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Wijnen november 2018 
 

Witte wijn  

Land van herkomst: Italië 

Regio: Veneto (Noord Italië), 1 wijngaard Colombara 

Domein / Château: Zenato 

Jaar van productie: 2017 

Druivensoort(en): Garganega 

Serveertemperatuur: 12-13ºC 

Commentaar 
wijncie.: 

De druiven voor deze Soave zijn afkomstig van de Cru-wijngaard 

Colombara. De wijn is licht geel van kleur en is na een zachte persing 

en fermentatie enkele maanden opgevoed in roestvrijstalen vaten. 

Hierdoor behoudt de wijn haar frisheid, met zowel in de neus als in de 

mond frisse tonen van citrus en groene appel. 

De wijn voelt in de mond enigszins vol zonder echt dik en rond te zijn 

en heeft daarbij een gemiddelde lange afdronk. 

 

De wijncommissie verwacht dat deze wijn naast een goede aperitief 

een prima begeleider zal zijn van de oestervarianten en ‘schol en 

papillotte’. 

LAdC-ledenprijs *: € 8,04 per fles incl btw (winkelprijs € 8,75 incl btw) 

 
 

Rode wijn  

Land van herkomst: Frankrijk 

Regio: Bordeaux (regio Entre-Deux-Mers) 

Domein / Château: Chateau Argadens 

Jaar van productie: 2015 

Druivensoort(en): 63% Merlot, 32% Cabernet Sauvignon en 5% Cabernet Franc. 

Serveertemperatuur: 17-19 ºC 

Commentaar 
wijncie.: 

Deze wijn is mooi diep rood van kleur in het glas.  

De alcoholische en malolactische gisting vinden plaats in roestvrij- 

stalen vaten. Daarna wordt de wijn 12 tot 14 maanden opgevoed op 

eikenhouten vaten (waarvan 25% nieuw).  

Door deze opvoeding behoudt de wijn een delicate en fijne smaak in 

de mond waardoor deze jonge Bordeaux nu al prima drinkbaar is.  

Het mondgevoel is zacht en rond met lichte tannines en prettige  

zuren. De wijn heeft een gemiddelde lange afdronk. 

 

De wijncommissie verwacht dat deze jonge Bordeaux wijn een prima 

begeleider zal zijn van de gerookte eend. 

 

Tip: geef ook deze wijn wat lucht om te ademen en open de wijn  

1 uur van te voren. 

LAdC-ledenprijs *: € 9,80 per fles incl btw (winkelprijs € 11,75 incl btw) 

 

*Ga naar www.lesamisdecuisine.nl/aanbod/ledenvoordelen voor het bestellen van deze 
maandwijn en het ledenaanbod bij onze wijnleverancier Wijnkoperij Van Dop (Voorburg).  
 
 

 

http://www.lesamisdecuisine.nl/aanbod/ledenvoordelen

