogte kan bereiken. 

Ook hier vinden we José Galante als 
hoofd wijnmaker van dit nog jonge wijn-
project. Hij weet het fruit de juiste vini-
ficatie mee te geven, waardoor er een 
ideaal evenwicht ontstaat tussen rijp 
fruit, een afgeronde tanninestructuur 
en een levendige zuurgraad die de wijn 
heel opwekkend en verteerbaar houdt. 
Gun de wijn wat lucht of laat hem nog 
even rijpen in de kelder en schenk hem 
bij stevige vleesgerechten.

www.pyroswines.com

D O N  M A X I M I A N O

Don Maximiano 
Founder’s Reserve

complex | kersen | cassis | kruidnagel 
chocolade | ceder | peper | truffel

pasta in mooie saus | rood vlees
camembert | runderfilet | lamsrack

Streek: Aconcagua Valley
Druiven: Cabernet Sauvignon, 
Carmenère, Petit Verdot, Malbec

67.50

62.49
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15.95

12.99
14.95

10.99

Een ontmoeting, een omhelzing, een 
liefdesknoop. Een eerbetoon aan de 
drie liefdesknopen afgebeeld op het 
wapenschild van de familie Farina. Deze 
drie staan voor de druivenrassen: Merlot, 
Teroldego en Corvina. En een krachtige 
expressie van de nieuwe appellatie IGT 
Trevenezie. Nodo d’Amore Rosso be-
nadrukt het zorgvuldige onderzoek van 
de druivenrassen en de keuze van een 
vinificatie met innovatieve technologie-
en, met respect voor de natuur en de 
typische aard van de verschillende ter-
roirs waarvan deze wijn een mooie ver-
taling is. Een krachtig glas, met intense 
aroma’s en boeiende tonen net als een 
hartstochtelijke liefdesrelatie. 

Streek: Veneto  
Druiven: Garganega, 
Chardonnay, Sauvignon Blanc

rijk | complex | ananas | mango
banaan | gekonfijte citroen | vanille

zeebaars in zout | kruidige 
gerechten | Aziatische keuken

Nodo d’Amore 
Bianco Trevenezie

Streek: Veneto 
Druiven: Corvina, 
Teroldego, Merlot

puur | aromatisch | peer | ananas
bloemen

geroosterd vlees | wildgerechten
stoofgerechten | rijpe kazen

Nodo d’Amore Rosso 
Trevenezie

Net als de drie knopen in het wapen, be-
staat Nodo d’Amore Bianco uit drie drui-
venrassen: Garganega, Sauvignon Blanc 
en Chardonnay. Alle drie uit verschillen-
de gebieden uit de Trevenezie appella-
tie. Het contrast tussen zacht- en kruidig-
heid geeft de wijn een gastronomische 
veelzijdigheid die hem geschikt maakt 
voor zowel combinaties met eenvoudige 
gerechten zoals een zeebaars in zout, als 
ook voor meer complexe gerechten als 
kruidige, in zoetzure saus uit de Aziati-
sche keuken.

FARINA

Wijnmaker Claudio Farina
Heel bijzonder: 
combineer Nodo 
d’Amore Rosso 

met vette vis zoals 
gerookte paling!
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De
 w

i j
n

In Apulië wordt al duizenden jaren 
de God Tator (of Taotor) vereerd, 
daar wellicht ooit geïntroduceerd 

door inwoners van Kreta, die 
zich destijds in ‘de hak van de 

Italiaanse laars’ vestigden. Tator 
staat voor ‘kracht en verbondenheid 

met de directe omgeving’ en deze 
eigenschappen inspireerden wijn 
maker Felice Mergè van Poggio le 
Volpi om zijn Primitivo naar deze 
God te vernoemen. De Primitivo 
is de belangrijkste blauwe druif 

in het midden van Apulië en staat 
bekend om het vermogen om rijke, 

superrijpe wijnen te geven. 

De Poggio Le Volpi ‘Tator’ voldoet 
volledig aan de verwachtingen; hij 
is diep gekleurd, geurt intens naar 

zoete specerijen en weelderige, 
rijpe (zeer laat geplukte) druiven 
en vijgen. De wijn is machtig in de 
mond met veel zoete tonen die hem 

uitermate goed geschikt maken 
voor de mooiste (varkens-)vlees 
gerechten, zeker die van de BBQ.

17.95

14.99
34.95

30.99

Magnum

1.5 liter

Streek: Puglia
Druif: Primitivo

complex | vol | rijp rood fruit
jam | kaneel | vijgen | amandelen

wildgerechten | stoofvlees
rijke vleesgerechten | rijke kazen

Poggio Le Volpi 
Tator Primitivo

Serveer deze 
warmbloedige 

Italiaan in grote 
glazen!
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De wijnen

95.00

89.99

30 Years Old 
Tawny Port

zijdezacht | amandelen | honing
karamel | noten | rozijnen

Pont l’Eveque uit Normandië 
oude Hollandse geitenkaas 
pure chocolade

Streek: Porto
Druiven: Touriga Francesa, 
Touriga Nacional, Tinta 
Barroca, Tinta Roriz, 
Tinto Cão

