WIJNKAART
Geachte gast,
Waar voldoet een goede wijn aan?
Als u het mij vraagt is een goede wijn goed gebalanceerd, niet te zuur of te
wrang en heeft het een lange afdronk. Met dit in gedachten, en het feit dat
smaken verschillen, ben ik deze wijnkaart voor u gaan samenstellen.
In deze wijnkaart vind u onder andere onze huiswijnen van de merken Allée
du Sud, een wijnmerk speciaal voor Van der Valk ontwikkeld die verwijst naar
de grondvesters van het familiebedrijf, en Terrasses du Sud. Voor beide wijnmerken reizen we af naar Frankrijk, waar we het familiebedrijf Castel ontmoeten. Met wijngaarden in Bordeaux en Zuid-Frankrijk en goede connecties
in Zuid-Afrika en Chili selecteren zij jaarlijks de beste druiven om een constante kwaliteit te bieden. Ondanks de verschillende herkomst zijn dit wijnen
die elk jaar weer heerlijk smaken.
Naast de wijnen uit Frankrijk, zijn er ook speciale wijnen uit andere landen
geselecteerd. Wat dacht u van de Bernardus Chardonnay, een heerlijke witte
wijn uit de Verenigde Staten. Of de Esk Valley Malbourough Pinot Noir uit
Nieuw-Zeeland. Wijnen die van ver gehaald worden, maar erg lekker smaken
bij diverse soorten gerechten.
Of u nu gaat voor zoet, droog, rood of rosé, deze wijnkaart biedt voor ieder
wat wils. Houdt u ervan om te proeven? Dan kunnen wij een wijnarrangement voor u verzorgen waar u bij elk gerecht een andere wijn te proeven
krijgt.
Ik hoop dat de verschillende wijnen aansluiten bij uw smaak en wens u op
wijngebied een onvergetelijke middag of avond!

Jan Broeks

Directie Van der Valk Hotel Volendam

WITTE HUISWIJN
								
Terrasses du Sud Sauvignon Blanc				€3,75 €18,50
Heldere gele kleur met smaken van citrus en bloemen met een
levendige, elegante smaak. In de geur vers gemaaid gras en appels.
Een wijn die heerlijk zo gedronken wordt of gecombineerd met
lichte gerechten.
Herkomst:
Languedoc, Frankrijk
Druif: 		
Sauvignon Blanc
							
Terrasses du Sud Chardonnay					€3,75 €18,50
Plezierige Chardonnay, licht geel van kleur met subtiele droge tonen en
een fruitig aromatisch bouquet.
Herkomst:
Frankrijk
Druif: 		Chardonnay
							
Terrasses du Sud Moelleux
				€3,70 €18,00
Half zoete witte wijn met een smaak van geel fruit. Heerlijk om zo te
drinken of te serveren bij lichte gerechten zoals kip.
Herkomst:
Duitsland
Druif: 		Moelleux
							
Allée du Sud - Cuvée marie					€4,55 €21,50
De Cuvée Marie is een lichte gele wijn met vlagen van boomfruit en
vanille. In de mond fris met aroma’s van wit fruit zoals peer en perzik,
rokerige aroma’s met een lichte smaak van vanille. Een fris aromatische
wijn die heerlijk smaakt bij gerechten als kip en witvis.
Deze bijzondere wijn is speciaal geselecteerd en exclusief gebotteld
voor Van der Valk. De wijnen zijn vernoemd naar Martinus en Rie van der
Valk, de oprichters van het Van der Valk concern.
Herkomst:
Languedoc, Frankrijk
Druif:		
Clairette, Grenache Blanc

								

La di motte - pinot grigio 					

€4,85 €22,50

Mooi strogeel. In de smaak rond en zacht, met rijp wit fruit,
lekker sappig met een aantrekkelijk fris zuurtje in de afdronk.
De streek Veneto is de belangrijkste wijnstreek van Italië. Dit deel van
het land is ook de bakermat van veel wijnen op basis van pinot grigio,
de soepele Italiaanse variant op de bekende pinot gris. Pinot grigio uit
Piave, onderdeel van Veneto, bij de gelijknamige rivier, is een smaakvolle wijn voor bij een frisse salade op het terras of gecombineerd met
visgerechten.
Herkomst:
Veneto, Italië
Druif: 		
Pinot grigio

