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Overzicht



Afrika Klassiek Wit
Wes-Kaap, Zuid-Afrika

KLIMAAT & TERROIR: Zeeklimaat met relatief droge, warme zomers
en milde winters. De roodgekleurde bodem is rijk aan ijzer, klei en
mineralen.

VINIFICATIE: De druiven zijn op roestvrijstalen tanks vergist en
behouden daardoor de frisheid in de wijn.

DRUIVEN: chenin blanc, chardonnay

ALCOHOL PERCENTAGE: 13,00%

GEUR & SMAAK: De wijn is fris en sappig met het nodige tropische
fruit en een tikkeltje romigheid. Koel en jong geschonken een
heerlijk glas voor ieder moment.

SERVEERSUGGESTIE: Een dankbare huiswijn, maar ook een ideale
maaltijdbegeleider van salades, gevogelte en vis.

WEETJE: Het etiket van de witte Afrika Klassiek wordt gesierd door
een olifant met daaromheen giraffes, zebra's en krokodillen. De 'Big
Five' van Zuid-Afrika bestaat uit de olifant, de neushoorn, de buffel,
de leeuw en het luipaard.

Afrika Klassiek wordt gemaakt in de Weskaap van druiven afkomstig van
verschillende wijngaarden verspreid over het gebied. Alleen de percelen waar de
klimatologische en geologische omstandigheden het best zijn voor de benodigde
druivenvariëteiten, worden geselecteerd. Daarvan komen ook nog eens slechts
dié vruchten in aanmerking die de hoogste concentratie geur en smaak in zich
dragen. Daarna bepaalt het vakkundige team in de winery de uiteindelijke blend
of samenstelling van de wijn. Dat ze de kunst van dat blenden zeer goed verstaan
bij dit wijnhuis blijkt wel uit het ongekende succes van hun wijnen.



 Château Tour de Mirambeau Réserve
Rouge
Bordeaux, Frankrijk

 

KLIMAAT & TERROIR: Een klimaat met warme zomers en tamelijk
milde winters. Het terroir kent elementen van kalk, kiezel en klei.

VINIFICATIE: De druiven worden ingeweekt en vervolgens op staal
vergist. Al naar gelang de kwaliteit van het oogstjaar volgt voor een
deel van de wijn rijping op barriques van twee tot drie jaar oud.

DRUIVEN: merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon

ALCOHOL PERCENTAGE: 13,50%

GEUR & SMAAK: Een wijn met prachtige, zuivere kersen- en
frambozenaroma’s, een soepele en vriendelijke smaak. Daarnaast
heeft de wijn pit, structuur en lengte.

SERVEERSUGGESTIE: Te serveren bij mooie vleesgerechten en
milde kazen.

WEETJE: Deze wijn is afkomstig uit Entre-Deux-Mers, maar mag
niet op de markt verschijnen onder die naam. Entre-Deux-Mers is
een appellatie die alleen geldt voor witte wijnen.

De familie Despagne is gespecialiseerd in de productie van zuivere wijnen in het
Entre-Deux-Mers gebied van de Bordeaux. Als geen ander wijnhuis hebben zij
begrepen dat de hedendaagse wijndrinker op zoek is naar modern gemaakte
wijnen waarin echter wel het karakter van de wijnstreek te herkennen is. Zeker
sinds broer en zus Thibault en Basaline, samen met diens man Eric, de leiding
van vader Jean-Louis hebben overgenomen, is er veel veranderd. Beetje bij
beetje is het drietal erin geslaagd om het strakke keurslijf van de regels van
Bordeaux van zich af te schudden en hun eigen weg te kiezen. Zo hebben ze
naast de Mirambeau-serie ook een tweetal pure wijnen ontwikkeld die niet
binnen de regels van de AOP vallen maar wel voor 100 procent het terroir
weerspiegelen waarop de druiven groeien.



 El Perdiguero Reserva
Cigales, Spanje

 

KLIMAAT & TERROIR: Continentaal, met zeer warme zomers en
koude winters. De wijngaarden liggen op het plateau van Castilla-
León, op 800 meter boven zeeniveau. De bodem is relatief rijk met
klei en kalksteen.

VINIFICATIE: De druiven worden ingeweekt voor maximale extractie,
gekneusd en vergist op RVS cuves. De most wordt regelmatig
overgepompt. De wijn rijpt 18 maanden op nieuw Europees en
Amerikaans eiken. Na botteling verblijft de wijn nog 18 maanden in
de kelders.

