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Een 16e eeuwse wijnkelder met de mooiste collectie 
Zuid-Afrikaanse wijnen vindt u op Kasteel Engelenburg. 
Sommeliers en vinologen Arjen Pleij en Jurgen Luppes 
onderscheiden zich met aandacht, grenzeloos denken 
en creativiteit. 

Laat u tijdens uw verblijf inspireren door de keuken 
van chefkok Maurice Kersten en zijn team. 

Omring u met de schoonheid en de prachtige natuur 
van het landgoed. Ontvang de persoonlijke gastvrijheid 
van de mensen van de Engelenburg. 

Maak kans op het Wijnkring arrangement in Kasteel 
Engelenburg! Hoe? Kijk snel op pagina 10!

Wijnkring wijnarrangement 
• Ontvangst met een glas Goeie Tye Vonkelwijn
• Proeverij van Zuid-Afrikaanse wijnen   

door onze sommelier
• Culinair 4-gangen diner met bijpassende  wijnen 

uit onze Zuid-Afrika collectie
• Overnachting in een tweepersoonskamer 
• Uitgebreid ontbijtbuffet

Prijs:
• Comfort twee persoonskamer: € 190,00 p.p.
• Luxe tweepersoonskamer: € 210,00 p.p. 
• Toeslag eenpersoonsgebruik : € 50,00 

• Acties gelden t/m 28 oktober 2013.

Kent u de mooiste 
Zuid-AfriKAAnse wijnKelder 

vAn europA?

Eerbeekseweg 6
6971 LB Brummen

Telefoon 0575-569999
Telefax    0575-569992

Internet: www.engelenburg.com
E-mail: info@engelenburg.com



Het programma: 

•	 zaterdag aankomst bij het wijnhuis
•	 tour door het Loisium
•	 bezoek aan het wijnhuis Steininger
•	 4-gangendiner 
•	 overnachting in het prachtige 

Loisium Hotel
•	 bezoek aan het wellness centrum
•	 zondag ontbijt in het hotel
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Weingut Steininger
Hypermodern wijncentrum!

Familiebedrijf Weingut Karl Steininger is gevestigd in het plaatsje Langenlois in Kamptal, het snelst groeiende wijngebied van 
Oostenrijk. In de wijngaarden wordt het verbouwen van onder andere de Grüner Veltliner druif tot kunst verheven. Karl en Brigitta 
Steininger en hun dochters - Eva, Anna en Lisa - geloven dat een wijn beter wordt door persoonlijk zorg te dragen voor elke 
individuele wijnstok. Karl Steininger is één van de initiatiefnemers van het Loisium –een uniek wijncentrum in Langenlois met 
900 jaar oude wijnkelders, een wijnshop en een Wijn & Spa resort en hotel. 

Voor meer informatie zie: www.weingut-steininger.at / www.loisiumlangenlois.at
5

Grüner Veltliner Kamptal
DAC Kamptal

Een frisse, fruitige witte wijn met pit 
door het verrassende pepertje in de 
smaak. Elegant met mineraliteit in de 
afdronk. 

Geweldig aperitief, maar ook erg 
lekker bij gerookte vis of bij Aziatische 
gerechten zoals een lichte groene curry. 

€ 10,50

€ 8,95

Zweigelt Novemberlese
DAC Kamptal        

De druiven van deze rijke donkerrode 
wijn worden pas in november geplukt, 
vandaar de naam van de wijn. Typisch 
Oostenrijkse wijn met tonen van 
bessen, kersen, nougat en chocolade. 

Heerlijk in combinatie met gebraden 
gevogelte zoals eend, fazant en 
parelhoen. Licht gekoeld serveren.

€ 12,75

€ 9,95

Als fan van de Wijnkring maak je kans op 
een geheel verzorgd bezoek aan Weingut 
Steininger en het bijzondere Loisium! 
Hoe? Doe mee aan de Steininger actie op 
onze Facebook pagina!

facebook.com/wijnkring
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Voor meer informatie zie: www.poggiolevolpi.it

€ 15,95

€ 12,95

Tator Primitivo
IGT Salento 

Stevige wijn met aroma’s en smaken 
van rood fruit, met duidelijke tonen 
van kaneel, gedroogde vijgen en 
amandelen. 

Tator past heel goed bij wild, 
stoofvlees en rijke kaassoorten. 