Domaine du tariquet - Réserve 				

€5,00 €24,00

Deze wijn heeft meerdere laagjes qua smaak. Elke druif draagt zijn
steentje bij aan het karakter van deze wijn. Daardoor krijgt de wijn hele
spannende tegenstellingen. Tussen rijkdom en fruit, tussen vanille van
het hout en de zuren, tussen de lengte en de levendigheid. Heerlijk fris
en rijk, wat exotisch fruit, citrus, abrikoos, wat vanille, vol en krachtig,
maar met een levendige frisheid in de finale. Domaine du Tariquet
behoort tot de beste wijnproducenten uit de Gascogne. Het gehele
wijnproces staat in het teken om de frisheid van de wijn te behouden.
Herkomst:
Gascogne, Frankrijk
Druif: 		
Gros Manseng, Sauvignon Blanc en Semillon

Esk valley - malborough - Sauvignon blanc 		

€5,40 €26,00

Een prachtige intense sauvignon blanc uit Boutique Winery Esk Valley.
Deze wijn is een verleidelijke mix van tropisch fruit, ctirus en verse
kruiden. Deze droge, bijzonder frisse wijn met zijn krokante afdronk, is
een perfecte match bij vis- en Aziatische gerechten.
Herkomst:
Hawke’s Bay, Nieuw-Zeeland
Druif:		
Sauvignon blanc

Esk Valley - Chardonnay					€5,50 €26,50
Stevige, maar ook elegante chardonnay, met in de geur en smaak peer
en meloen, licht tropisch fruit, wat grapefruit en een beetje boter. Mooi
elegant en zuiver, met een beetje hout in de finale.
Herkomst:
Marlborough, Nieuw-Zeeland
Druif: 		Chardonnay

RODE HUISWIJN
								
Terrasses du Sud Merlot 		
			€3,75 €18,50
Toegankelijk en soepele rode wijn met tonen van roodfruit als pruimen
en frambozen en specerijen.
Herkomst:
Pays D’Oc, Frankrijk
Druif: 		Merlot

							
Terrasses du Sud Cabernet Sauvignon 				€3,75 €18,50
Een romige, ronde wijn met uitgesproken cassis aroma’s en een
kruidige, soepele afdronk.
Herkomst:
Frankrijk
Druif: 		
Cabernet Sauvignon
							
Allée du Sud - Cuvée Elizabeth 				€4,80 €22,50
De Cuvée Elizabeth is een klassieke Bordeaux waar de merlot druif de
hoofdrol speelt. Een fantastische wijn voor iedereen die van ouderwets
lekkere wijnen houdt. De wijn is kruidig, stevig en met zwoel rood
fruit rond in de afdronk. Cuvée Elizabeth is perfect te combineren met
gegrild of gebraden rund- of varkensvlees.
Deze bijzondere wijn is exclusief gebotteld voor Van der Valk. De
wijnen zijn vernoemd naar de oprichters van het Van der Valk concern.
Herkomst:
Bordeaux, Frankrijk
Druif:		
Merlot en Cabernet Sauvignon
							
Velasquez (rood zoet)			
			€3,75 €18,50
De Velasquez is een dieprode wijn, zoet van smaak en met een fijne
afdronk. Heerlijk als dessertwijn bij chocolade, of voor liefhebbers van
zoet om zo te drinken.
Herkomst:
Valencia, Spanje
Druif: 		
Grenache, Malvasia
								
Esk Valley - Malborough - Pinot noir 			€5,30 €26,00
Deze mooie wijn is gemaakt van de beroemde Bourgogne wijndruif Pinot Noir. In het koele Niew-Zeelandse klimaat levert dat wijnen op met
veel elegantie. Esk Valley estate (1933) is een van de top
wijnhuizen in Hawke’s Bay en haar wijngaarden liggen in het zonnigste
deel van Nieuw-Zeeland. Op Esk Valley wordt geen gebruik gemaakt
van moderne technologie, wat betekend dat men wijn maakt op
eenvoudige, eerlijke en praktische wijze. De Esk Valley Estate-wijnen
worden alom erkend vanwege hun karakteristieke ‘handgemaakte’ stijl.
Herkomst:
Hawke’s Bay, Nieuw-Zeeland
Druif: 		
Pinot Noir
							
