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Wijnen januari 2019 
 
Witte wijn Le Vele Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico 
Land van herkomst: Italië 
Regio: Marche 
Domein / Château: Moncaro 
Jaar van productie: 2017 
Druivensoort(en): 100% verdicchio 
Serveertemperatuur: 10-12 °C 
Commentaar 
wijncie.: 

De wijn heeft een lichtgele kleur. In de neus geuren van wit fruit als 
appel en peer, rode grapefruit. De geur is ook bloemig en kruidig. De 
wijn is elegant, aangenaam fris, vol en sappig, met smaken van fruit 
en bloemen. 
 
De wijncommissie verwacht dat deze wijn een prima begeleider zal 
zijn bij de makreelsalade en de zeebaars 
  

LAdC-ledenprijs *: € 8,17 per fles incl btw (winkelprijs € 8,95 incl btw) 
 
 
Witte wijn Haeffelin Pinot Gris 2016 
Land van herkomst: Frankrijk 
Regio: Elzas 
Domein / Château: Jean-Remy Haefflin 
Jaar van productie: 2016 
Druivensoort(en): 100% pinot gris 
Serveertemperatuur: 10-12 °C 
Commentaar 
wijncie.: 

De wijn heeft een goudgele kleur. In de neus tonen van kleine gele 
vruchten en amandelen, en geeft subtiele hints van peer en perzik. 
Deze wijn is soepel en fris met fruitige tonen van perzik, abrikoos en 
hazelnoot met een laatste hint citrus.  
 
Door de rijke geur en smaak van rijp fruit, bijna zoetig, verwacht de 
wijncommissie dat deze wijn een prima begeleider zal zijn bij de 
Tompouce met krokante eendenlever. 
  

LAdC-ledenprijs *: € 9,50 per fles incl btw (winkelprijs € 9,85 incl btw) 
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Rode wijn Fuedo Arancio Nero D’Avola DOC Sicilia 
Land van herkomst: Italië 
Regio: Sicilië 
Domein / Château: Fuedo Arancio 
Jaar van productie: 2017 
Druivensoort(en): 100% nero d’avola 
Serveertemperatuur: 16-18 °C 
Commentaar 
wijncie.: 

De wijn heeft een diep robijnrode kleur. De wijn is 6 maanden gerijpt 
op eikenhouten vaten. De wijn heeft een intense geur van allerlei 
rood fruit: rode bessen, kersen, wilde aardbeien en granaatappel. De 
zachte tannines maken de wijn zwoel en soepel. Ook in de smaak is 
weer veel rood fruit te ontdekken. 
 
De wijncommissie verwacht dat deze wijn een prima begeleider zal 
zijn van het speenvarken. 
 

LAdC-ledenprijs *: € 8,17 per fles incl btw (winkelprijs € 8,95 incl btw) 
  

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


