
Beoordeling

 op VIVINO

OUDE KAAP CABERNET 
SAUVIGNON RESERVE

De wijnen van Oude Kaap vinden hun oorsprong in de mooie Franschhoek 
Vallei, daar waar het steile Groot Drakenstijn gebergte al sinds 1693 een 
zeer belangrijke factor is voor de productie van kwaliteitswijnen. 
Vastberadenheid, doorzettingsvermogen, passie en innovatie zijn al 
evenzolang de speerpunten van Oude Kaap en deze erfenis leeft nu voort 
in de nieuwe generatie wijnmakers op dit daadkrachtige Estate.

Voor de Oude Kaap wijnen heeft men de keuze uit het beste fruit van de 
gehele regio en men realiseert zich ook terdege dat de essentie van een 
goede wijn de kwaliteit van het fruit is.Door middel van een strenge 
selectie van de druiven en intensief contact met de wijnboeren bepalen de 
wijnmakers op dit Estate welke cuves gekozen worden voor de Oude Kaap.

3,4 € 41,70

I MURI NEGROAMARO

Farnese Vini is een jong bedrijf dat in korte tijd is uitgegroeid tot één van 
de top exporteurs in Zuid-Italië. Deze groei ging niet gepaard zonder 
nationale en internationale erkenning. Drie jaar achtereen werd Farnese 
uitgeroepen tot bedrijf van het jaar in haar industrie, vijf maal werden 
haar wijnen uitgeroepen tot wijn van het jaar en meer dan 30 gouden 
medailles en trofeeën sieren de wand van het hoofdkantoor.

Deze Negroamaro is robijnrood van kleur met paarse tinten. In de neus 
komen intense aroma’s van fruit naar voren met tonen van zwarte bessen. 
Deze wijn heeft een medium body, is fluweelzacht en erg lekker. Een 
goede balans tussen frisheid en warme gevoelens, met een lange afdronk. 
Deze wijn is lekker in combinatie met pasta, vlees en kazen.

3,8 € 45,00

POGGIO CIVETTA CHIANTI 
CLASSICO

Druivenrassen en vinificatie
Deze wijn is vooral gemaakt van Sangiovese, een klein deel Canaiolo en 
Cabernet Sauvignon completeert het geheel. De handmatige oogst vind 
plaats tussen midden september en midden oktober.
De druiven worden voorzichtig geplet, waarna de vinificatie plaatsvindt. 
De most rust 1 à 2 weken op de schillen. Op deze manier worden alle 
aroma’s en kleur behouden in de wijn. De wijn rijpt gedurende 9 maanden 
in kleine en grote vaten.Proefnotitie
De wijn toont een diepe robijnrode kleur. De neus is fijn, met aroma’s van 
wilde bessen, viooltjes en een kruidige finish. In de mond is het een droge 
en frisse wijn met een volle body en grote tannine.
Wijn/spijs
Een heerlijke combinatie met rijke gerechten, vooral met de traditionele 
Toscaanse gerechten, gegrilde steak en gerijpte kaas.

3,8 € 63,00

LU RAPPAIO PRIMITIVO DI 
MANDURIA

In de geur aroma’s van jam en rood fruit met een beetje kaneel. De smaak 
is zacht en complex tegelijk. Vol en krachtig met hints van zwart fruit, 
kruiden en vanille. De wijn rijpt op de schil gedurende 20-30 dagen onder 
gecontroleerde temperatuur. Vervolgens nog 3-6 maanden in Franse 
vaten.

4,2 € 95,70

MASCA DEL TACCO 
SUSUMANIELLO

Diepe robijnrode kleur met paarse tinten. In de neus geuren van 
bosbessen en rijp rood fruit, kreupelhout, rode bloemen, tabak, 
aromatische kruiden en een licht pittige sensatie. Elegant en krachtig met 
rijpe tannine, fruitig, smakelijk en met een lange afdronk.
LiggingDe bodem bestaat uit rode aarde, rijk aan organische stoffen.
Wijn en spijsVoorgerechten met vlees, pasta funghi porcini, wild, BBQ en 
medium rijpe kazen.
VinificatieDe druiven zijn met de hand geoogst. Gerijpt in stalen tanks en 
verschillende soorten houten

