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elegant | kersen | pruimen | bessen 
vanille | kokosnoot

lamsvlees | vlees van de barbecue
(licht) gerijpte kazen

Streek: Navarra
Druiven: Tempranillo | Merlot  
Cabernet Sauvignon

Príncipe de Viana 
Edición Blanca

Príncipe de Viana 
Edición Limitada Crianza

levendig | fris | limoen | ananas
grapefruit | abrikoos

rijst | pasta | salade | omelet
visgerechten

Streek: Navarra
Druiven: Chardonnay | Sauvignon 
Blanc

De
 w

ijn
en

PRÍNCIPE 
DE VIANA

Príncipe de Viana Edición Blanca is 
een blend van Sauvignon Blanc en 
Chardonnay die de perfecte syner-
gie tussen twee zeer verschillende 
druivenrassen toont. Een levendige, 
frisse wijn met tonen van limoen en 
grapefruit in combinatie met ananas 
en abrikoos en een lange, smakelijke 
afdronk.

Príncipe de Viana Edición Limitada 
Crianza is tot stand gekomen door 
de Tempranillo druif te combineren 
met de welbekende Merlot en Ca-
bernet Sauvignon druiven. Dit zorgt 
voor een donkerrode wijn met geu-
ren en smaken van zwart en rood fruit 
zoals bessen, pruimen, kersen en wil-
de aardbeien. Príncipe de Viana Edi-
ción Limitada Crianza is een elegante 
rode wijn met lichte tonen van hout, 
vanille en kokosnoot. Een mooie wijn 
met een lange en aanhoudende af-
dronk.

Dit moderne Spaanse 
wijnhuis is gelegen in 
de Navarra streek, bij 
de stad Pamplona. dit 
wijnhuis heeft haar 
filosofie gebaseerd op het 
duurzaam management 
van de wijngaarden. 
dit garandeerd de 
goede kwaliteit van de 
druiven, die zich in een 
milieubewuste omgeving 
hebben ontwikkeld.

11.95

8.99
per fles
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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. 
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Farina Soave 
Classico

Farina Bardolino 
Chiaretto Rosato

Streek: Veneto
Druif: Garganega |  Trebbiano 
di Soave |Pinot Bianco

Streek: Veneto
Druif: Corvina | Rondinella
Molinara

licht ziltig | groene appel | ananas
gele pruim | wilde bloemen 
vlierbloesem

voorgerechten | Bigoli 
(pastasoort uit Venetië)

zacht | droog | aardbei | perzik
kersen

aperitief | gebakken vis | schelp-
dieren | pizza

8.95 8.95

6.99 6.99

De wijnen

Met het voorjaar in het vooruitzicht 
misstaat een rosé natuurlijk niet. 
Met deze Farina Bardolino Chiaretto 
Rosato komt de geur van wilde rozen 
en viooltjes je tegemoet, wat perfect 
matcht met de rosé kleur. De aroma’s 
van aardbei, perzik en kersen kennen 
een mooi verloop in de afdronk. 
De heuvels ten oosten van het 
Gardameer zijn de groeiplaats van 
de druiven voor deze Bardolino rosé. 
Weet je niet wat je erbij moet eten? 
Wijnmaker Claudio Farina geeft je 
een tip: pizza! Laat dat nou net dat 
Italiaanse gevoel compleet maken.
Houd je niet van rosé, maar kies je 
wel graag voor heerlijke aroma’s als 

groene appel, ananas en gele pruim? 
Farina Soave Classico is dan jouw 
keuze. De geur van wilde bloemen en 
vlierbloesem stuift op je af waardoor 
je je even in Italië waant. Omdat 
deze Soave uit het Classico gebied 
komt proef je een enigszins ziltige, 
minerale toon in de wijn. Een echte 
klassieker! Wat je hierbij eet? Bigoli, 
een klassieke Italiaanse pastasoort.

