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Wijnen september 2018 
 

Witte wijn Castel Firmian Pinot Grigio Reserva 

Land van herkomst: Italië 

Regio: Trentino 

Domein / Château: Mezzacorona 

Jaar van productie: 2016 

Druivensoort(en): 100% pinot grigio 

Serveertemperatuur: 10-12 °C 

Commentaar 
wijncie.: 

De wijn heeft een goudgele kleur en heeft ongeveer 8 maanden 
gerijpt in eikenhouten vaten. De wijn heeft een complexe geur van 

rijp fruit (peer en witte perzik), kamille en hout. De smaak is kruidig, 
vol en rijp. De invloeden van het hout en het rijpe fruit zijn goed in 

balans.  
 
De wijncommissie verwacht dat deze wijn een prima begeleider zal 

zijn bij de makreel, langoustines en de griet. 
  

LAdC-ledenprijs *: € 9,25 per fles incl btw (winkelprijs € 9,95 incl btw) 

 
 

Rode wijn Montepulciano d’Abruzzo D.O.C. AIRES 

Land van herkomst: Italië 

Regio: Abruzzo 

Domein / Château: Fosso Corno 

Jaar van productie: 2015 

Druivensoort(en): 100% montepulciano 

Serveertemperatuur: 18 °C 

Commentaar 
wijncie.: 

De wijn heeft een robijnrode tot paarse kleur. De wijn is 4 maanden 
gerijpt op stalen vaten. In de neus geuren van pruimen en morilles. 

Het is een vrij stevige wijn, vol van smaak met mooi geïntegreerde 
tannines.  

 
De wijncommissie verwacht dat deze wijn een prima begeleider zal 
zijn van de Picanha. 

 

LAdC-ledenprijs *: € 8,23 per fles incl btw (winkelprijs € 8,95 incl btw) 
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Dessert wijn Elysium Black Muscat 

Land van herkomst: Verenigde Staten van Amerika 

Regio: Californië 

Domein / Château: Quady Winery 

Jaar van productie:  

Druivensoort(en): 100% black muscat (Europese naam: muscat hambourg 

Serveertemperatuur: 14 - 16 °C 

Commentaar 
wijncie.: 

De aarbeirode, met alcohol tot 15% versterkte wijn heeft een 
portachtige zoetheid. In de neus de geur van rozen en lychee. In de 
mond een zoetige en fruitige smaak van kersen.  

 
De wijncommissie verwacht dat deze wijn een prima begeleider zal 

zijn van het dessert met kersen en pistache. 

LAdC-ledenprijs *:  € …. per fles incl btw (winkelprijs € 24,75 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.lesamisdecuisine.nl/aanbod/ledenvoordelen