Marques de Caceres Crianza 		
			€5,10 €24,25
Een modern gemaakte Rioja, met niet alleen een aangename houtrijping, maar ook veel accent op het fruit. Helemaal in de moderne stijl
van Marqués de Caceres. De belangrijkste druif is de tempranillo, die
85% van de blend uitmaakt. Intense robijnrode kleur, elegante aroma’s
van kersen, frambozen, licht gekruide toets van vanille en zwarte
peperkorrels met een volle, fris-fruitige smaak en een bijna zijdezachte
afdronk.
Herkomst:
Rioja, Spanje
Druif: 		
Temperanillo, Garnacha, Graciano

ROSE HUISWIJN
							
Terrasses du Sud Rosé 		
				€3,75 €18,50
Mooie, sappige, frisse rosé. Te drinken op ieder moment, maar bij uitstek
op het terras of bij een frisse salade.
Herkomst:
Frankrijk
Druif: 		
Grenache
							
Allée du Sud - Cuvée An 					€4,80 €22,50
Een heerlijke frisse wijn met aroma’s van rood fruit en hinten van
bloemen in de neus. Een volle, krachtige en gebalanceerde, elegante
rosé. Heerlijk als aperitief of te combineren met frisse salades en
visgerechten.
Herkomst:
Bordeaux, Frankrijk
Druif:		
Merlot en Cabernet Sauvignon

BRUISENDE WIJN
								
Terrasses du Sud Cuvée Prestige Sparkling 			€3,95 €19,95
De Cuvée Prestige is een delicate droge wijn met milde zuren en fijne,
levendige bubbels. Rijke aroma’s aan de neus met hinten van honing en
karamel. Een gestructureerde cuvée die goed
gebalanceerd is.
Herkomst:
Duitsland
Druif: 		
Grenache
							
Val D’Oca Prosecco DOC Spumante Brut - Treviso 		
€4,80 €23,50
Deze wijn heeft een aangename balans tussen de zuren en is vrij steving. Aromatische geur met wit fruit en voorjaarsbloemen. In de smaak
citrus, gele appel en peer. Heerlijk bij gerookte vis, schaal- en schelpdieren en gebakken witvis.
Herkomst:
Treviso, Italië
Druif:		Glera
							 Piccolo 18,7 cl
Jaume Serra Cava Brut Nature 			
		€4,95 €22,50
Deze wijn heeft een aangename balans tussen de zuren en is vrij
steving. Aromatische geur met wit fruit en voorjaarsbloemen. In de
smaak citrus, gele appel en peer. Heerlijk bij gerookte vis, schaal- en
schelpdieren en gebakken witvis.
Herkomst:
Treviso, Italië
Druif:		Glera

Cava
Cava heeft zich in de loop der jaren weten te
ontwikkelen tot een serieus en betaalbaar alternatief
voor champagne. De wijnen worden op dezelfde manier
gemaakt, met een tweede gisting op fles, om hun
bijzondere belletjes te krijgen. Voor deze bruisende
wijnen worden als regel lokale druiven gebruikt, omdat
deze de mooie zuren hebben die nodig zijn voor
mousserende wijn: macabeo, parellada en xarel.lo. Na
de tweede gisting op fles blijft de wijn minimaal 12
maanden rusten in de kelders op een temperatuur van 16
graden.

DESSERT WIJN
								
Weltevrede - Ouma se Wyn 		
			€4,70 €23,50
Een hele duidelijke muscaatwijn. Aangenaam open en aromatisch,
bloesem, citrus, honing en ook rozijnen. Mooi krachtig zoet, maar met
voldoende zuren in de afdronk. Heerlijk bij chocolade met sinaasappel,
vers fruit en andere desserts.
Herkomst:
Robertson, Zuid-Afrika
Druif: 		
Old Muscat de Frontignan
							
Weltevrede - Opa se Wyn 			
		
€4,70 €23,50
Rijk en zoet. Mooie baksteen-rode kleur. Krachtig, met kersen en rozijnen, gul en aromatisch. Stevig zoet, met een duidelijk muscaat-achtig
karakter, typisch voor de red muscadel.
Herkomst:
Robertson, Zuid-Afrika
Druif:		Red Muscadel

PORT
									
Barros Port White 			
				€3,95
Heerlijke aperitiefwijn die goed smaakt bij: olijven met ansjovis, g
ezouten amandelen, wat gedroogd fruit of droge worst en gerijpte harde
kazen.
Herkomst:
Douro, Portugal
							
Barros Port Tawny				 			€3,95
Een rijke uitbundige neus met krachtige en intense aroma’s van rode
vruchten en veel gerijpt fruit. Lekker bij desserts met (pure) chocolade
en/of rood fruit of bosvruchten.
Herkomst:
Douro, Portugal
							