FARINA

Het Italiaanse wijnhuis Farina 
verovert onze harten! Dat 
typische Italiaanse gevoel, de 
sfeer, het eten en drinken, je 
waant je in Italië met deze 
mooie wijnen van Farina! 

buon 

appetito!
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Masca del Tacco 
L’Uetta Fiano Puglia

Streek: Puglia
Druif: Fiano

intens | vol | bloemen | peer
hazelnoot | honing | hooi

aperitief | antipasti | kip | pasta
schaal- en schelpdieren

Masca del Tacco 
Lu Rappaio

Streek: Puglia
Druif: Primitivo

zacht | complex | krachtig
jam | vanille | kaneel | zwart fruit

pittige kazen | pasta | ragout
rood vlees | wild

De wijngaarden van het Italiaanse Masca del Tacco liggen in Puglia, in de hak 
van de laars. De provincie Brindisi was de eerste locatie waar wijnstokken geplant 
werden. De warmte van het land en de invloeden van de zee maken de wijnen van 
Masca del Tacco erg karakteriserend. De wijnen zijn een eerbetoon aan het unieke 

land en houden de tradities in stand. De eigenaren, Armando en Felice Mergé 
hebben daarom hun wijnen ook een passende naam gegeven. 

L’Uetta is Pugliaans voor ‘kleine druif’. Het persen en verwerken van de druiven 
zorgen voor deze heerlijke witte, frisse en fruitige Fiano Puglia. Lu Rappaio is 

Pugliaans voor ‘het stel’. Het donkere, blauwe druivenras Primitivo levert deze mooie 
di Manduria variant op. De Ro’Si Rosato neemt je mee naar de zon. Hij is licht romig 

en je herkent smaken van bramen en aardbei waardoor je deze rosé perfect 
kunt drinken bij een frisse salade. Je krijgt meteen zin in de zomer! 

De vormgeving van de flessen is gewijzigd en heeft een bijzondere nieuwe vorm 
aangemeten gekregen. De flessen van deze wijnen lijken namelijk op die van 

gedestilleerde producten als whisky of cognac. Het etiket heeft een 
stijlvolle uitstraling, passend bij de Italiaanse klasse!

www.mascadeltacco.com

Masca del Tacco 
Ro’Si rosato

Streek: Puglia
Druif: Pinot Nero

romig | bramen | framboos
aardbei

carpaccio | garnalen
frisse salades

13.95 13.95 13.95

10.99 10.99 10.99

nieuwe 
wijn!
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Les Auzines is het landgoed en 
tevens de wijngaard van de familie 
Miquel in de Languedoc. Les Auzines 
is een bijzondere wijngaard, doordat 
deze op een bergplateau is gelegen. 
Hierdoor profiteren de wijnranken 
van de koude nachten. Dit stimuleert 
de diversiteit aan aroma’s. De unieke 
karakteristieken van de regio worden 
zo optimaal benut.

Château Les Auzines 
Rosé ‘Alaina’

stijlvol | rood fruit | lichte kruiden

zomerse salade | kip | zeevruchten

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Syrah | Grenache | Cinsault

12.95

10.99

LES AUZINES
ROSÉ

Deze Alaina rosé is vernoemd naar de 

dochter van Laurent en Neasa Miquel. 

de wijn is Een heerlijke blend van 

Syrah, Grenache en Cinsault!

De wijn
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Grenache Blanc 
Solas

Viognier 
Solas

fris | grapefruit | limoen | meloen
karamel | bloemen

(gefrituurde) vis met tartaarsaus | 
Pad Thai (Thaise rijstnoedels)

verfrissend | abrikoos | perzik
amandel | citroen

schaal- en schelpdieren
oriëntaalse gerechten

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Grenache Blanc

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Viognier

Pinot Noir
Solas

kersen | framboos | rozemarijn
zwarte bessen | Indiase 
kruidenthee

charcuterie | bouillabaisse
licht gekoeld serveren

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Pinot Noir

Chardonnay Solas 
(oak aged)

rijk | fruitig | peer | rijpe appel
hout | mineralen

kabeljauw | koolvis 

Streek: Zuid-Frankrijk
Druif: Chardonnay

De wijnen

De Solas Viognier is eveneens goed 
te combineren met gerechten en be-
vat lichte fruitsmaken, je kunt perzik 
en abrikoos herkennen. Exotische 
aroma’s en een hint van amandel. 

