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Wijnproefavond
1. Cava Palau Brut (Spanje)

De cava krijgt deze kwaliteiten door de 
extra rijping van 3 maanden, 12 maanden 
sur latte in plaats van de verplichte 9 
maanden

Cava Palau Brut, ongelooflijk voor deze 
prijs: een echte methode traditionelle met 
gisting op fles.

Smaak:
Fijne belletjes, zacht fruitig met vooral 
aroma's van groene appel en een heel 
zachte, ronde afdronk.
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1. Cava Palau Brut (Spanje)

Druiven:
Parellada, Macabeo en Xarel-Lo

Herkomst:
DO Cava, Spanje

Gastronomie:
Bijzonder geschikt als aperitief en gaat 
ook heel goed bij voorgerechten. Denk 
aan deze cava als er een feestje in 
aantocht is.

Over het wijnhuis:
Cava Palau komt uit één van de 
bekendste cava-huizen: Mont Marçal 
Mont Marçal staat vooral bekend voor zijn 
constante hoge kwaliteit.

Ze gebruiken enkel hun eigen druiven en 
selecteren deze met de hand.

Serveertip:
Cava Palau is de ideale cava voor grote 
recepties en feesten
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2. Barbadillo Seafood Wine (Spanje)

Barbadillo is de grootste producent van Manzanilla in de regio van 
Jerez. Ze beschiiken over 500 ha wijngaarden verspreid over Gibalbin 
en Santa Lucia.

Druiven: 50% Palomino & 50% Verdejo 
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3. Cecilia Beretta Pinot Grigio (Italië) 

Druiven : Corvina 60%, Rondinella 20% e Molinara 20%.
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4. Valdelapinta Verdejo (Spanje) 

Wijnbeschrijving:
Alles wat we van de verdejo druif mogen verwachten heeft deze 
wijn: intense aroma's van steenfruit (perzik), gemaaid gras, 
balsamico, citrus en mineralen.

We proeven een wijn met heel veel volume, 
volop fruit en citrus met veel mineralen. 
De afdronk heeft een klein bittertje zoals het 
hoort.

Druiven:
100% Verdejo

Herkomst:
Rueda, Spanje

Wijnhuis :
  Bodegas Hnos del Villar 
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5. Castello D'Alba Branco Res (Portugal) 

Een licht goud-gele wijn op basis van typische Portugese 
druivensoorten. Het is een vrij mollige ronde wijn met toetsen 
van citrus,tropisch fruit enerzijds en minerale terroirtoetsen 
anderzijds. 
De wijn heeft 5 maanden gerijpt op eiken Amerikaanse en 
Franse vaten.

Een wijn waar het fruit, de zuren en de 
subtiele houttoets in perfecte harmonie te 
genieten zijn. 
Druivensoort : Codega do Larinho, 
Rabigato, Viosinho
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6. Barbadillo Gibalbin (Spanje) 

Druivensoort(en): 

Tempranillo, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon 
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7. Indaba Merlot (Zuid-Afrika) 

Assemblage van 97% Merlot en 3% Petit Verdot.
De druiven uit verschillende wijngaarden in koelere regio's van 
Stellenbosch en warmere regio's zoals Perdeberg en Paarl. De 
vruchten van Stellenbosch zorgen voor een zacht, zijdeachtig 
karakter aan de wijn, terwijl de componenten van Paarl aroma's van 
pruimen en zwarte kersen toe. 

Het gedeelte van Perdeberg brengt rood fruit 
aroma's en een mooie mineraliteit typisch 
ontleed graniet bodems van de regio. Het 
kleine percentage van de Malbec uit 
Stellenbosch voegt structuur, rijkdom en 
noten van zwarte bessen.
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"Indaba" komt van het Zulu woord "vergadering van geesten" of 
"bijeenkomst van de leiders." Het merk werd in 1996 opgericht om 
het democratiseringsproces te vieren in Zuid-Afrika. Een deel van 
het geld dat door de verkoop van deze wijn wordt herverdeeld om 
academische studies in verband met wijn kinderen uit 
achtergestelde buurten sector financieren.

Het grootste deel van de wijn is gerijpt in 
Franse eiken vaten gedurende 6 maanden. 
Ongeveer 11% van het mengsel bracht 18 
maanden in French vaten 3e en 4e wijn met 
een klein deel (17%) alleen gevinifieerd in 
tanks.
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8. Finca Negra Carmenere (Chili) 

Deze wijn is een voorbeeld van wat kan worden bereikt door 
selectie en het eisen van kwaliteit. Na diverse jaren van 
experimenteren presenteert Miguel Torres zijn eerste wijn die hij 
ooit heeft gemaakt van de Carmenère variëteit waaraan een klein 
percentage Cabernet Sauvignon is toegevoegd die zorgt voor 
structuur en een langer leven. 

De wijn heeft een prachtige kersenrode 
kleur en de fijne aroma's (zwarte bessen, 
cassis) met tonen van balsamiek 
(eucalyptus) culmineren in een heerlijk 
vleugje van mandarijn. 