DRUIVEN: tempranillo

ALCOHOL PERCENTAGE: 14,00%

GEUR & SMAAK: Diep robijnrood van kleur. Krachtig en intens
aromatisch, met rijp rood fruit, chocolade, vanille, kokos en mokka.
De smaak is krachtig maar ingetogen, met een lange en expressieve
afdronk.

SERVEERSUGGESTIE: Een onweerstaanbare begeleider van rood
vlees, wild en harde kazen.

WEETJE: “El Perdiguero” Reserva is afkomstig van wijngaarden met
stokken van gemiddeld 50 jaar oud.

In 1985 richtten drie succesvolle wijnproducenten het bekende Rioja huis Barón
de Ley op. Enkele jaren geleden wilde het wijnhuis uitbreiden naar Ribera del
Duero, maar een geschikte wijngaard werd niet gevonden. Wijnmaker Gonzalo
Rodríguez suggereerde om eens te gaan kijken in zijn geboortestreek Cigales,
iets verder naar het westen: een ruig gebied, maar met perfecte condities voor
het maken van spannende en stoere wijnen.



 Estaciones Verdejo
Castilla - La Mancha, Spanje

 

KLIMAAT & TERROIR: Droog klimaat met hete, zonnige dagen en
koele nachten. De bovenste laag van de bodem bestaat uit kalksteen.

VINIFICATIE: De druiven worden ontsteeld en vervolgens gekneusd.
De vergisting duurt 10 dagen en vindt plaats in RVS tanks op 16
graden Celsius. Koele vergisting om frisheid en het karakter van
druif te behouden.

DRUIVEN: verdejo

ALCOHOL PERCENTAGE: 11,50%

GEUR & SMAAK: Helder strogele wijn met aroma's van wit fruit zoals
appel en peer, citrus en een florale afdronk. Gebalanceerd met
verfijnde zuren die voor veel frisheid zorgen.

SERVEERSUGGESTIE: Perfect als aperitief, bij borrelhapjes, salades,
lichte voorgerechten, pasta en gerechten met vis of schaal- en
schelpdieren.

Wijnhuis Estaciones is gelegen in een bevoorrecht wijngebied in het zuidoosten
van de provincie Albacete. De bodem van kalksteen en het extreme klimaat zijn
er ideaal voor de productie van typische Spaanse druiven. De dagen zijn heet en
zonnig, de nachten koel, waardoor de druiven optimaal rijpen, maar ook frisheid
behouden. Er valt zeer weinig regen, dus de druivenstokken moeten hard werken
om het beste uit de bodem naar boven te halen. Estaciones produceert heerlijk
toegankelijke wijnen voor een prima prijs. Perfecte huiswijnen, zowel voor thuis
als in de horeca.



Estaciones Tempranillo
Castilla - La Mancha, Spanje

KLIMAAT & TERROIR: Droog klimaat met hete, zonnige dagen en
koele nachten. De bovenste laag van de bodem bestaat uit kalksteen.

VINIFICATIE: De druiven worden ontsteeld en gekneusd. De
vergisting duurt 16 dagen en vindt plaats in RVS tanks op 26 graden
Celsius. Na de malolactische vergisting wordt de wijn gebotteld.

DRUIVEN: tempranillo

ALCOHOL PERCENTAGE: 13,50%

GEUR & SMAAK: Kersenrode wijn met een ronde, fruitige smaak en
aroma's van rood fruit, zoethout en een florale afdronk.

SERVEERSUGGESTIE: Veelzijdige wijn! Uiteraard goed in combinatie
bij jamón Iberico, diverse kazen en gegrild vlees, maar ook heel
geschikt om te serveren bij vegetarische gerechten.

Wijnhuis Estaciones is gelegen in een bevoorrecht wijngebied in het zuidoosten
van de provincie Albacete. De bodem van kalksteen en het extreme klimaat zijn
er ideaal voor de productie van typische Spaanse druiven. De dagen zijn heet en
zonnig, de nachten koel, waardoor de druiven optimaal rijpen, maar ook frisheid
behouden. Er valt zeer weinig regen, dus de druivenstokken moeten hard werken
om het beste uit de bodem naar boven te halen. Estaciones produceert heerlijk
toegankelijke wijnen voor een prima prijs. Perfecte huiswijnen, zowel voor thuis
als in de horeca.
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