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Wijnen maart 2022 

Deze maand sluiten we met het thema bij het menu aan. 
Voorjaarswijnen. Meestal laat dat voorjaar zich in de eerste weken van maart wel alvast 

een keertje zien…ik wacht met smart af….en tel de dagen af. Nip ik nu nog aan een 
verwarmend portje, volgende week kan dat maar zo ineens anders zijn.  
En daar heb ik ook zo ontzettend zin in! Maar wat is dat nou, voorjaarswijn? Het zijn 

vooral Lichtere, fruitigere, opwekkende en verfrissende wijnen.  Proef het voorjaar en geniet! 
 

Witte wijn Kumusha 

Land van herkomst: Zuid-Afrika 

Regio: Breedekloof / Slanghoek 

Domein / Château: Kumusha 

Jaar van productie: 2020 

Druivensoort(en): 100% Chenin Blanc 

Serveertemperatuur: 10 °C 

Commentaar wijncie.: “Kumusha” betekent in Zimbabwe “Your Roots” of  “Your home” 
De eerste gerechten worden begeleid door een mooi glas waar het 

voorjaar al uit het glas stuift. Een geur van wit fruit (o.a. peer, 
limoen) en een vleug van meloen. Echter wat je proeft is anders. 
Het voorjaar is zeker zo wisselend in zijn weersomstandigheden. De 

commisie verwacht dat deze wijn zich zowel staande houdt, als ook 
verrassend per gerecht uit de hoek kan komen.  

LAdC-ledenprijs *: € 8,60 per fles incl btw 

Rode wijn Terra Alta Garnatxa Negra 

Land van herkomst: Spanje 

Regio: Catalonië 

Domein / Château: Herència Altés 

Jaar van productie: 2019 

Druivensoort(en): Garnacha 

Serveertemperatuur: 15 - 18°C 

Commentaar wijncie.: Deze zijdezachte rode wijn heeft een volle body en is gelaagd in de 
mond. Dankzij het vitale fruitzuur is de Terra Alta Garnatxa Negra 

heerlijk fris en levendig in de mond. In de afdronk bekoort deze 
jeugdige wijn uit het wijngebied van Catalonië uiteindelijk met een 
prachtige lengte.  De wijncommissie verwacht dat deze 

voorjaarsklassieker uit Spanje goed zal smaken bij de laatste 
gerechten waarbij deze keer tevens het dessert is meegenomen in 

de selectie.  

LAdC-ledenprijs *: € 9,15 per fles 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.vivino.com/wine-regions/breedekloof
https://www.vivino.com/wine-regions/slanghoek
https://www.lesamisdecuisine.nl/aanbod/ledenvoordelen