De Solas Pinot Noir is een gebalan-
ceerde wijn die goed te combineren 
is met gerechten zoals traditione-
le charcuterie of bouillabaisse. Je 
proeft kersen, framboos en zwarte 
bessen en de geur komt je tegemoet 
in rozemarijn en hints van Indiase 
kruidenthee.

Solas Chardonnay dankt zijn naam 
aan het feit dat Solas in het Iers ‘licht’ 
betekent. In het oud Frans betekent 
dit; geluk, blijdschap en genieten. 
Hierdoor komen de Franse invloeden 
van Laurent samen met de Ierse van 
zijn vrouw Neasa. De puurheid, ba-
lans en lichte aanpak van Laurent ma-
ken het karakter van deze Solas Char-
donnay. Een heerlijke bourgondische 
stijl met een mooie balans tussen rijk 
eiken en frisse mineraliteit. 

Solas Grenache Blanc is de bloemige 
witte wijn in de range die erg mak-
kelijk te combineren is met diverse 
gerechten. Omdat fruit en bloemen 
centraal staan, is deze wijn elegant 
en fris.

9.95

7.99
per fles

Ontdek de Solas serie 
van Laurent Miquel!

nieuwe 
wijn!
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De Garnacha en Viura druiven 
vormen de basis in deze luxe 
rosé wijn. Deze druiven zijn goed 
bestand tegen de warmte. Door 
te oogsten in kleine kisten worden 
de druiven beschermt tegen 
pletten. Vervolgens vindt er in de 
wijnkelder een selectie plaats, 
alleen de perfect gave druiven 
blijven over.  De rosé wijn vergist in 
de klassieke, eivormige, betonnen 
vaten. Bij Ramón Bilbao noemen 
ze deze wijn ‘Het juweel van een 
unieke locatie’. Dit ‘juweel’ uit 
Rioja is prachtig uitgebeeld op 
het doorschijnende etiket. Het is 
dan ook niet vreemd dat Lalomba 
Rosado door kenners wordt gezien 
als één van de allerbeste Spaanse 
rosé wijnen!

RAMÓN BILBAO
Ramón Bilbao blinkt 
uit in mooie wijnen. 
een mooi voorbeeld is 
Lalomba Rosado!

De beste wijngaarden van Ramón 
Bilbao liggen in het hart van de 
Rioja. Met de leem- en kalkbodem 
gecombineerd met een goede 
waterhuishouding levert dit 
gebied de beste druiven van 
de Tempranillo. Aangevuld met 
Mazuelo en Graciano druiven 
zorgt dit voor extra diepgang en 
complexiteit in de mooie Ramón 
Bilbao Reserva. De wijn heeft 20 
maanden gerijpt op Amerikaans 
eiken en vervolgens ondergaat de 
wijn nog een lange rijping op fles.

Ramón Bilbao 
Lalomba Rosado

Ramón Bilbao 
Reserva

intens | complex | vers rood fruit
grapefruit | lychee | bloesem

aperitief | zalm | gamba | mosselen
salade met vis

vol | bramen | zwarte pruimen
specerijen | hout | vanille

gegrild rood vlees | barbecue
overjarige Hollandse kazen

19.95

17.99
16.95

14.99

Streek: Rioja
Druif: Garnacha | Viura

Streek: Rioja
Druif: Tempranillo | Mazuelo 
Graciano

De wijnen



www.mardefrades.es

Aan de voet van de wijngaard in 
de glooiende Salnés vallei groeien 
de Albariño druiven voor de unieke 
Mar de Frades. De Albariño druif 
is hét druivenras uit het gebied 
Rías Baixas, gelegen in het 
uiterste noordwesten van Spanje. 
Bijzonder aan de Albariño is dat 
er verfijnde droge witte wijnen van 
worden gemaakt zoals de Mar de 
Frades. Wijnen die men normaal 
gesproken niet in het droge 
klimaat van de Zuid-Europese 
landen zou verwachten. Er is dan 
ook veel vraag naar de wijnen van 
dit bijzondere druivenras.

