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Wijnen december 2018 
 

Witte wijn  

Land van herkomst: Frankrijk 

Regio: Côte de Thongue 

Domein / Château: Les Hauts de Montarels 

Jaar van productie: 2016 

Druivensoort(en): Chardonnay 

Serveertemperatuur: 8 - 10ºC 

Commentaar 
wijncie.: 

Deze goudgele chardonnay heeft een jaar gerijpt op eikenhouten 
vaten. De vanillegeur van de houtrijping is duidelijk terug te vinden in 
het bouquet alsook tropisch fruit zoals ananas en zelfs wat karamel. 

In de mond komen de houttonen terug en het tropische fruit maar 
ook perzik en een licht botertje. De smaak blijft fris. 

De wijncommissie verwacht dat deze wijn een goede begeleider zal 
zijn van de Coquilles. 
 

LAdC-ledenprijs *: EUR 7,16 inclusief btw 

 

Witte wijn  

Land van herkomst: Italië 

Regio: (Noord) Sardinië  

Domein / Château: Vigneti Zanatta 

Jaar van productie: 2017 

Druivensoort(en): Vermentino 

Serveertemperatuur: 8 - 10ºC 

Commentaar 
wijncie.: 

Deze lichtgele wijn uit Sardinië heeft een bloemig en licht kruidig 
aroma met tropische vruchten. In de mond vallen de volle romige 

smaak op met op de achtergrond een lichte citrus ondertoon. 
Deze wijn mag gerust een half uur van te voren opengetrokken 
worden. 

De wijncommissie heeft deze vollere wijn uitgekozen voor bij de rode 
mul met currysaus, mangochutney en kokos risotto. 

LAdC-ledenprijs *: EUR 8,55 inclusief btw 

 
 

Rosé wijn  

Land van herkomst: Chili 

Regio: Valle Colchagua 

Domein / Château: Montes Alpha 

Jaar van productie: 2014 

Druivensoort(en): Cabernet sauvignon (90%) en merlot (10%) 

Serveertemperatuur: 16 - 18ºC 

Commentaar 
wijncie.: 

In de neus zijn duidelijk de tonen van rood fruit en chocolade terug te 
vinden maar ook een pepertje. In de mond vinden we het rode fruit 

en het peertje terug. De wijn is redelijk rond en vol met wat lichte 
tannines die overigens zullen wegvallen bij de reerug. 

 

LAdC-ledenprijs *: EUR 12,56 inclusief btw 

 

*Ga naar www.lesamisdecuisine.nl/aanbod/ledenvoordelen voor het bestellen van deze 
maandwijn en het ledenaanbod bij onze wijnleverancier Wijnkoperij Van Dop (Voorburg).  

http://www.lesamisdecuisine.nl/aanbod/ledenvoordelen

