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Wijnen oktober 2019 
 
Witte wijn Corette Chardonnay 
Land van herkomst: Frankrijk 
Regio: Languedoc-Roussillon 
Domein / Château: Badet Clément & co 
Jaar van productie: 2018 
Druivensoort(en): 100% chardonnay 
Serveertemperatuur: 10-12 °C 
Commentaar 
wijncie.: 

De licht goudgele wijn heeft een fris en fruitige geur van groene ap-
pel en rijp wit fruit. In de mond smaken van abrikoos en vanille met 
een lichte houttoets en fijne bitters.  
De wijn is deels opgevoed op hout en deels op staal. 
 
De wijn is een goede aperitiefwijn en daarnaast verwacht de 
wijncommissie dat deze wijn ook een prima begeleider zal zijn van 
de gerechten met een gepocheerd eitje en de kabeljauwfilet.  
 
Als je de wijn drinkt bij het gerecht met artisjok, kan het zijn dat de 
wijn wat zoet en flauw smaakt. Artisjokken bevatten namelijk een 
chemische stof die cynarine wordt genoemd en doet alles wat je 
proeft, zoet lijken.  
 

LAdC-ledenprijs *: € 8,23 per fles incl btw (winkelprijs € 9,75 incl btw) 
 
 
Rode wijn ‘Le Lucrezie’ Sangiovese Umbria IGT 
Land van herkomst: Italië 
Regio: Umbië 
Domein / Château: Cantina Tudernum 
Jaar van productie: 2018 
Druivensoort(en): Sangiovese, merlot en cabernet sauvignon 
Serveertemperatuur: 16-18 °C 
Commentaar 
wijncie.: 

Lucrezie Sangiovese is gemaakt van sangiovese aangevuld met 
merlot en cabernet sauvignon. De kleur is licht robijnrood. Mooie 
zwoele geur van rood fruit. In de mond een volle smaak van kersen 
en bosfruit, wel wat tannine maar niet storend. Je proeft verder wat 
kruidigheid en zoethout daarbij heeft de wijn een mooie lange 
afdronk.  
 
De wijncommissie is deze keer met betrekking tot de rode wijn 
gegaan voor een wat gewaagdere keuze van een volle wijn met toch 
veel frisheid. De wijncommissie verwacht dat deze wijn een prima 
begeleider zal zijn van de Pork Wellington. 
 

LAdC-ledenprijs *: € 6,35 per fles incl btw (winkelprijs € 6,95 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).  