Mario Mergè begon in de jaren ‘20 van de vorige eeuw met 
de productie van wijn en olijfolie. Hij deelde zijn levens- en 
werkervaring met zijn zoon Armando, die vervolgens zijn 
kennis op zijn zoon Felice overbracht, zodat hij wijnmaker 
van de derde generatie in zijn familie werd. Om invulling 
te geven aan zijn ultieme ‘wijndroom’ richtte hij in de jaren 
‘90 het Italiaanse wijnhuis Poggio Le Volpi op. De filosofie 
van dit wijnhuis: wijnen maken die de rijkdom van het land 
en de kennis van de wijnstokken benadrukken.

Tator is een eeuwenoude god 
uit het zuidoosten van Italië. 
Net als de Primitivo druif is hij 
onlosmakelijk verbonden met 
dit gebied. Deze Primitivo wijn 
is gemaakt van handgeplukte, 
overrijpe druiven. De handen 
op het etiket zijn de handen 
van de wijnmaker. Hij ziet 
deze wijn namelijk als de 
ultieme expressie van zijn 
vakmanschap. 

Tator Primitivo krijgt maar 
liefst 95 van de maximaal 
100 punten van Luca Maroni, 
wijnjournalist en auteur van 
de meest uitgebreide en beste 
wijngidsen over Italiaanse 
wijn.
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Voor meer informatie zie: www.laurent-miquel.com

Laurent en zijn vrouw Neasa runnen samen het 
wijnbedrijf. 

De wijngaarden van Laurent Miquel en de 
rotsachtige bodem bieden unieke condities om 
druiven te verbouwen. De voorouders van Laurent 
begrepen dat maar al te goed en lieten dit in hun 
voordeel werken. Hiermee creëerden ze rijke, 
karaktervolle wijnen. 

Laurent is de 8e generatie wijnmaker. Hij 
combineert de kennis en wijsheid van vorige 
generaties met zijn ervaringen tijdens wijnreizen 
in verschillende landen. Van zijn vader Henri heeft 
hij geleerd dat passie en toewijding vereist zijn om 
bijzondere wijnen te creëren. Duurzame wijnbouw 
vormt de basis voor de hoge kwaliteit van de 
Laurent Miquel wijnen.

Laurent Miquel l’Artisan 
Chardonnay (oak aged)
IGP Pays d’Oc

Heerlijke geuren van wit fruit en 
bloemige aroma’s. Door houtlagering 
komt de fijne smaak van vanille naar 
voren.

Om van te genieten als aperitief of bij 
gerechten met gegrilde kip of vis.

€ 9,95

€ 7,95

Laurent Miquel l’Artisan
Grenache Blanc
IGP Pays d’Oc

Deze Grenache Blanc is lekker 
fris met aroma’s en smaken van 
grapefruit, limoen en meloen en heeft 
een mooie, zachte afdronk. 

Lekker in combinatie met zomerse 
salades en gegrilde visgerechten.

€ 9,95

€ 7,95

Laurent Miquel l’Artisan 
Languedoc Rouge
AC/AOP Languedoc

Een kruidige wijn door de Syrah 
druif en tegelijkertijd sappig door de 
Grenache druif. De wijn heeft mooie 
aroma’s van rood fruit met tonen van 
mokka en kruiden en in de smaak 
bessen, rozemarijn, tijm en bloemen. 

Heerlijk bij een stoofgerecht zoals 
Cassoulet en vlees van de grill.  

€ 9,95

€ 7,95

Laurent Miquel: 
Ambachtelijk én innovatief

9
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Wines of South Africa (WOSA) is de non-profit organisatie die alle exporterende Zuid-Afrikaanse wijnproducenten vertegenwoordigt. 
Hun doel is om Zuid-Afrikaanse wijnen en wijnhuizen te promoten en de export te stimuleren. WOSA is een zelfstandige organisatie 
die geen zakelijke belangen heeft bij een wijnproducent of enig ander commercieel bedrijf en wordt door de Zuid-Afrikaanse 
regering erkend als officiële exportadviseur.

Zuid-Afrikaanse wijnmakers voelen zich erg betrokken bij het behoud 
van hun unieke natuurerfgoed. Veel wijngaarden zijn van generatie 
op generatie overgegaan  en zijn diep geworteld in de familiehistorie 
van de huidige lichting wijnmakers.  Omdat de wijngaarden tot het 
‘DNA’ van deze wijnmakers behoren, zijn zij zich als geen ander 
bewust van de unieke en zeldzame eigenschappen van hun land en 
de mogelijkheden die het ‘terroir’ biedt om heerlijke wijnen te maken. 

De Zuid-Afrikaanse wijnleveranciers van de Wijnkring produceren 
hun wijnen uiteraard conform de kwaliteitseisen van de Wine and 
Spirit Board. Daarnaast hanteren zij het principe van Corporate 
Responsibility wat betekent dat zij zich inzetten voor diverse regionale 
en nationale projecten om de lokale bevolking op te leiden en op 
andere gebieden te ondersteunen. 