Barros Port Ruby 				
			€3,95
Deze gewone ruby is zo’n heerlijke basis port, helemaal op het fruit
gemaakt, met een mooie balans tussen zoet fruit, wat tannine en zuren.
Heerlijk bij desserts met (pure) chocolade en/of rood fruit.
Herkomst:
Douro, Portugal

CHAMPAGNES
								 		
Pomméry Brut Royal 			
				€45,00
Pomméry Brut Royal is de meest verkochte variant van Pomméry. Fris,
levendig, fijne en delicate champagne. In de geur vindt u
citrusvruchten en witte bloemen. De wijn is rond, uitgebreid, delicaat
met een lage afdronk. De smaak is zuiver zonder te droog te zijn.
Herkomst:
Reims, Frankrijk
Druif: 		
Chardonnay, pinot noir, pinot meunier
							
Magnum 150 CL							€75,00
Gaat u liever voor groot? De magnum is de koning onder de champagnes. Een fles van 150 cl die u normaal alleen bij de Formule 1 ziet, maar
nu ook bij ons.
							
Pomméry Brut Rosé 				
		€49,50
Een geur van kleine rode vruchten. Geeft een volle, frisse en zeer
subtiele rosé champagne. Hij is soepel met een licht pittige afdronk
en perfect in te zetten als aperitief of bij een gerecht met kalsvlees of
tonijn.
Herkomst:
Reims, Frankrijk
Druif:		
Chardonnay, pinot noir, pinot meunier

Champagnes
Pommery is een van de ‘Grandes Marques’, de beroemdste
huizen van de Champagne. Het werd opgericht in 1857 door
Alexandre Louis Pommery en Narcisse Greno en kreeg de
naam Pomméry & Greno. Toen Alexandre Louis Pommery in
1858 plotseling overleed stond de jonge 20-jarige weduwe
Louise Pommery, voor de immense taak de zaak over te nemen.
Ze besloot zich er met alle overgave aan te wijden, en zij is
degene die het merk Pomméry als één van de grote
Champagne-weduwen van de streek, op de kaart heeft gezet.
Zij had een vooruitziende blik met de aankoop van
120 ondergrondse kalkputten, crayères, waarin de wijn kon
worden opgeslagen om te rijpen. Pommery, dat zich bevindt in
het hart van de stad Reims, heeft deze ondergrondse tunnels
en kelders nog steeds in gebruik voor het maken van
champagne.
In Frankrijk zelf is dit het meest verkochte champagnemerk en
de nummer twee van de wereld.

SELECTIE WITTE WIJNEN
								 		
Cave Ingersheim Pinot Blanc 		
				€27,50
Klassieke pinot blanc, heel geurig en open, lekker wit fruit in de geur.
De smaak is heerlijk levendig, fris en sappig, met peer, meloen, perzik
en nectarine. Mooi droog, goede zuren, met een licht kruidige finale. De
pinot blanc is een van de populairste druiven van de Elzas. Deze druif
geeft lekkere sappige en ongecompliceerde wijnen. Heerlijk bij
garnalen of gebakken/geporcheerde vis. Ook lekker bij wit vlees,
bijvoorbeeld een mooie kipsalade. Natuurlijk ook een trouwe begeleider
van asperges. Zowel witte als groene.
Herkomst:
Alsace, Frankrijk
Druif: 		
Pinot blanc
							
Sancerre Bonnes Bouches - Herni Bourgeois 			€32,50
De bekende Henri Bourgeois word ook wel ‘Monsieur Sancerre’ genoemd
en maakt dit helemaal waar in deze wijn. De wijn heeft een typische
aroma van groen fruit en citrus, de smaak is vol en geconcentreerd.
Herkomst:
Loire, Frankrijk
Druif:		
Sauvignon blanc
							
Baron de L Pouilly Fumé - Château de Nozet
		€59,50
De meest bekende edelman van Frankrijk: Baron Patrick de Ladoucette
maakt hier zijn vermaarde Baron de L. Speciaal geselcteerde druiven
van de allerbeste wijngaarden zorgen voor verfijning, subtiliteit en een
enorme complexiteit, een belevenis op zich! Baron de L. geldt al jaren
als één van de beste witte Franse wijnen.
Herkomst:
Loire, Frankrijk
Druif:		Sauvignon blanc
							
