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                              Wijnen Oktober 2022 
   Het mooie menu van Meta maakt dat we zijn gegaan voor 3 topwijnen.  

            We vliegen uit de bocht met een mooie Franse Chardonnay, waarna een lichte Tiroler 

uit Italië ons verder brengt. We komen met een bijzondere Portugees weer thuis.  
Namens de wijn commissie Bon Appetit 

 

Witte wijn  Chardonnay Hautes Pistes,                                                     

Land van herkomst: Frankrijk 

Regio: Languedoc-Rousillon 

Domein / Château: Aubert & Mathieu 

Jaar van productie: 2020 

Druivensoort(en): Chardonnay 

Serveertemperatuur: 8-10 °C 

Commentaar wijncie.: Deze twee vrienden durven uit de bocht te vliegen, maken wijn van 
de beste terroirs van de Languedoc-Rousillon, met daarbij aandacht 

voor CO2 neutraal opereren, behoud van lokale biodiversiteit.  
 
Deze Hors pistes heeft een brioche smaak in de geur. Zachte 

aroma’s van amandelen en abrikozen versterkt door citrusvruchten 
die de nodige zuurgraad brengen voor een mooie balans.  

 
Deze wijn is voor de eerste 3 gangen en de commissie verwacht dat 
de wijn de gerechten naar een hoger niveau kan brengen. 

 
Weetje: deze wijn wordt geschonken in de businessclass van 

KLM/Air France  

LAdC-ledenprijs *: € 9,95 per fles excl. btw 

Rode wijn Pfeffersburger  

Land van herkomst: Italie   

Regio: Zuid Tirol, Alto Adige  

Domein / Château: Nals Margreid  

Jaar van productie: 2021 

Druivensoort(en): Edelvernatsch 

Serveertemperatuur: 16 °C 

Commentaar wijncie.: De evenwichtige wijn is een single varietal wijn, wat betekent dat 
minimaal 85% bestaat uit 1 druifsoort. In dit geval het druivenras 

Vernatsch. Het is een droge rode wijn, hij wordt geperst met 
slechts 2,7 gram restsuiker. Hij presenteert zich evenwichtig en 

complex en is mooi in balans.  

In het glas zie je een heldere robijnrode kleur. Houdt het glas een 
beetje schuin en zie een mooie tint naar violet. In de neus onthult 
deze wijn allerlei geuren van roos en lavendel viooltjes, zwarte 

bessen, jasmijn en bosbodem. Door rijping op houten vaten worden 
daar nog groene pepers, garrigue en mediterrane kruiden aan 

toegevoegd 
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Kortom deze wijn is de perfecte begeleider bij de gerookte eend.  

Weetje: de ultieme wijn bij eend is Pinot Noir. Dit is een mooi 

equivalent  

LAdC-ledenprijs *: € 9,25 per fles excl. btw 

Rode wijn Alicante Bouschet 

Land van herkomst: Portugal 

Regio: Sétubal   

Domein / Château: Bacalhao 

Jaar van productie: 2018 

Druivensoort(en): Alicante Bouschet 

Serveertemperatuur: 18°C 

Commentaar wijncie.: Deze wijn is afkomstig van het schiereiland Sétubal, de wijngaarden 

groeien op een zanderige bodem met lage opbrengst. De wijn rijpt 
in gebruikte vaten van Frans eikenhout voor 11 maanden 

 
Alicante Bouschet is een speciale druif. Het is een teinturier! Dit is 
een blauwe druif met gekleurd vruchtvlees en dus ook 

gekleurd sap. Alicante Bouschet is een kruising tussen Petit 
Bouschet en Grenache Noir  

 
In het glas zie je een ondoorschijnend donkerrode kleur. De geur 
roept associaties op met aardbeien, bramen, specerijen en 

chocolade.  
 

Een smaak die vol, warm en rijk is. Een krachtige wijn met vlezige 
textuur. Naast het rijke fruit ook goede tannines en zuren wat nodig 
is bij de bavette met vijgenchutney. 

 

LAdC-ledenprijs *: € 9,20 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

