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Wijnen april 2022 
 

Ook deze maand sluiten we met het thema van het menu aan. Wat steviger 
voorjaarswijnen. We blijven deze maand in Zuid-Europa, maar we hebben als extra een 

mooie dessertwijn uitgezocht.  Proef het zich ontwikkelende voorjaar en geniet! 
 
Witte wijn Vermentino di Sardenga Costamolino 
Land van herkomst: Italië 
Regio: Sardinië 
Domein / Château: Argiolas 
Jaar van productie: 2020 
Druivensoort(en): 95 % Vermentino. 5% andere aromatische rassen 
Serveertemperatuur: 10 °C 
Commentaar wijncie.: Vol in de geur, wit fruit, grapefruit, kruidig mintig en open, met een vleugje 

anijs en venkel, aangenaam en geparfumeerd, met een volle, kruidige aanzet 
met rijp wit fruit, een nette lengte, een wijn met een eigen karakter, mooi 
levendig, mede door iets bitter in de afdronk. De Vermentino di Sardegna is 
een herkomstbenaming die op het gehele eiland mag worden gebruikt voor 
wijnen die zijn gemaakt op basis van vermentino-druiven. Deze wijn is 
afkomstig van wijngaarden op het zuidelijke deel van het eiland, op de heuvels 
ten noorden van Cagliari. Bij Argiolas is men zich er zeer goed van bewust dat 
de opbrengsten bij deze druif niet te hoog moeten zijn. Deze worden beperkt 
gehouden tot niet meer dan twee kilo druiven per stok. De wijn gist op een 
lage temperatuur, rond de 17 graden Celsius, om het fruit zoveel mogelijk op 
de voorgrond te houden. Aan de vermentino wordt nog 5% andere, 
aromatische witte rassen toegevoegd, om de wijn een complexer parfum te 
geven. 

LAdC-ledenprijs *: € 9,65per fles incl btw 
Rode wijn El Perdiguero Old vines Reserva, Cigales 
Land van herkomst: Spanje 
Regio: Catalonië 
Domein / Château: El Periguero 
Jaar van productie: 2018 
Druivensoort(en): Tempranillo – oude stokken 
Serveertemperatuur: 15 - 18°C 
Commentaar wijncie.: De wijngaarden liggen op het plateau van Castilla León, op 800 meter boven 

zeeniveau met warme zomers en koude winters. De bodem is er relatief rijk 
met klei en kalksteen. De druiven worden ingeweekt voor maximale extractie, 
gekneusd en vergist in RVS cuves. De most wordt regelmatig overgepompt. De 
wijn rijpt 18 maanden op nieuw Europees en Amerikaans eiken. Na botteling 
blijft de wijn nog 18 maanden in de kelders. Diep robijnrood van kleur. Krachtig 
en intens aromatisch, met rijp rood fruit, chocolade, vanille, wat kokos en 
mokka. De smaak is krachtig maar ingetogen, met een lange afdronk. 
 

LAdC-ledenprijs *: € 8,55 per fles incl btw 
Dessertwijn Muscat de Frontignan du Soleil 
Land van herkomst: Frankrijk 
Regio: Roussillon 
Domein / Château: Passeur de Soleil 
Jaar van productie: 2020 
Druivensoort(en): Divers 
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Serveertemperatuur: 15 - 18°C 
Commentaar wijncie.: Muscat de Frontignan is een ‘vin doux naturel’. Dit zijn zoete (dessert)wijnen 

die van zowel witte als blauwe druiven kunnen worden gemaakt. Tijdens de 
vergisting wordt alcohol toegevoegd. Hierdoor sterft de gist en stopt de 
vergisting voordat alle suikers zijn omgezet. ‘Vin doux naturel’-wijnen zijn de 
specialiteit van de Franse streek Roussillon. 
 

LAdC-ledenprijs *: € 7,90 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).  