Mar de Frades 
Albariño Atlántico

verfijnd | zuiver | bloemen | citrus

aperitief | schaal- en schelpdieren
zomerse salade

15.45

12.49

Streek: Rias Baixas
Druif: Albariño

MAR DE
FRADES

Made of  Atlantic
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leuk weetje: op het etiket van 
mar de frades staat een schip 
in de vorm van een blauw 
galjoen dat alleen verschijnt 
wanneer de wijn de juiste 
temperatuur heeft om 
geserveerd te worden!
Dit is zo’n 8-9 graden.
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Waar denk je aan als je ‘rosé’ 
hoort? Grote kans dat er een 
zonnetje in je opkomt, terras-
jes, heerlijk gekoeld glas en 
misschien wel een beeld van je 
voeten in het zand. Ja, we krij-
gen zin in mooi weer van rosé 
en andersom. Rosé is wijn die 
gemaakt is van blauwe druiven 
en je herkent hem aan de roze 
kleur. De één is zalmroze en de 
ander bessenrood. De druif en 
de kleur geven de smaak weer, 
maar in alle roséwijnen proef je 
fruit. Denk aan kersen, meloen 
of sinaasappel.

rosé wijn kan de 
structuur hebben van een 

rode of witte wijn

Extra voordeel: vergeleken met 
rode wijn is rosé doorgaans 

aantrekkelijk geprijsd!

Zet je rosé zo’n 3 uur in de 
koelkast, dan is hij perfect 

op temperatuur

de kleur van 
rosé kan erg 

verschillend zijn 

Rosé is niet regio 
gebonden, maar gewoon 

een wijnsoort

Lang wachten? Hoeft niet! 
Rosé is een jonge wijn die je 

(yes!) NU kunt drinken!

Zoet of droog, 
rosé is er in alle 

soorten

Om je op weg te helpen wat je 
het beste kunt eten bij een rosé 
hebben we een aantal tips voor 
je op de pagina hiernaast. Gaat 
bij jou de barbecue al aan? Van 
spiesjes tot zalmmoot: een glas 
rosé tilt je barbecueavond naar 
een hoger niveau!

WEETJES!
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Zalmtartaar 
met avocado

Gegrilde kip met 
rozemarijn of tijm

Groene salade met aardbeien 
of frambozen(dressing)

Mosselen in tomatensaus

onze rosé 

tips!
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L’Avenir Far & Near 
Sauvignon Blanc

L’Avenir Far & Near 
Rosé de Pinotage

frisse zuren | tropisch fruit | kruidig

zachte geitenkaas | salade niçoise

frisse zuren | aardbeien | bloemig

salade met groene asperges 
mozzarella en frambozendressing 

Streek: Stellenbosch
Druif: Sauvignon Blanc

Streek: Stellenbosch
Druif: Pinotage

Dit is ook de achterliggende gedach-
te van de reeks wijnen die onder de 
naam “Far & Near” op de markt wor-
den gebracht. Met een Nederlandse 
oorsprong, werd het wijnhuis in 1992 
gekocht door een Fransman en ver-
anderde daarmee ook de naam in 
L’Avenir, wat ‘de toekomst’ betekent. 

L’AVENIR
FAR &
NEAR

8.95 8.95

7.49 7.49

De wijnen

Het Zuid-Afrikaanse 
wijnhuis L’Avenir 
brengt het zonnige 
klimaat van Stellenbosch 
en de Franse herkomst 
van het huis samen. 

