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Wijnen september 2021 
 

Deze maand staat Chili centraal als wijnland. Bekend als 
wijn uit de Nieuwe wereld krijgen deze druiven een overvloed 
aan zon en specerijen. Naast de Merlot en Chardonnay komt 
ook het bijna uitgestorven ras Carménère hier vandaan.  
Montes is toonaangevend in Chili en stond aan de basis van de kwaliteitsslag die het 

land heeft doorgemaakt. Aurelio Montes sr. werd hiervoor gekozen tot meest invloedrijke 

wijnmaker van Chili. 
 

 

Witte wijn Montes Alpha Charonnay 

Land van herkomst: Chili 

Regio: Aconcagua Valley 

Domein / Château: Montes 

Jaar van productie: 2018 

Druivensoort(en): Chardonnay 

Serveertemperatuur: 12-13 °C 

Commentaar wijncie.: Chique Chardonnay uit Chili. Complexiteit en subtiliteit gaan hand 

in hand. Dit is het neusje van de zalm van wijnhuis Viña Montes. 
 
Een wijn die heen en weer danst tussen zoet en zuur met een 

rokerige hint op de achtergrond. Lekker volle neus. Op de tong 
komt hij echt los. Hoog in alcoholpercentage  

 
Deze eetwijn combineert mooi met het de heilbot 

LAdC-ledenprijs *: € 13,90 per fles incl btw (winkelprijs € 15,50 incl btw) 
 

Rode wijn Montes Alpha Pinot Noir 

Land van herkomst: Chili 

Regio: Aconcagua Valley 

Domein / Château: Montes 

Jaar van productie: 2019 

Druivensoort(en): 100% pinot noir 

Serveertemperatuur: 15-17 °C 

Commentaar wijncie.: De pinot noir groeit in een gebied met een arme bodem en een 

verkoelende wind uit de oceaan en Andes. Deze combinatie en de 
breedtegraad zorgt voor perfecte rijping van de druiven. De wijn 
wordt traditioneel gemaakt en 40% van de druiven ondergaat een 

rijping van 12 maanden op frans eiken vaten.  
 

De Montes Alpha Pinot Noir is een sappige robijnrode wijn met 
intense geuren van aardbeien en bloemen. Zuiver, zacht en goed 
uitgebalanceerde smaak. Mooie zachte en ronde tannines. In de 

afdronk is de houtrijping subtiel aanwezig.  
 

De wijncommissie verwacht dat deze wijn een prima begeleider zal 
zijn van de varkenswang 

LAdC-ledenprijs *: € 13,90 per fles incl btw (winkelprijs € 15,95 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

