Wijnen april 2019
Witte wijn
Land van herkomst:
Regio:
Domein / Château:
Jaar van productie:
Druivensoort(en):
Serveertemperatuur:
Commentaar
wijncie.:

Frankrijk
Languedoc, Pays d’Óc
Paul Mas
2017
chardonnay, grenache blanc
12-13ºC
De druiven voor deze witte wijn zijn 100% biologisch geteeld. De wijn
heeft een goudgele kleur met groene tinten.
De wijn heeft na een aantal maanden te zijn opgevoed in cementvaten nog 3 maanden verder kunnen rijpen in eikenhouten vaten.
Hierdoor voelt de wijn rond in de mond zonder echt dik te zijn.
In de mond en neus zijn tonen van wit fruit (kweepeer) en wat
bloemigs waar te nemen. De wijn bezit een mooie zuurgraad, welke
goed in balans is met de gemiddeld lange afdronk.

LAdC-ledenprijs *:

Rode wijn
Land van herkomst:
Regio:
Domein / Château:
Jaar van productie:
Druivensoort(en):
Serveertemperatuur:
Commentaar
wijncie.:

De wijncommissie verwacht dat deze wijn naast een goede aperitief
een prima begeleider zal zijn van de langoustines en zeeduivel.
€ 8,75 per fles incl btw

Italië
Rufina
Fattoria Di Basciano (eigendom van de familie Masi)
2016
93% sangiovese, 7% colorin
16-17 ºC
Deze rode wijn is gemaakt met de typische Toscaanse druif, de sangiovese. De wijn heeft een diep donkerrode kleur. De wijn is in eerste
instantie in stalen tanks opgevoed bij een lage gecontroleerde temparatuur, daarna heeft de wijn nog zes maanden kunnen rijpen op
vaten van Frans eikenhout waarna de rijping compleet is door zes
maanden te rusten op fles in de eigen kelders. In de neus heeft de
wijn een geurig bouqet van rood fruit (met name kersen). In de mond
komt daarbij een licht kruidige smaak met soepele tannines en een
gemiddeld lange afdronk.
De wijncommissie verwacht dat deze Chianti een prima begeleider zal
zijn van de lamsbout.

LAdC-ledenprijs *:

Tip:
de wijn komt het best tot zij recht bij een temperatuur rond de 17 ºC
€ 9,75 per fles incl btw

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