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Wijnen mei 2022 

Het mooie menu van Mario maakt dat we zijn gegaan voor 
wereldwijnen.  

 Drie wijnen van verschillende continenten   
Oud en nieuwe wereldwijnen komen deze maand samen om het “witte 

goud” nog smaakvoller te accentueren.  

 
 

 

Witte wijn  ‘Cuvee Asperges’ 

Land van herkomst: Frankrijk 

Regio: Elzas 

Domein / Château: Wolfberger  

Jaar van productie: 2020 

Druivensoort(en): Pinot Blanc 

Serveertemperatuur: 8-10 °C 

Commentaar wijncie.: Wolven kwamen tot de 19e eeuw voor in Frankrijk in het Vosges 
gebergte. In de Wolfberger legende trainde de boer de wolf om zijn 

druivenranken te beschermen tegen de wilde zwijnen die een 
desastreus effect op de wijngaarden konden hebben. Deze wijnboer 

kreeg de naam ‘Wolfberger’. Wat vrij vertaald "wolvenherder" 
betekent.   
 

Een heerlijk frisse en iets romige stijl Pinot Blanc, mooie lange 
nasmaak en elegant! Wijn zoals wijn hoort te zijn. Je ruikt lichte 

tonen van wit fruit, citrus, verse hazelnoten en witte bloemen. De 
smaak is onvoorstelbaar goed. Wauw, wauw, wauw. Een makkelijke 

wijn die geen moment verveelt, die goed past bij de klassieker van 
de eerste gang en de schuimige soepvariant met noedels en zalm 
van de 2e gang.  

LAdC-ledenprijs *: € 6,40 per fles excl. btw 

Witte wijn ‘The Hermit Crab’                                  

Land van herkomst: Zuid-Australie 

Regio: McLaren Vale 

Domein / Château: D’Arenberg 

Jaar van productie: 2021 

Druivensoort(en): Marsanne/Viognier 

Serveertemperatuur: 10 °C 

Commentaar wijncie.: D’Arenberg heeft een lange historie. In 1912 kocht de eerste 
generatie Osborne 78 hectare Milton wijngaarden in een gebied dat 
tegenwoordig McLaren Vale heet. In 1959 werd voor het eerst 

gebruik gemaakt van het inmiddels zo kenmerkende etiket met de 
diagonale rode streep, dat vervolgens altijd het handelsmerk van 

d’Arenberg is gebleven. Net als de opmerkelijke namen van de 
wijnen, die ieder zo hun eigen anekdote hebben. D’Arenberg heeft 
zich in de loop der jaren veelvuldig gewaardeerd gezien met 

internationale onderscheidingen voor zowel het bedrijf als haar 
wijnen.  

In 2008 won d’Arenberg nog de “Wine Company of the Year” award. 
D’Arenberg is nu in conversie richting de Biologische wijnbouw. 
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Aromatische cocktail van tropisch fruit. Ananas-aroma's stuiven op 

uit het glas. Tonen van meloen, witte nectarine, groene papaja, 
steenfruit en een vleugje gember in de afdronk. En een fijn wit 
pepertje daardoor kan deze wijn goed gedronken worden bij de 

asperge teriyaki en pietermanfilet met currysaus. 

LAdC-ledenprijs *: € 10,10 per fles excl. btw 

Rode wijn Bodegas Casarena 

Land van herkomst: Argentinië 

Regio: Mendoza 

Domein / Château: Lujan de Cuyo 

Jaar van productie: 2020 

Druivensoort(en): Malbec 

Serveertemperatuur: 15 - 18°C 

Commentaar wijncie.: De wijngaarden van Casarena liggen op zo'n 1000 meter boven de 

zeespiegel. Het warme klimaat zorgt ervoor dat de druiven volledig 
rijp kunnen worden. De hoge ligging zorgt er echter weer voor dat 

de nachten afkoelen zodat de druiven beter hun benodigde 
zuurgraad behouden. Voor de productie van Casarena Malbec 
Winemaker's Selection Mendoza worden de Malbec druiven 

handmatig geoogst en zeer streng geselecteerd. 
 

In de vinificatieruimte worden deze voorzichtig ontsteeld en krijgen 
ze een korte koude inweking voor meer kleur- en smaakextractie. 
Hierna volgt de alcoholische gisting met wilde (druifeigen) gisten in 

temperatuurgecontroleerde (26°C) roestvrijstalen tanks. 2 weken 
later volgt de persing en wordt de jonge wijn overgestoken op 

gebruikte Franse barriques voor de malolactische gisting en rijping. 
Na ongeveer 6 maanden wordt de wijn geassembleerd en na 

eventuele lichte filtering gebotteld. 
 
Diep robijnrode kleur met een zweem van paars. In de neus 

aroma’s van bessen, frambozen, kaneel en iets van ceder. In het 
smaakpalet tonen van rijp roodzwart fruit en tonen van kruidnagel 

en vanille, die gepaard gaan met een sappige afdronk met rijpe 
tannines en frisse zuren. 
 

Deze tannines en frisse zuren kunnen we goed gebruiken bij het 
pure van de longhaas en draadjesvlees. 

LAdC-ledenprijs *: € 8,85 per fles excl. 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

