Dank voor uw bestelling!
Tot slot willen wij u allen, mede namens Stichting Metakids en Stichting
Leergeld Hilversum-Wijdemeren, danken voor uw wijnbestellingen waarvan
rond de 25% van de omzet zal worden besteed aan deze Goede Doelen.
Geniet, drink met mate maar bestel vooral voor het goede doel.

Frankrijk

Portugal

Vallée Blanche heeft de typische aromatische
kenmerken van viognier: indrukwekkend
tropisch fruit, zoals banaan en mango, en
een elegant ‘bloemetje’. Zachtzwoel, maar
met voldoende frisse tonen. In De Grote
Hamersma 2018 beoordeeld met een 8,5.
Prijs € 8,70

Een dieprode donkere rode wijn met in
de neus zwart fruit, chocolade, mokka en
vanille. In de smaak donker fruit, zoethout
en laurier. De wijn is gemaakt van typische
Portugese druiven: castelão (periquita),
camarate, tinta miúda en preto martinho.
Na de gisting volgt een rijping op eikenhout.
Prijs € 8,95

Frankrijk

Frankrijk

Jean-Louis Despagne werkte als oenoloog in
Noord-Afrika en in Noord- en Zuid Amerika
voordat hij Château Tour de Mirambeau
van zijn vader overnam. Hij maakt sublieme
Bordeauxwijnen, voornamelijk uit Entre-DeuxMers. Deze wijn is zeer aromatisch, mooi rond,
vol met minerale tonen en heeft een fruitige
afdronk. Heerlijk bij oude geitenkaas op brood.
Prijs € 10,85

Om het fruitige karakter van de wijn te
behouden, krijgt de wijn geen houtrijping.
Blend van cabernet franc, cabernet
sauvignon en merlot met een fruitige geur.
In smaak komt het mooie ronde karakter
van de merlot naar voren. Heerlijk bij een
biefstuk, frietjes en gegrilde aubergines.
Prijs € 10,85

Italië

Italië

In 2006 nam Simone Spinelli de wijngaarden
van zijn familie in het achterland van Piceno
weer in gebruik. De hooggelegen wijngaarden
hebben een moeilijk te bewerken bodem
van kiezelsteen en rotsgrond. Het is een
succesverhaal, want zijn wijnen worden
hooggewaardeerd. Deze wijn heeft een grote
mineraliteit, een fruitige smaak van ananas,
grapefruit, en appel, en kruidige tonen
van salie. Bekroond door Gambero Rosso,
de belangrijkste wijngids van Italië, met
“Tre Bicchieri” (hoogste waardering!).
Prijs € 11,95

Fattoria Le Terrazze ligt in Numina, nabij de
Adriatische Zee. De familie Terni produceert
hier wijnen van de lokale montepulciano druif.
Na een minimale rijping van één jaar op kleine
Franse eikenhouten vaten, volgt nog één jaar
rijping op de fles.
Het resultaat is een alom geprezen, prachtige
wijn; krachtig, vol, elegant en fruitig met diepe
robijnrode kleur. In de geur rijp zwart fruit,
bloemen en een hint van vanille. De smaak is
vol en zacht. Heerlijk bij rijke vleesgerechten,
eend en wild.
Prijs € 24,75

Vallee Blanche Viognier |
Languedoc-Roussillon

Bordeaux | Despagne Biface Bordeaux

Marken | Tenuta Spinelli Artemisia
Pecorino DOCG

Alenquer | Quinta das Setencostas

Bordeaux | Despagne L’Onde Bordeaux

Marken | Fattoria Le Terrazze
Sassi Neri Conero Riserva 2013 DOCG
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Wijnevent 2018
Proef de smaken van de wereld

Opbrengst wijnverkoop voor goede doelen
Metakids. Stop metabole ziekten

Leergeld. Alle kinderen moeten kunnen meedoen

Om de dag overlijdt in Nederland een kind aan metabole ziekte (stofwisselingsziekte). Geld
voor wetenschappelijk onderzoek is essentieel om nieuwe behandelmethoden te vinden. Ook
ondersteunen wij Stichting Hein & Pien, een Goois gezin, waarvan beide kinderen de ziekte hebben.

Steeds meer kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen. Ze staan aan de zijlijn.
Stichting Leergeld biedt ze hulp om mee te doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Hierdoor kunnen ze kennis en vaardigheden ontwikkelen.

Moldavië

Argentinie

• Druivenras: Fetească Regala
• Proef en ruik frisse voorjaarsgeuren,
veldbloemen, gemaaid gras, frisse appel,
venkel en anijs.
• Lekker bij salade met geitenkaas, asperges,
gebakken zalmfilet, gegrilde courgette, pasta
met vis, pasta met groene pesto & avocado,
oosters vispakketje.
• Prijs € 7,95

• Druivenras: Malbec
• Proef & ruik bosfruit, kersen, pruimen, toast,
tapenade, koffie, vanille, zwarte olijven en
weer veel fruit. Echt een moderne ‘op het
fruit’ gemaakte Malbec.
• Lekker bij elegante gerechten van de grill zoals
brochet met paprika en biefstuk, grillworst.
Maar ook lasagne en Pikante (kaas).
• Prijs € 8,75

Hongarije

Bulgarije

Château Vartely | Fetească Regala

Nagy Somló Furmint Tornai
• Druivenras: Furmint. De helft van de wijn
rijpte 8 maanden in houten vaatjes.
• Proef en ruik fris fruit als peer, appel en
perzik. Daarnaast spatten de witte besjes en
citrusvruchten bijna het glas uit. Complex en
zacht door de houtrijping en de vulkanische
bodem zorgt voor spanning en mineraliteit.
Lekker zomers hoor dit.
• Heerlijk bij gebakken forel, gegrilde zalm,
frisse kipspiesjes, gewokte groenten, zachte
kazen, milde Vietnamese of Thaise gerechten
met vis, vegetarisch.
• Prijs € 8,95