Wijnproefavond
8. Finca Negra Carmenere (Chili) 

De smaak is elegant, met zachte en fruitige tannine die zorgen 
voor nuances van leer en kruiden (zoethout, zwarte peper, 
nootmuskaat). Door de rijping op Frans eikenhout heeft de wijn 
een aangename achtergrond van toast en vanille. 

Druivensoort : Carmenere, Cabernet Sauvignon,
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9. Terre di Cariano (Italië) 

An impressive Corvina-based red. Tar and liquorice notes 
dovetail with juicy cherry and lifted violets. On the palate are 
further soft, plump cherries, fine tannins and perfectly integrated 
acidity. Very appealing. Alc: 13%. (17.5 points)
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10. Roulette Rouge (Zuid-Afrika) 

Lammershoek dateert al sinds 1750. Een uitzonderlijke ligging in 
niemandsland. Tussen Paardenberg en Swartland. Dé terroir 
voor zuiderse druivenrassen als shiraz, carignan, grenache, 
viognier,...lage rendementen (tussen 15 en 40 hectoliter per 
hectare!) van bushvines, weinig sulfieten...dit zijn ware 
topwijnen.

Geen betere terroir dan Swartland voor 
shiraz in Zuid-Afrika. Krachtige, 
geraffineerde en elegante wijn met 
minimaal 14 maanden vatrijping in 
Franse en Amerikaanse eik.
Unieke blend !



Wijnproefavond
Deze wijn is ondoorzichtig volrood. Hij heeft een complexe neus 
van rijp rood en zwart fruit, zwarte pruimen, kruiden en fynbos. 
De Roulette Rouge heeft een zeer volle smaak en krachtige 
tannines van kruiden, rijp zwart fruit en heeft een kleine 
chocoladetoon.

Druivensoorten : syrah, carignan, grenache en viognier
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11. Limoncello (Italië) 

Limoncello is een Italiaanse alcoholische drank, met een alcoholpercentage van 
tussen de 30 en 35 procent, die wordt gemaakt van citroenen.
Het is een likeur die voornamelijk geproduceerd wordt in het zuiden van Italië. 
Voornamelijk rond de golf van Napels, de Amalfikust en het eiland Capri. 
Limoncello wordt ook geproduceerd op Sicilië, Sardinië, Frankrijk en Malta.

Traditioneel gezien wordt limoncello 
gemaakt met citroenen uit de omgeving 
van Sorrento, echter ook andere citroenen 
mogen worden gebruikt. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Citroen_%28vrucht%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Likeur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Golf_van_Napels
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amalfikust
http://nl.wikipedia.org/wiki/Capri_%28eiland%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sicili%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sardini%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Malta_%28land%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sorrento_%28Itali%C3%AB%29
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Indien limoncello wordt gemaakt met citroenen uit de omgeving Sorrento, mag de 
limoncello de naam dragen Liquore di Limone di Sorrento P.G.I. Dit is gebaseerd 
op de beschermde oorsprongsbenaming van Sorrento-citroenen. P.G.I. staat voor 
Protected Geographical Indicator.
Limoncello hoort bij 4 à 5°C gedronken te worden, of naar eigen smaak op 
diepvriestemperatuur.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Beschermde_oorsprongsbenaming


Limoncello zelf maken
Voor het beste resultaat worden citroenen van Sorrento en alcohol van 95% 
gebruikt. Doe in een weckpot 750 ml alcohol (liefst grappa), wodka of jenever, 
gevolgd door 250 gr witte suiker. Van twee citroenen de schil toevoegen. 
Sommigen doen er ook citroensap bij, maar dat hoort eigenlijk niet. Ook 
fantasietjes als limoenschil of limoensap zijn eigenlijk niet origineel, al geldt hier 
natuurlijk ook dat er over smaak niet te twisten valt. Na vier tot zes weken is de 
likeur stroperig en heerlijk om te drinken.

Andere recepten volgen een andere werkwijze. De 
hoeveelheden variëren dikwijls maar over het algemeen 
wordt aan een halve liter alcohol van circa 95% de schil van 
vijf biologische citroenen toegevoegd. Niet-biologische 
citroenen bevatten veelal bestrijdingsmiddelen en kunnen 
daarom niet worden gebruikt. 

Na een week (of iets langer) wachten 
wordt een siroop van 400 gram suiker 
en 500 ml water toegevoegd. Na 
filtrering overgieten in een geschikte 
fles. Na nog 15 dagen rusten is de 
limoncello geschikt voor consumptie.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ethanol
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grappa_%28drank%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wodka
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jenever
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… en we starten met Cava
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De Sommelier
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Wijnproefavond … en nog een beetje 
deskundige uitleg

'k pijze dak genoeg è

wuk zegdje
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das picobello hé
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.. dienen win ript 
op outene vaaten
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't è de laatsten vor 
vandage
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… vor mie nie meer
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