Longridge – Medical Knowledge Institute
Longridge voelt zich nauw verbonden met de lokale bevolking in 
Stellenbosch. Daarom is het wijnhuis onder andere de samenwerking 
aangegaan met het Medical Knowledge Institute (MKI). Deze 
internationale non-profit organisatie, met aartsbisschop Desmond 
Tutu als ambassadeur, heeft tot doel om de leefomstandigheden 
in ontwikkelingslanden te verbeteren. Vanuit de overtuiging dat 
gezondheidszorg een mensenrecht is, geeft het MKI workshops en 
trainingen aan de lokale bevolking en hulpverleners op het gebied van 
hygiëne en gezondheid.  

Diemersfontein/Thokozani – The Excellence out of Africa Trust
Diemersfontein organiseert onder de noemer The Excellence out of Africa Trust benefietconcerten. Het doel hiervan is om 
opkomende muzikale talenten financieel te ondersteunen zodat zij de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen en hun 
muzikale carrières van de grond te krijgen. Naast muzikale talenten worden ook topsporters en academische talenten gesponsord. 

Ken Forrester- Biodiversity & Wine Initiative
Het Biodiversity & Wine Initiative (BWI) is een samenwerking tussen de Zuid-Afrikaanse wijnindustrie (met wijnhuizen als Ken 
Forrester) en natuurorganisaties onder aanvoering van het Wereld Natuurfonds. De visie van BWI is om de natuurlijke plantengroei 
van de westelijke Kaap te beschermen en in stand te houden. Dit gebied is uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed.

Wines of South Africa

Certificering
Zuid-Afrika kent een grote biodiversiteit in haar wijnregio’s. Het 
benoemen en erkennen van de verschillende herkomstgebieden 
is daarom van groot belang. Omdat de wijnsector een hoge 
standaard hanteert is ook de kwaliteitscontrole streng te noemen. 
Zo introduceerde de Zuid-Afrikaanse ‘Wine and Spirit Board’ al 
in 1973 het Wijn van Oorsprong certificeringssysteem. Dit zegel 
op het etiket van de fles garandeert kopers waarheidsgetrouwe 
informatie over het oogstjaar, het druivenras en de herkomst van 
de wijn. Het betekent ook dat de wijn door de Wine and Spirit 
Board van goede kwaliteit werd bevonden.

Like de Facebook pagina van de Wijnkring en beantwoord 
daar drie vragen over onze Zuid-Afrikaanse wijnhuizen. 
Je maakt dan kans op een heerlijke overnachting inclusief 
diner met Zuid-Afrikaans wijnarrangement voor 2 personen 
in Kasteel Engelenburg in Brummen! Blader snel terug naar 
pagina 2 voor meer informatie over dit bijzondere kasteel.

Fotografie: Charmaine Greiger. Fotografie: Pierre van der Spuy.Fotografie: Anna Lusty.

Win een overnachting in Kasteel Engelenburg!
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Pinotage

€ 14,75

€ 9,95

Chenin Blanc

€ 10,95

€ 7,95

Chardonnay

€ 13,50

€ 9,95

Merlot

€ 14,75

€ 9,95
Voor meer informatie zie: www.longridge.co.za
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Longridge is één van de voornaamste wijnbedrijven van Zuid-Afrika, gelegen aan de voet van de Helderberg in het gebied 
Stellenbosch. Het gematigde klimaat en de bergachtige omgeving is perfect voor de productie van wijnen van wereldklasse. 
De wijnen uit de exclusieve Longridge serie zijn monocépages. Dit betekent dat ze gemaakt zijn van één zorgvuldig verbouwde 
druivensoort. 

Kijk voor alle wijnbeschrijvingen van Longridge op onze website www.wijnkring.nl

“Wijn produceren doe je op dezelfde manier als leven - hartstochtelijk, authentiek en onbevreesd”
Jasper Raats  -  wijnmaker Longridge

Jasper Raats.
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Notre Dame de Cousignac

Raphaël Pommier - 7e generatie van de Pommier familie.

Krachtige wijn met expressieve tonen 
van zwarte bessen en kersen. Fruitige 
smaken die ook terugkomen in de lange 
finale. 

€ 11,75

€ 9,95 

Aroma’s van wit fruit als perzik en peer 
en met minerale tonen. Fris en vol met 
een lange en elegante afdronk en een 
hint van citrus. 