44.95

39.99

20 Years Old 
Tawny Port

zacht | subtiel | amandelen
honing | karamel | gedroogd 
fruit

noten | gedroogde vruchten
fruitcake | vanille ijs | crème 
brûlée

Streek: Porto
Druiven: Touriga Francesa, 
Touriga Nacional, Tinta 
Barroca, Tinta Roriz, 
Tinto Cão

44.95

39.99

Quinta dos 
Malvedos Vintage 
Port 2005

luxe | geconcentreerd | bessen 
munt | bramen | chocolade
eucalyptus

chocolademousse | oude 
Hollandse Beemster kaas

Streek: Porto
Druiven: Touriga Francesa, 
Touriga Nacional, Tinta 
Barroca, Tinta Roriz

Graham’s is de nummer één op het ge-
bied van Premium Port. Dat zegt alles 
over de ambitie van dit prachtige Port 
huis. Maar zo zijn ze niet begonnen. Ster-
ker nog, Graham’s is niet als Port bedrijf 
begonnen. In het begin van de negen-
tiende eeuw waren de broers William en 
John Graham de trotse eigenaren van 
een textielhandel. Toen een klant krap 
bij kas zat, namen ze in plaats van con-
tanten, 27 vaten Port aan als betaling. 
Dat was liefde op het eerste gezicht, ze 
besloten zich voortaan te richten op de 
productie van de allerbeste Port wijnen 
uit de Douro vallei. De generaties erna 
volgden het voorbeeld van hun voor-
vaderen en anno 2017 is Graham’s nog 
altijd een familiebedrijf, zij het dat er 
aanzienlijk meer wijnen geproduceerd 
en verkocht worden dan ruim honderd 
jaar geleden. 

Graham’s 20 Years Old Tawny is het re-
sultaat van de zoektocht van de Master 
Blender naar de perfecte balans tussen 
jonge en oude Port wijnen en heeft ge-
middeld 25 jaar op houten vaten gerijpt.

Een bouquet van Amandelen, honing, 
karamel en gedroogd fruit. De stijl van 
de Graham’s 30 Years Old Tawny is zacht, 
zeer subtiel en prachtig in balans. 

De Quinta dos Malvedos Vintage Port 
2005 wordt uitsluitend gemaakt van 
druiven van de Quinta Dos Malvedos 
wijngaard. Een Vintage Port die jong 
gedronken kan worden, maar zeker ook 
nog tot 2030 bewaard kan worden!

Kan nog 
zeker 

20 jaar 
worden 

bewaard!
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Streek: Douro
Druiven: Touriga Franca, Touriga 
Nacional, Tinta Roriz, gemixte 
druivensoorten

Streek: Douro
Druiven: Touriga Franca, Touriga 
Nacional, Tinta Roriz, gemixte 
druivensoorten

frambozen | kersen
peper

wildgerechten | rood vlees

krachtig | vol | bramen | koffie
kersen | cacao | pruimen

ossenhaas | chateaubriand
côte de boeuf | stevige rijpe kazen

Prazo 
de Roriz

Post Scriptum de 
Chryseia

13.95

11.49
19.95

18.49

PRAZO DE RORIZ

Na de verkoop van het fameuze 
Château Cos d’Estournel, richtte direc-

teur-wijnmaker Bruno Prats zich op nieu-
we projecten. Zijn aandacht ging daarbij 

niet uit naar Frankrijk, maar juist naar 
andere landen als Chili en Zuid-Afrika. 

Als lid van de Primum Familiae Vini 
(de exclusieve groep wijnfamilies) had 
Prats de Symingtons leren kennen, de 

familie die al decennia garant staat 
voor topkwaliteit port langs de Douro in 
Portugal. Samen besloten ze Chryseia 

op te richten en er wijnen te maken 
van authentieke Portugese druivenras-
sen, maar dan gemaakt in de traditie 

van grootse wijnen uit Bordeaux. In de 
Prazo de Roriz komen de kracht van de 
Douro en de eeuwenlange ervaring van 
Bordeaux op harmonieuze wijze samen 

en bieden ze een heerlijk samenspel 
van elegantie en rijp fruit.

POST SCRIPTUM 
DE CHRYSEIA

Bij het samenstellen van een specifieke 
wijn worden niet altijd alle druiven of va-
ten gebruikt. Wat resteert is doorgaans 

de basis voor geweldige wijnen met een 
optimale prijs-kwaliteitverhouding. De 
Post Scriptum de Chryseia is zo’n wijn, 

gemaakt van druiven die bedoeld waren 
voor de Chryseia, maar niet in de blend 

pasten. Wijnmakers Bruno Prats en 
Charles Symington hanteren voor deze 
wijn een minder intensieve vinificatie en 
geven hem ook wat minder houtopvoe-
ding mee. Het maakt de wijn toeganke-
lijker en geeft een ideale balans tussen 

souplesse en het gulle rijpe fruit dat 
de Douro-vallei oplevert. Het resultaat 
is een volle, soepele wijn die zich ook 

aan tafel uitstekend op zijn gemak voelt 
naast allerlei smaakrijke gerechten.

Wijnmaker Charles Symington



The moment our founder, Samuel Smith, 
planted Yalumba’s first vineyard 170 
years ago, a plan was put in motion.
 
Rooted in history and rich in tales 
of perseverance, Samuel’s Collection 
celebrates the founder of Yalumba, 
honouring his spirit of embracing 
provenance and giving back to the land to 
make this collection of fine wines possible.

yalumba.com


