Wijn en spijs – mei 2019
Aperitief / Tarte tatin met asperges
Schlumberger - Pinot Gris Les Princes Abbes 2014
land: Frankrijk

gebied: Elzas

druif: pinot gris

serveertemperatuur: 12C

kleur: wit

prijs: € 8,46

Deze druif werd ooit Tokay d’Alsace genoemd, daarna Tokay Pinot Gris en sinds
2007 Pinot Gris. Heeft niets te maken met de Hongaarse Tokay druif, maar
komt van de pinot druiven uit de Bourgogne. Deze pinot gris is ‘medium dry’ en
heeft daardoor net iets zoets, zoals vaak met pinot gris wijnen uit de Elzas (en
in tegenstelling tot de Italiaanse pinot grigio’s, die vaak droger zijn).
De kleur is licht goudgeel met groene tonen. Neus: aangenaam, intens en
onderscheidend met geuren van mirabellen, pruimen en honing. In de mond:
tamelijk volle, ronde wijn waarin de fruitgeuren terugkomen, met een rokerige
touch en een subtiel bittertje. Gaat ook goed samen met eend, foie gras en
ander gevogelte, maar ook met zachte kazen.

Groene asperges met pistache
Hofmann – Riesling “vom Muschelkalk” trocken 2017
land: Oostenrijk

gebied: Oberndorf (ten westen van Wenen)

druif: Riesling

serveertemperatuur: 12-14C

kleur: wit

prijs: € 8,46
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De jonge Riesling druiven voor deze wijn groeien op
kalkzandsteenbodem die ooit (miljoenen jaren geleden) zeebodem
was en daarom veel schelpen bevat; vandaar de toevoeging “vom
Muschelkalk”. Dit geeft de wijn een mineraal karakter. Hoewel de
maker hem als ‘droog’ aanduidt, is ook in deze wijn een licht zoetje
aanwezig. Verder zijn er tonen van gedroogde abrikozen en kruiden
te herkennen.

Bavarois van asperges met warmgerookte zalm
Usseglio - Côtes du Rhône Les Claux Blancs 2017
land: Frankrijk

gebied: Rhônedal

druif: 60% Grenache blanc, 20% Clairette, 20% Roussane serveertemperatuur: koel
kleur: wit

prijs: € 10,64

De familie Usseglio komt van oorsprong uit Italië, heeft zich in
1931 in Frankrijk gevestigd en is onder andere bekend van
zijn Châteauneuf-du-Pape wijnen (rood en wit). Deze
biologische Côtes du Rhône komt van de overzijde van de
Rhône-rivier maar wordt op dezelfde manier gemaakt als de
Châteauneuf-du-Pape. Wij vinden hem een volle en ronde
smaak hebben die past bij de bavarois en de gerookte zalm en waarin hij niet onder doet
voor menige chardonnay.

Geitenlamsracks met daslook en aspergekroket
Perez Cruz – Cabernet Sauvignon Reserva 2014
land: Chili

gebied: Maipo Valley (ten zuiden en westen van de hoofdstad Santiago)

druif: 94% Cabernet Sauvignon, 6% Carménère, 8 maanden op eiken gerijpt.
kleur: rood

prijs: € 7,25
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Wijn uit Chili. De meeste Chileense wijnen zijn zogenaamde
monocepages, gemaakt van een enkel druivenras. De
druiven groeiden op hogere koelere gebieden op de
uitlopers van de Andes: de “Alto Maipo”
De wijn kleur is diep rood. Je ruikt bessen, kruiden en
vanille. De smaak van de wijn: soepel en kruidig. De wijn
heeft rijpe makkelijke tannines.

Lambada aardbeien met basilicum, notencrunch en yoghurt bavarois.
Grimaldi – Brachetto 2014
land: Italië

gebied: Piemonte (uiterst noordwest Italië)

druif: Brachetto

serveertemperatuur: 11C

kleur: rood

prijs: € 8,60

Rode “Frizzante”, bubbelwijn uit de Piemonte. De Piemonte is vooral
beroemd om de grote wijnen als Barolo en Barberesco. Ook is de
Piemonte bekend voor zijn Asti spumante
Onze wijn: Brancetto is een Frizzante: lichte , zoete, bubbelwijn.
Gemaakt zoals de bekende Moscato D ‘asti : laag alcohol gehalte en
minder bubbels dan de spumante.
Kleur: licht rood. Neus: aardbeien en aardbeien! Rozen.
Smaak: zoet, bosfruit, kruidig en lange nasmaak

Prijzen zijn weergegeven inclusief BTW, maar kunnen (tijdelijke) aanbiedingen zijn.
Salute!
Gerard Haagh, Leo Klopper, Leontine van Campen en Albert Immerzeel, met dank aan
Richard van Hoorn (Sligro)
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