€ 10,50

€ 8,95

Notre Dame de 
Cousignac Blanc
AC Côtes du Rhône

Notre Dame de 
Cousignac Rouge
AC Côtes du Rhône Villages

Gegrilde Lamsbout
Benodigdheden voor 6 personen

• 1,5 kg lamsbout ontdaan 
 van been
• 3 teentjes knoflook
• 3 sjalotten
• 4 takjes rozemarijn
• 4 takjes tijm
• 4 takjes peterselie
• 3 eetlepels vloeibare honing
• 2 eetlepels basterdsuiker
• olijfolie
• peper & zout
• keukentouw
• vijzel

Verwarm de oven voor op 180°C en 
vet een bakplaat in met boter. Haal 
de blaadjes van de kruidentakken en 
pel de knoflook en sjalotten. Stamp de 
knoflook, sjalotten, rozemarijn, tijm, 
peterselie met de vijzel en voeg de 
honing en een eetlepel olijfolie toe. 
Bestrooi de lamsbout met zout en 
peper en bestrijk de binnenkant van 
de lamsbout met het kruidenmengsel. 
Bind de lamsbout op met keukentouw, 
leg hem op de bakplaat en zet hem 90 
minuten in de voorverwarmde oven voor 
een rosé tot medium garing. Serveer met 
gegrilde groenten!

Thaise groene curry met witvis
Benodigdheden voor 4 personen

• 500 g Pangasiusfilet
• 200 g sperziebonen 
• 1 rode paprika
• Sap van ½ limoen
• 400 ml kokosmelk
• 3 bosuitjes
• 300 g Pandanrijst 
• 3 eetlepels Thaise groene  
 currypasta (pot)
• 2 eetlepels vissaus 
 (glazen flesje)
• 4 takjes basilicum
• 4 takjes koriander
• olijfolie
• wokpan

Snijd de paprika in kleine stukjes. 
Ontdoe de sperziebonen van de draadjes 
aan de zijkant en halveer ze, snijd de 
vis in stukken en de bosuitjes in ringen. 
De blaadjes van de basilicum en de 
koriander mogen worden fijngesneden. 

Kook ondertussen de rijst volgens de 
aanwijzing op de verpakking. Verwarm 
wat olijfolie in de wokpan en bak de 
paprika en de boontjes 3 minuten lang 
op hoog vuur. Haal de groenten daarna 
uit de pan. Verwarm vervolgens de 
currypasta, zo komen de smaken vrij. 
Daarna voeg je de kokosmelk toe. Breng 
het geheel al roerend aan de kook. 
Vervolgens het vuur wat lager zetten en 
de vis toevoegen. Na 3 minuten koken 
de gebakken groenten en de bosuitjes 
toevoegen. Het geheel nogmaals 3 
minuten laten koken. Daarna de vissaus, 
limoensap,  basilicum en de koriander 
toevoegen en het geheel doorroeren. 
Serveer de curry en de rijst apart.

De kapel van Notre Dame de 
Cousignac, die in het midden van 
de wijngaarden ligt, werd gebouwd 
in de 7e eeuw. De familie Pommier 
kocht het pand in de tijd van 
Napoleon en cultiveerde er wijn en 
zijde. Inmiddels is Raphaël Pommier 
de 7e generatie die in het bezit is 
van de wijngaarden en de kapel. 

De wijngaarden van Notre Dame 
zijn de meest zuidelijke van de 
Rhône en liggen aan de andere 
kant van de rivier, recht tegenover 
Chateauneuf-du-Pape. Meer dan 
60 hectare wordt al 25 jaar bewerkt 
zonder gebruik van insecticide of 
kunstmest. De wijnen profiteren 
van het natuurlijke ecosysteem en 
worden gemaakt door wijnboeren 
die milieuvriendelijkheid hoog in het 
vaandel hebben staan. Uit respect 
voor de wijngaard wordt veel van 
het werk handmatig gedaan. Elk 
stukje land wordt apart bewerkt, wat 
resulteert in een lage sap opbrengst 
en wijnen van hoge kwaliteit.

Vitello Tonato (voorgerecht)
Benodigdheden voor 4 personen

• 300 g kalfsfricandeau 
       (in plakjes)
• 1 blik tonijn 185 g (uitgelekt)
• 3 ansjovisfilets
• 2 eetlepels kappertjes
• 5 eetlepels mayonaise
• 2 eetlepers olijfolie
• 1 citroen
• rucola sla
• peper & zout

Pureer de tonijn, de ansjovis, de 
mayonaise en olijfolie tot een gladde 
saus. Gebruik hiervoor eventueel een 
staafmixer. Halveer de citroen en breng 
de saus op smaak met het citroensap, 
peper en zout. Leg een laagje rucola 
sla op een bord en verdeel hierover 
de fricandeau. Verdeel vervolgens de 
saus over de fricandeau en verdeel de 
kappertjes over het gerecht. Besprenkel 
eventueel nog met wat citroensap. 