Meursault - Olivier Leflaive 			
		€48,50
Meursault wordt wel de hoofdstad van de witte wijn genoemd met z’n
vele beroemde producenten. Olivier Leflaive is één van die producenten
die ieder jaar weer wijnen maakt van topkwaliteit. In deze langdurig
houtgerijpte wijn vallen de geuren van hazelnoten en amandelen op.
De nasmaak is lekker ‘vet’ en romig, evenals de lange afdronk.
Herkomst:
Bourgogne, Cotes de Beaune, Frankrijk
Druif:		Chardonnay
							
Anselmann - Riesling 				
		€24,00
Fris groengeel van kleur. In de geur citrus en appel. In de smaak grapefruit, abrikoos en appel. Heerlijk jong en fris met levendige zuren. Dit is
een mooie, karakteristieke, droge Riesling. Heerlijk bij witvis,
zeevruchten, gevogelte en varkensvlees. Ook goed te schenken bij
harde kazen van koemelk of gewoon als apritief.
Herkomst:
Pfalz, Duitsland
Druif:		Riesling

								 		
Belondrade Y Lurton - Didier Belondrade 				€46,50
Unieke witte wijn gemaakt van 100% Verdejo door de bekende Didier
Belondrage. De speciale rijping van 10 maanden op eikenhout en 6
maanden op fles geeft deze wijn een kruidige, volle smaak en een zeer
lange, intensieve afdronk.
Herkomst:
Rueda, Spanje
Druif: 		
Verdejo
								 		
Marco Felluga - Pinot Grigio 		
				€28,50
Goudgeel van kleur, heerlijk intense aroma van acavia en groene
appel, zachte romige smaak en frisheid. De familie Marco Felluga zijn
ondergedompeld in de wereld van de wijn voor vier generaties. Door het
combineren van de beste technische innovaties maar met behoud en
eerbied voor traditie werd Marco Felluga al drie keer uitgeroepen tot
beste wijnmaker van Friuli.
Herkomst:
Venezia-Friuli-Giulia, Italië
Druif:		
Pinot grigio
								
Chardonnay Tumbarumba Bin 311 - Penfolds 				€49,95
Strogeel van kleur en een frisse, minerale stijl. In bouquet en smaak
intens fruit (perzik, citroen), cashewnoot, room, vlierbladen en een
‘touch’ van eiken als gevolg van het beheerste gebruik van hout tijdens
de rijping. Tumbarumba ligt in de zuidelijke Snowy Mountains. Door de
hoge ligging heerst hier een koel klimaat dat buitengewoon geschikt is
voor witte wijn. Penfolds staat wereldwijd bekend als ‘Australia’s NO 1’.
De beste wijnen worden uitgebracht onder het label Bin.
Herkomst:
Barossa Valley, Australië
Druif:		Chardonnay
								
Bernardus Chardonnay - Carmel Valley 				€38,50
Deze chardonnay geurt heerlijk naar acacia en tropisch fruit, heeft een
kruidige, volle smaak en een zeer lange prettige afdronk. Zakenman en
landgenoot Ben Pon volgde zijn droom en kocht in 1989 een stuk land
in Californië waarop hij zijn “Bernardus Winery” startte. Naast goede
rode wijnen maakt hij ook zeer goede witte wijnen, zoals deze
uitzonderlijk goede houtgerijpte chardonnay. Met recht “Hollands
glorie!”
Herkomst:
Californië, Verenigde Staten
Druif:		Chardonnay
								
Villa Maria Private Bin Organic Sauvignon 				€24,50
Villa Maria Estate is Nieuw-Zeeland’s meest onderscheiden wijnhuis
welke nog steeds in familiehanden is. Oprichter Sir George Fistonich
bottelde zijn eerste oogst Villa Maria al meer dan 50 jaar geleden.
Citrus, wat groene appel, meloen, heerlijk sappig en soepel, goede
frisheid en een aangename lengte maakt deze wijn heerlijk bij witvis,
kreeft, garnalen en mosselen. Ook zeer smakelijk bij gevogelte zoals
kip.
Herkomst:
Marlborough, Nieuw-Zeeland
Druif:		
Sauvignon blanc

SELECTIE RODE WIJNEN
								 		
Chateauneuf du Pape 		
				€33,50
Deze chateauneuf is gemaakt van maar liefst 13 verschillende
druivensoorten waarvan grenache en syrah de voornaamste zijn. De
wijn heeft een mooie karmijnrode kleur, aroma’s van rijpe bramen en
leer en een evenwichtige soepele smaak met afgeronde tannines.
Herkomst:
Cotes de Rhone, Frankrijk
Druif: 		
Grenache, syrah blend
								
