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Wijnen september 2020 
 

Mousserende wijn BC - Bella Conchi - Cava Brut 

Land van herkomst: Spanje 

Regio: Penedes 

Domein / Château: Bodegas Villa Conchi 

Jaar van productie: S.A. een blend van jaargangen. 

Druivensoort(en): 30% Macabeo - 30% Xarel-Lo - 30% Parellada en 10% Chardonny 

Serveertemperatuur: 12-14 °C 

Commentaar 
wijncie.: 

Deze tradionele cava is op de Franse manier gemaakt, de Franse stijl 
is goed herkenbaar. Kenmerkend zijn de fijne mousse die lang in het 

glas blijft en een middellange afdronk.  
Naar de mening van de wijncommissie kan deze feestelijk stuivende 

cava zowel vooraf, als bij de eerste twee gerechten goed 
functioneren. En vooral proosten met elkaar op de heropening 

LAdC-ledenprijs *: € 10,75 per fles incl btw (winkelprijs € 11,95 incl btw) 

Rose "Magenta " – Cerasuolo D’Abruzzo 

Land van herkomst: Italie 

Regio: Lanciano 

Domein / Château: Tenuta Ferrante 

Jaar van productie: 2019 

Druivensoort(en): Grenache 

Serveertemperatuur: 10-12 °C 

Commentaar 

wijncie.: 

Deze maand heeft de wijncie kleur bekent. We hebben gekozen voor 

een krachtige rose bij de Octopus en de Risotto vanwege de 
complexiteit van de gerechten. Op jongere wijnen heeft zuurstof 
echter een positief effect op de geur en de kleur van wijn, dus open 

de fles enige tijd vooraf. 

LAdC-ledenprijs *: € 10,35 per fles incl btw (winkelprijs € 11,50 incl btw) 

Rode wijn Vinha do Torrão Reserva 

Land van herkomst: Portugal  

Regio: Sétubal 
Domein / Château: Casa Ermelinda Freitas 

Jaar van productie: 2018 

Druivensoort(en): Touriga Nacional 

Serveertemperatuur: 16-18 °C 

Commentaar 
wijncie.: 

Deze wijn is is gemaakt van verschillende druiven, waaronder ook 
wat cabernet sauvignon en syrah. Voor het merendeel is alicante 
bouschet gebruikt die de wijn een prachtige dieprode kleur 

geeft. Deze wijn heeft 12 maanden op eikenhouten vaten gerijpt. 
Je ruikt en proeft en heerlijke nuances van pruimen, vanille, 

eikenhout, specerijen, koffie en tabak. De afdronk is rijk, romig en 
lang.  

LAdC-ledenprijs *: € 8,95 per fles incl btw (winkelprijs € 9,95 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).  

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