4,2 € 95,70

RODE WIJN OMSCHRIJVINGFLES Prijs per 
doos

WEETJES OVER DE WIJN



Prijs per Beoordeling

 op VIVINO

FARINA NODO D AMORE ROSSO 
TREVENEZIE

Heldere robijnrode kleur. In de neus aroma´s van wilde rozenjam, rood 
fruit en gedroogde bloemen. Kaneel, zwarte peper, kruidnagel, kardemom 
en balsamico. Deze wijn ontwikkelt zich mooi met lichte tannine en een 
lang aanhoudende afdronk.
Wijn en spijs
Past uitstekend bij rood vlees, geroosterd vlees, stoofgerechten, wild en 
gerijpte kazen. Daarnaast heerlijk bij gerechten met vette vis zoals 
gerookte paling.
Vinificatie
Na de oogst drogen de druiven Merlot en Teroldego ongeveer 20 dagen, 
waarna het sap van Corvina wordt toegevoegd. Vervolgens vergisting 
zonder gebruik te maken van mechanische krachten.

4,1 € 105,00

POGGIO LE VOLPI TATOR

Granaatrode kleur. Aroma’s van rijp rood fruit en jam, met duidelijke 
tonen van kaneel, gedroogde vijgen en amandelen. Complexe wijn, met 
een volle smaak, goede body en structuur.
Ligging
De wijngaarden zijn gelegen in Puglia.
Wijn en spijs
De Tator is een fantastische wijn bij wild, stoofvlees, rijke vleesgerechten 
en rijke kaassoorten. Serveren in grote glazen op max 18 graden.
Vinificatie
De wijn rijpt in 100% Franse barriques gedurende 10 maanden.
Opleggen kan nog tot 5 jaar na oogstjaar

4,1 € 111,00

Beoordeling

 op VIVINO

CIELO E TERRA PINO GR DELLA 
VENEZIE

Cielo e Terra werd opgericht in 1908 door een groep wijnproducenten in 
Veneto met als doel hun krachten zowel op gebied van productie, verkoop 
en kennis te bundelen. Vandaag de dag hebben de aangesloten leden 
beschikking over meer dan 3000 hectare wijngaarden. Een enorme 
productie.
Deze wijnbouw concentreert zich met name in de heuvels van Berici, die 
zorgen voor een goede ligging ten opzichte van de zon. Dit gebied heeft 
ook een reputatie hoog te houden op het gebied van Olijfolie, ham, kaas 
en truffels.Door het enorme aanbod aan druiven is Cielo in staat om de 
kwaliteit goed en stabiel te houden tegen vriendelijke prijzen. Ook de 
hypermoderne productiemiddelen van tegenwoordig dragen bij aan een 
stabiele kwaliteit.Volrijpe druiven geoogst in het uiterste zuiden van Italië, 
Puglia.
De kleur van deze Pinot Grigio is stro-geel met groene reflecties. In de 
neus komen aroma’s van brood en groene appel naar voren. In de mond 
een frisse smaak.

3,8 € 33,00

GASCOGNE VIGNES AU CLER

Druivenrassen/Vinificatie
De druiven voor deze wijn worden ‘s nachts geplukt om zo bij de lagere 
temperatuur zoveel mogelijk aroma’s in de druiven te behouden. De 
vinificatie vindt plaats per druivenras. Deze cuvée is samengesteld uit 2 
druivenrassen, namelijk de Ugni Blanc en de Colombard. Dit zijn typische 
Gascogne druiven.
Proefnotitie
Dit is een uitstekend glas wijn, stuivend in de geur, heerlijk fruitig en 
geurig, met wat appel, lychee, peer en kruisbessen. In de mond een frisse, 
elegante en lichte smaak, met appel en goede zuren.
Wijn/Spijs
Heerlijk in combinatie met wit vlees, salades, vis en schaal- en 
schelpdieren.

