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Wijnen mei 2019 
 

Witte wijn  
Land van herkomst: Frankrijk 
Regio: Coteaux Du Languedoc 
Domein / Château: Esprit de Cres Ricards 
Jaar van productie: 2018 
Druivensoort(en): marsanne, roussanne 
Serveertemperatuur: 11°C 
Commentaar 
wijncie.: 

De druiven voor deze wijn worden in de nachtelijke uren geplukt om 
oxidatie te voorkomen. 15% van de druiven worden op Frans eiken 
vergist, 85% in stalen vaten. Hierdoor vinden we naast wit fruit, 
passievrucht, kamperfoelie en abrikoos, hints van vanille terug in de 
wijn. Deze zachte, ronde, licht romige wijn heeft een aangenaam 
lange afdronk. 
 
De wijncommissie vindt dat de wijn voldoende body en smaakpallet 
heeft om deze te combineren bij zowel de zeevruchten- als de 
visgerechten. 
 

LAdC-ledenprijs *: € 6,53 per fles incl btw 

 
 
Rode wijn  
Land van herkomst: Portugal 
Regio: Douro 
Domein / Château: Feuerheerds  
Jaar van productie: 2015 
Druivensoort(en): touriga nacional, touriga franca en tinta roriz 
Serveertemperatuur: 16-17 ºC 
Commentaar 
wijncie.: 

Deze rode wijn is gemaakt met de typische Portugese druiven, touriga 
nacional, touriga Franca entinta roriz. De wijn is mooi donkerrood van 
kleur en heeft een bijzondere opvoeding gehad, namelijk 12 maanden 
in oude portvaten. Hierdoor is de wijn zuiver van smaak en zacht van 
karakter met diepgang, zowel in de neus als in de mond. In de neus 
zijn tonen van donker fruit, vanille en een vleugje cacao weer te ne-
men. In de mond tonen van bramen en kersen met een vleugje krui-
digheid. De soepele tannines en meer dan gemiddelde lange afdronk 
maken de wijn af. 

De wijncommissie verwacht dat deze Portugese wijn een prima bege-
leider zal zijn van de ribeye met bearnaise en frieten. 

Tip:  
Geef deze rode wijn wat lucht voordat hij wordt gedronken. Maak de 
fles minimaal een uur van te voren open, maar let er op dat de 
temperatuur niet te hoog wordt.  

LAdC-ledenprijs *: € 8,95 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).  