Slovenië

Podravje |
Kogl - Mea Culpa Ranina
• Druivenras: Ranina
• Proef en ruik frisse sinaasappelen,
citroenen, vers gemaaid gras, licht ziltig,
kruiden. Heerlijk sappig, volle smaak
met veel mineraliteit en spanning.
• Heerlijk bij grove paté, gebakken forel,
gegrilde kip, Oosterse salade met
gamba’s, mosselen, zachte witte
schimmelkazen.
• Prijs € 13,95

Mendoza | Circus Maximus Malbec

Zagreus Winery |
Premium Reserve Mavrud
• Druivenras: Mavrud. Deze wijn rijpt maar
liefst 12 maanden in nieuwe barriques.
• Proef en ruik smakelijk donkerrood fruit, iets
vanille en kruidigheid. Donkere chocolade.
Iets aan groente. Aangenaam, spicy, stoer,
pittig, karaktervol, afgeronde tannines en de
afdronk is zacht. Uitstekend in balans.
• Lekker bij stevige vleesgerechten,
stoofschotels met vlees of klein wild, rijpere
kazen en romantisch knapperend haardvuur.
• Prijs € 9,95

Armenië

Frankrijk

Zuid Afrika

Jolivet selecteerde perfect rijpe druiven,
van kalkrijke bodem uit de streek van de
Loire Châteaux (Touraine) . ‘Attitude’ heeft
een frisse, zuivere smaak met een delicate
nuance van limoen, grapefruit, groene appel
en kiwi. De minerale tonen en de finesse en
elegantie zijn kenmerkend. Lekker bij vis en
schaaldieren, wit vlees en kaas.
Prijs € 8,95

Donkere tint en aroma. Een verrukkelijke,
evenwichtige Syrah waarin fruit, kruidigheid,
elegantie en kracht perfect combineren.
In de neus vallen aroma’s van witte peper,
braam, framboos en bloesem op. De smaak
is fruitig, licht kruidig, vol en zacht met een
lange, verfrissende afdronk. Lekker bij vlees
van de grill/BBQ, stoofschotels, gestoofde
eend, gevulde kalkoen/konijn met bosbessen.
Belegen kazen, roodkorstkaas als Kernhem.
Prijs € 11,15

Pascal Jolivet Attitude |
Sauvignon Blanc

U.S.A.

Beringer Founders’ Estate | Chardonnay
De perfecte combinatie van peer, appel en
rijpe tropische fruitgeuren, met een hint
van citrus en een klassieke ronde smaak
Eenmaal volledig gerijpt en geplukt ondergaat
een meerderheid van de druiven gisting in
roestvrijstalen tanks om de zuiverheid van het
fruit te behouden. Lekker bij gegrilde kip of vis,
maar ook bij een mooie risotto met zijn rijpe,
zuivere geuren en lange afdronk.
Prijs € 12,40

Oostenrijk

Tierras de Armavir | Karas Estate

Weingut Allram Grüner Veltliner
Gaisberg Erste Lage

• Druivenrassen: Syrah, Tannat, Cabernet Franc,
Petit Verdot, Montepulciano en Khndoghni
(betekent ‘lachend’ in het Armeens. Geeft volle
droge rode wijnen, rijk, warm en met een
goede structuur en tannine.).
• Proef en ruik een robuuste, zwoele en
intense rode wijn met veel cassis, rijp rood
fruit, chocolade, zoete specerijen. Stevig
maar geweldig in balans, nergens drogend,
veel spanning en lengte. De afdronk is zacht
met fijn rood fruit, mineralen en kruiden.
• Prijs € 14,95

Het vlaggenschip van Allram’s Grüner
Veltliners! De voortreffelijk terroir van leisteen
op de Gaisberg staat aan de wieg van deze
wijn die kracht en finesse fraai combineert
en in balans houdt. Diep geel/groen, in de
neus pittig fruit (kweepeer, bloedsinaasappel,
honingmeloen) en minerale tonen die zich in
de smaak voortzetten. De elegante afdronk is
zowel krachtige als sappig. Mooie combinaties
zijn mogelijk met charcuterie, salades, vis en
vooral met kalfsvlees en lam.
Prijs € 17,35
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Cape Agulhas | Lomond Syrah

Chili

Viña San Pedro 1865 |
Cabernet Sauvignon
De selectie 1865 is een eerbetoon aan de
oprichting van San Pedro, nu 150 jaar geleden.
De Cabernet Sauvignon wordt gemaakt van
de beste Cabernet stokken in Maipo Valley.
De wijn is 12 maanden gerijpt en heeft een
diep robijnrood met een zweem paars en een
aroma van cassis, kersen en pruimen alsmede
tonen van mokka en ceder. De smaak is intens
met goed evenwicht tussen de tannines, zuren
en het effect van het eiken. Lekker bij rood
vlees maar ook ree en harde kazen.
Prijs € 14,85

Spanje

Alvaro Palacios la Montesa Rioja Crianza
In deze wijngaard wordt biologisch gewerkt
en met voornamelijk Garnacha (en een bijrol
voor Tempranillo en Mazuelo). De opbrengst
per hectare wordt laag gehouden. Deze wijn is
robijnrood met verleidelijke aroma’s van rood
en zwart fruit, florale tonen en kruiden. Een
fijne, fluwelige smaak met rijpe tannines en
lange afdronk. Lekker bij geroosterd rood vlees,
lamsbout, pata negra ham en halfharde kazen.
Prijs € 15,40
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