3,9 € 38,16

FARINA APPASSILENTO BIANCO 
DEL VENETO IGT

Aroma’s van wilde bloem, groene appel en ananas zijn kenmerkend voor 
de witte Appassilento van Farina. Vol, zacht en aromatisch. Het verlengde 
vergistingsproces proeft u terug in de goede lengte en diepgang van deze 
wijn.
Ligging:
De Appassilento Bianco komt uit de beschermde Veneto regio. De druiven 
groeien in de provincie Verona. De bodem is rijk aan kalk en klei en heeft 
een vulkanische oorsprong.
Wijn en spijs:
De Appassilento Bianco Farina is ideaal als aperitiefwijn, maar laat zich ook 
fijn combineren met de Arabische en Aziatische keuken. Uiteraard ook met 
niet al te zware visgerechten.
Vinificatie:
Appassilento, staat voor a passo lento wat betekent in een laag tempo. 
Deze naam heeft te maken met het lange vergistingsproces, tot wel drie 
maal langer dan bij normale wijnbereiding. Het gevolg is een wijn met 
diepte en een unieke concentratie aan smaken. Tijdens het proces komt 
de temperatuur nooit boven de 20 graden, zo blijft de wijn fruitig en 
toegankelijk.

4,0 € 59,70
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PAUL MAS GRANDE RESERVE 
CHARDONNAY

Druivenrassen/Vinificatie
Deze wijn is gemaakt van 100% Chardonnay. De druiven worden ’s nachts 
mechanisch geoogst. De fermentatie vindt plaats in nieuwe vaten met een 
zorgvuldige temperatuurregeling, gevolgd door malolactische fermentatie. 
De wijn rijpt vervolgens gedurende 9 maanden, 50% in Amerikaans eiken 
en 50% in Frans eiken. De vaten zijn nieuw.

Proefnotitie
Deze Grande Réserve is gemaakt van de beste Chardonnay druiven. In de 
neus komen elegante aroma’s naar voren van peren, gegrilde amandelen 
en toast. Op het palet komen frisse citrusvruchten naar voren 
gecombineerd met florale aroma’s.

Wijn/Spijs
Perfect in combinatie met zeevruchten, vissen met sauzen, wit vlees en 
geitenkaas.

4,1 € 89,70

LIRAC BLANC LE PETIT 
PARADOXE

Volle wijn met frisse aroma’s. Elegant, zijdezacht en met een lange 
afdronk met tonen van vanille.
Drinkadvies
Combineer met bijvoorbeeld tarbot, zeetong of andere stevige 
visgerechten. Maar denk ook aan lichte bereidingen van gevogelte of kalf.
Wijnhuis omschrijving
De geschiedenis van Ogier begint al in 1859, maar pas vanaf 1948 legt 
men zich toe op de wijnbouw. De prachtige gebouwen van het wijnhuis 
zijn in Romeinse stijl. De kelders in Châteauneuf-du-Pape, waarin men de 
wijn produceert en laat rijpen, dateren uit de 20ste eeuw. Het zijn 
ongetwijfeld de oudste kelders in de zuidelijke Rhône vallei. In 2006 heeft 
Ogier zich helemaal toegelegd op duurzaamheid en wordt er op alle 
wijngaarden biologisch geteeld.

4,0 € 95,70

Twin Island Sauvignon Blanc

Twin Islands Sauvignon Blanc Marlborough. Deze droge witte wijn heeft 
aroma’s van tropische vruchten, citrus enverse kruiden. De smaak is fris 
met tonen van van koriander en tijm, die zorgen voor een heerlijke 
afdronk.
Past goed bij schaal- en schelpdieren,
salades, geitenkaas en asperges. Of
combineer met risotto met groene
asperges!

3,8 € 79,50

L.M LIEU DIT VERITE VIOGNIER

Deze witte wijn is dé pure expressie van de Viognier druif. Prachtige 
aroma’s van witte perzik, abrikoos en honingzoete bloemen. Rijk en mooi 
in balans met hints geïntegreerd eikenhout. De afdronk is overweldigend 
en houdt lang aan. Een ware ontdekking voor Viognier liefhebbers!
LiggingDeze witte wijn komt van de beste wijngaarden van Laurent Miquel 
in de Languedoc. De kalk- en kleibodem haalt het beste in de 
druivenstokken naar boven, dit geeft de wijn een zeer rijk en volwassen 
karakter.
Wijn en spijsDe witte wijn van Laurent Miquel is een heerlijke combinatie 
met de Franse keuken, gegrilde visgerechten zoals tarbot en zeebaars, 
kreeft en vissalades. Probeer de Viognier wijn ook met zachte rijpe 
kaassoorten als Camembert.
VinificatieDe Viognier druiven worden in de nacht geoogst. Dan is het koel 
en kunnen de druiven niet oxideren door de warmte. Na de vergisting rijpt 
70% van de witte wijn op eikenvaten.

4,3 € 119,70
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