www.lavenirestate.co.za

Wijnmaker Dirk Coetzee
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L’Avenir Far & Near 
Pinotage

sappig fris | kersen | donkere chocolade

barbecue (braai) | bobotie (Afrikaans 
ovengerecht) | Bunny Chow

Streek: Stellenbosch
Druif: Pinotage

Streek: Stellenbosch
Druif: Pinotage

8.95

7.49

L’Avenir is onderdeel van het Fran-
se familiebedrijf Advini dat met de 
aankoop van L’Avenir een voetafdruk 
heeft gezet in Zuid-Afrika. Mede door 
hun kennis en kunde heeft L’Avenir 
een stijl kunnen creëren van wijnen 
die elk druivenras en streek repre-
senteren. Bovenal richt het wijnhuis 
zich op verfijning en balans. De wijn-
makers van L’Avenir zijn doorgaans 
erg open in het uitwisselen van in-
formatie met hun wijn producerende 
‘concullega’s’ en dat is iets wat niet 
vaak voorkomt onder wijnmakers. Bij 
L’Avenir zijn terroir, de mensen en 
hun kennis en passie allesbepalend 
voor de kwaliteit. Wijnen waarin je 
rijke aroma’s uit de natuur, de geest-
drift en het avontuur van Zuid-Afrika 
proeft. Ook zin gekregen in de ‘toe-
komst’?

Proef het zelf!
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goudbruin | amandel | honing
karamel | gedroogd fruit

Een heerlijke combinatie met 
Époisse, een Franse kaas vernoemd 
naar het plaatsje met dezelfde naam 
uit de regio Bourgondië.

www.grahams-port.com

Vanaf haar oprichting een ware 
pionier! Het wijnhuis was in 1890 
één van de eerste Port bedrijven 
die investeerde in eigen wijn-
gaarden in de bekende Douro 
vallei. Vandaag de dag lopen ze 
nog steeds voorop met innova-
ties in het vinificatieproces. De 
druiven van Graham’s worden 
geteeld in de bergachtige Douro 
regio in Noord-Portugal. Dit is 
’s werelds eerste officiële, afge-
bakende wijngebied sinds 1756. 
Een beschermd gebied en de 
enige plek ter wereld waar de 
authentieke Port geproduceerd 
wordt en de naam Port ook mag 
dragen. Het Historisch Centrum 
van Porto staat sinds 1996 op de 
UNESCO Werelderfgoedlijst.

De wijnen

GRAHAM’S 
PORT
Door Drinks 
International is 
Graham’s uitgeroepen 
tot nummer één Port 
wijnhuis ter wereld. 

Graham’s 20 Year Old 
Tawny Port

amberkleur | zacht | amandel
honing | karamel | gedroogd fruit

noten | gedroogde vruchten
fruitcake | crème brûlée 

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

19.95

17.99

Graham’s 10 Year Old 
Tawny Port

roodbruin | intens | noten
honing | vijgen

karamel | noten | vijgen

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

11.95

9.99

Graham’s 30 Year Old 
Tawny Port

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

29.95

26.99

20 cl .

20 cl .

20 cl .
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Tawny Port wijnen rijpen in contact met zuurstof, 
dat de eikenhouten vaten doordringt. De kleur 
verandert hierdoor van de oorspronkelijke diep 
paarsrode kleur van de jonge Port naar mooie 
Tawny (amberkleurig) tinten. Afhankelijk van de 
tijd die de Aged Tawny Port doorbrengt in het 
vat, varieert de kleur ceder-rood van een 10 jaar 
oude Port naar de goudbruine kleur van de 30 
jaar oude Port. Ook de smaak verandert totaal, 
van vol fruitig en zoet naar notig, gedroogd fruit, 
dadels en vijgen. 

Drinkt u slechts af en 
toe een glaasje Port 
of probeert u graag 

verschillende Tawny’s? De 
20 centiliter flesjes van de 
10, 20 en 30 Year Old Tawny 

geven u de kans dit te 
ontdekken!

Foto credit: Cees Kramer

Serveer licht gekoeld!