Château Poujeaux - Moulis en Medoc 				€45,50
Deze bekende Medoc is absoluut van Grand Cru kwaliteit. Diep
donkerrode kleur, aroma’s van rijp zwart fruit en vanille. De smaak is vol,
complex en mooi in balans.
Herkomst:
Moulis en Medoc, Frankrijk
Druif:		
Cabernet sauvignon, merlot, cabernet Franc, petit verdot
								 		
Château Chantalouette 		
				€35,00
Deze karakteristieke Pomerol is de tweede wijn van het beroemde 500
jaar oude Chateau de Sales (eigendom Chateau Petrus). De druiven
merlot, cabernet Franc en sauvignon zorgen voor een heerlijke aroma
van rijpe bramen, frambozen en vanille. De smaak is vol, soepel en rond.
Herkomst:
Bordeaux, Frankrijk
Druif:		
Sauvignon, merlot, cabernet Franc
								 		
Terre Del Barolo - Barolo 		
				€27,50
De Barolo valt op vanwege zijn steenrode kleur met een oranje nuance.
Je ruikt koffie, tabak en mint samen met viooltjes en rozen. De smaak
is krachtig, elegant en zacht met een mooie balans. Deze wijn smaakt
heerlijk bij stoofschotels en stoofpotten met stevig vlees,
wildgerechten met truffel en gerijpte kazen.
Herkomst:
Piëmonte, Italië
Druif:		
Nebiolo
								 		
1685 Shiraz - Boschendal 		
				€26,50
Uit de premium serie 1685 komt deze bekende rode wijn uit
Stellenbosch. De wijn heeft een donkerrode kleur, aroma’s van zwarte
kersen, moerbei en specerijen. Dit komt ook weer terug in de fraaie rijpe
smaak evenals de vanilletonen die vanwege de houtrijping in goede
balans overkomen.
Herkomst:
Stellenbosch, Zuid-Afrika
Druif:		Shiraz
								 		
GSM Barossa Valley Bin 138 - Penfolds 				€39,50
GSM staat voor grenache, syrah en mourvedre. De blend van de drie
druiven in deze uiterst zeldzame wijn van Penfolds. Deze wijn doet
enigszins denken aan een zeer goede Chateauneuf de Pape. Met
aroma’s van chocolade, cassis en een zeer geconcentreerde
cacao-achtige smaak is dit werkelijk een feestje in uw glas.
Herkomst:
Barossa Valley, Australië
Druif:		
Grenache, syrah, mourvedre

SELECTIE RODE WIJNEN
								
Noble Vines 337 Cabernet Sauvignon 				€25,50
Heerlijk rijpe cabernet. In de geur enorm veel rood- en zwart fruit,
cassis en kersen. De smaak is stevig, krachtig, rijp en zwoel.
Herkomst:
Californië, Amerika
Druif:		
Cabernet sauvignon
								 		
Villa Maria Private Bin Pinot Noir
				€26,00
De druiven voor deze wijn komen uit de wijngaarden in Awatere- en
Wairau Valleys. De verschillende percelen worden apart verwerkt om
te kunnen kiezen welke wijnen goed genoeg zijn voor de uiteindelijke
blend. Smakelijk, mooi licht rood van kleur. In de geur wat rode bes en
aarbei. Mooi bij rood vlees, oudere of harde kazen van koemelk. Verder
aan te bevelen bij pasta’s met rode saus en risotto op basis van
tomaten, Parmezaanse kaas en gehakt.
Herkomst:
Californië, Amerika
Druif: 		
Cabernet sauvignon
								
Viña Lagar de Bezana 			
				€35,00
De Monnickendammer Meinard Bloem maakte in 1994 een reis door
Chili. Hij was op slag verliefd op dit mooie land en op de wijngebieden
in het bijzonder. Na enkele stages op wijndomeinen en een oogst met
de bekende Chileense wijnmaker Alvaro Espinoza, besloot Meinard
oenologie te gaan studeren aan de Universiteit van Santiago. Hij
studeerde af als de beste student ooit. In 2009 keerde hij terug naar
Chili om als wijnmaker te beginnen. In de kelders werkt Meinard meer
tradiitioneel. Het resultaat mag er zijn!
Herkomst:
Central Valley, Chili
Druif:		
Grenache, syrah, mourverdre