18   |   Wijnkring magazine

Winemaker’s Selection 
Chardonnay-
Sauvignon Blanc

Winemaker’s 
Selection Carmenère - 
Cabernet Sauvignon

goudgeel | abrikozen | pruimen 
vanille | honing | limoen 

aperitief | verse vis | zomerse salades

kersenrood | kruiden | bessen 

wild | geroosterd vlees | lamsvlees
pizza | pasta

Streek: Central Valley
Druiven: Chardonnay | 
Sauvignon Blanc

Streek: Central Valley
Druiven: Carmenère | Cabernet 
Sauvignon

8.50

6.99
8.50

6.99

www.errazuriz.com

WINEMAKER’S
SELECTION

Dat betekent dat hij de beste druiven 
voor deze wijn laat samenkomen in 
deze blend. Een perfecte mengeling 
tussen kwaliteit van de wijnmaker en 
die van het terroir. Hoofdwijnmaker 
Francisco Baettig zet zich sinds 2003 
in voor Viña Errázuriz. Baettig be-
heerst de kennis en bezit de kunst om 
wat hij voor ogen heeft te vertalen 
naar unieke wijnen waarbij alle com-
ponenten goed tot hun recht komen. 
Ervaring deed Baettig onder andere 
op bij vooraanstaande wijnhuizen in 
Argentinië, Frankrijk en Amerika. 

Robert Parker’s Wine Advocate be-
kroonde Errazuriz als ‘Best Chilean 
Winery 2017’ tijdens zijn ‘Extraordi-
nary Winery Awards’!

De Winemaker’s Selection is 
een serie die door wijnmaker 
Francisco baettig persoonlijk 
is samengesteld.

In 2011 ontving Francisco een 
mooie beloning voor zijn 
werk: ‘2011 Winemaker of 

the Year Award’, uitgereikt 
door Círculo de Cronistas 

Gastronómicos y del Vino de 
Chile (Chileense Gilde 
van gastronomie en 
wijnredacteuren).

De wijnen

Francisco Baettig
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Baettig maakt onderdeel uit 
van de generatie wijnmakers 

die erin geloven dat wan-
neer je de wijngaarden en 
de druivenrassen volledig 

begrijpt, je wijnen kunt pro-
duceren waarbij de vrucht 

en karakteristieke kenmerk-
en het beste tot hun 

recht komen. 

bekroond tot

‘best chil
ean 

winery 2017!’

Winemaker’s 
Selection Merlot-
Cabernet Sauvignon

kersenrood | donker fruit | eikenhout 

rood vlees | harde kazen

Streek: Central Valley
Druiven: Merlot | Cabernet 
Sauvignon

8.50

6.99



www.kj.com

De filosofie van Kendall-Jackson 
is: volledige toewijding aan het 
produceren van alleen de allerbeste 
kwaliteit wijnen van druiven uit de 
koele kustwijngaarden. Bij Kendall-
Jackson worden de verschillende 
klimaten goed gekoppeld aan de 
juiste bodemsoorten per druivenras. 
Een wereldwijde topper uit het 
assortiment is de Vintner’s Reserve 

De Vintner’s Reserve wijnen zijn het 
vlaggeschip van Kendall-Jackson. Deze 
wijnen representeren de levendige fruit-
smaken van de Californische, koele kust. 

KENDALL
JACKSON
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Chardonnay. Een volle en licht romige 
witte wijn uit Californië. Aroma’s van 
tropisch fruit als mango, ananas, 
perzik en appel en peer. Deze wijn is 
al meer dan 25 jaar Amerika’s meest 
verkochte Premium Chardonnay!

De rode Vintner’s Reserve Zinfandel 
is het prototype van een Zinfandel. 
Rustieke wijn met aroma’s van 

pruimen en donker fruit. Accenten 
van ceder en kruiden brengen de 
wijn naar een prachtige afdronk die 
lang aanhoudt. De Zinfandel in al zijn 
glorie!

For its profound effect on 

the growth of Chardonnay, 

California winemaking and how 

Americans enjoy wine, Wine 

Enthusiast  is proud to name 

Kendall-Jackson Winery  as its 

American Winery of the Year. 

—Virginie Boone, wine enthusiast
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Vintner’s Reserve 
Chardonnay

Vintner’s Reserve 
zinfandel

romig | ananas | mango
vanille | honing | toast

kreeft | gerookte paling 
romige kazen | Fettuccine Alfredo

pruimen | donker fruit | ceder
frambozenjam | kruiden

spareribs van de barbecue
steak | stevige kaassoorten

Streek: Californië
Druiven: Chardonnay

Streek:  Californië
Druiven: Zinfandel

18.50 18.50

12.99 12.99

Combineer Vintner’s Reserve Chardonnay met Fettuccine Alfredo:
Fettuccine + Parmezaanse kaas + boter = Alfredo!

De wijnen
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aandacht aan het herstel van inheem-
se flora en fauna. Door de jaren heen 
hebben vele vogels en landdieren 
hun toevlucht op het landgoed van 
Yalumba gezocht en gevonden. 

De Shiraz Viognier toont het paard, 
het symbool van een tijd waarin paar-
den het transportmiddel en de trac-
tor van Yalumba waren.

The Y Series Unwooded 
Chardonnay

The Y Series 
Shiraz - Viognier

sappig | tropisch fruit | mineralen
wilde peper | citroen

gestoofde vis | kipgerechten
frisse salades

soepel | rijpe bessen | pruimen
chocolade | witte peper

geroosterd lamsvlees | stoofpotje
rood vlees

9.95 9.95

7.99 7.99

Op elk etiket van de verschillende Y 
series wijnen staan bijzondere afbeel-
dingen die de waarden van Yalumba 
en belangrijke onderdelen uit de ge-
schiedenis van het wijnhuis uitbeel-
den.

Op het etiket van de Unwooded 
Chardonnay staat de Cape Barren 
gans, een symbool van een bedreig-
de diersoort. Yalumba schenkt veel 

THE
Y SERIES

Streek: South Australia
Druif: Chardonnay

Streek: South Australia
Druif: Shiraz | Viognier

The Y Series wijnen 
weerspiegelen de 
kleurrijke geschiedenis 
van Australië’s oudste en 
meest bekende wijnhuis; 
Yalumba.

De wijnen nr. 4!
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Jansz 
Premium Cuvée

citrus | kamperfoelie | rijpe appel
nougat | geroosterde amandelen

aperitief | oesters | schaal- en 
schelpdieren | gegrilde coquilles

20.95

18.99

Streek: Tasmanië
Druif: Chardonnay | Pinot Noir

• 100 g zeekraal
• 180 g cherrytomaatjes
• 1 el olijfolie
• 8 stuks coquilles 
• citroenboter 

Benodigdheden voor 
4 personen

GERECHT

WIJN

Gegrilde Coquilles

Jansz Premium Cuvee

Begin met het blancheren van de zeekraal door deze 2 minu-
ten in een pan water aan de kook te brengen. Daarna spoel je 
ze koud af in een vergiet. Snijd de tomaten door de helft en 
meng ze met de zeekraal en olie. Grill de coquilles 2 minuten 
per kant in een grillpan op hoog vuur. Hier worden ze mooi 
goudbruin en gaar van. Neem de citroenboter uit de verpak-
king en serveer dit op de coquilles met een salade ernaast. 

Variatietip:
Je kunt natuurlijk ook zelf citroenboter maken! Meng dan 50 g 
boter, ½ tl zout en de geraspte schil van ½ schoongeboende 
citroen. Om het af te maken, gebruik dan verse coquilles in 
plaats van diepvriescoquilles.

Bereidingswijze

www.jansz.com.au

Het klimaat in de wijngaarden lijkt 
erg veel op dat van de Champag-
nestreek. Het beroemde Champag-
nehuis Roederer zag dan ook de 
enorme potentie en werd grondleg-
ger van dit bijzondere wijnhuis dat 
tegenwoordig eigendom is van Ro-
bert Hill-Smith, die tevens eigenaar 
is van Yalumba. Jansz is hét toonaan-
gevende wijnhuis voor mousserende 
wijnen in Tasmanië. Tasmanië is een 
eiland en ligt ongeveer 250 kilome-
ter ten zuidoosten van Australië. De 
wijngaarden van het wijnhuis liggen 
voornamelijk in het noordoosten van 
Tasmanië.

JANSZ
De naam Jansz is een eerbetoon 
aan de Nederlandse ontdekkings-
reiziger Abel Janszoon Tasman, 
die Tasmanië in 1642 ontdekte. 

eet smakelijk!

Ideale 

combinatie!