Lekker me
t viscurry 

of vitello t
onato! Heerlijk m

et 

gegrilde la
msbout!

Onze eet-tips!
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Voor meer informatie zie: www. grahams-port.com

Wat is Vintage Port?
Vintage Port is gemaakt van druiven afkomstig van de allerbeste  
wijngaarden in de Douro en van één uitzonderlijk oogstjaar. 
Dit terwijl Port normaal vaak een blend is van verschillende 
jaargangen. Vintage Port wordt alleen geproduceerd als het 
Instituto dos Vinhos de Douro e do Porto vaststellen dat het weer 
in de wijngaarden gedurende het wijnbouw seizoen en de oogst 
ideaal was. Dit komt ongeveer drie keer per decennium voor.

Vintage Port wordt na twee jaar houtrijping gebotteld. Hierna 
rijpt de wijn langzaam op fles. Het duurt zeker 20 jaar voor een 
goede Vintage Port het hoogtepunt van zijn rijping bereikt, al is 
de trend dat men tegenwoordig ook steeds vaker jonge Vintage 
Port drinkt. 

Graham’s Port heeft een ongeëvenaarde reputatie als producent 
van de allerhoogste kwaliteit Vintage Ports. De Vintages van 
Graham’s behalen consequent de hoogste waarderingen tijdens 
belangrijke internationale proeverijen.

Graham’s Vintage Port 2011
De weersomstandigheden in 2011 waren zowel in aanloop naar 
als tijdens de oogst perfect voor een Vintage Port. In de laatste 
maanden van 2010 viel er veel meer regen dan gebruikelijk voor 
de periode van het jaar. Hierdoor ontstonden er waterreserves 
diep in de bodem, die de sleutel tot het buitengewone succes 
van de oogst van 2011 bleken. 

Meteorologisch gezien was 2011 een achtbaan: het was koeler 
dan gemiddeld in maart, warmer dan normaal in april en mei 
en in juni en juli weer koeler. Augustus bracht een typisch hete 
droge zomer en in de oogstperiode september/begin oktober 
was het heerlijk zonnig en warm weer. 

Wijnmakers hopen elk jaar op een beetje regen net voor de 
oogst, om de druiven te verfrissen en te verzachten. Na de 
hete droge zomer van 2011 ging hun wens in vervulling: op 21 
augustus kreeg de Douro een zeer welkome regenval gevolgd 
door koeler weer tot 1 september. Er viel toen een beetje regen 
gevolgd door zon en warmere temperaturen. Ideaal om de rijping 
van de druiven te perfectioneren en een ideale wijn te creëren. 

Graham’s Vintage Port 2011 is gemaakt van de beste druiven 
van 5 verschillende wijngaarden (Quinta’s), die door hun 
variërende ligging en terroir elk hun unieke bijdragen aan de 
karakteristieke Graham’s stijl: Quinta dos Malvedos, Quinta do 
Vale de Malhadas, Quinta da Vila Velha, Quinta do Tua en Quinta 
des Lages. Deze Quinta’s worden op de Wijnkring Facebook 
pagina individueel uitgelicht.

Quote van Jancis Robinson 
– wereldberoemd wijnschrijfster -

“I have never been as excited by the launch of a clutch of 
vintage ports. The quality of the best examples, of which 
there are many, is truly outstanding. There is a real sense 
of wine producers’ having risen to the occasion of a growing 
season that could have been pretty ordinary but was decidedly 
extraordinary in the end, and the competition between them to 
produce the finest examples has never been keener.”

Graham’s Vintage Port 2011 is een intense wijn 
met bijzondere aroma’s zoals blauwe viooltjes, 
zwarte Chinese thee en rijp rood fruit. De Port toont 
krachtige fruitsmaken in combinatie met heerlijke 
pure chocolade. 

Deze unieke Port is door zijn fruitige, frisse en zoete 
karakter al een dessert op zich. Ook heerlijk in 
combinatie met oude kazen of pure chocolade met 
een hoog cacao percentage (>75%)!
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Renieri Invetro
IGT Toscana

Typisch Toscaanse wijn met 
heerlijke aroma’s van zwarte 
bessen, bramen, een hint van 
mokka en een bijzondere, lange 
afdronk. 

Lekker bij een stuk biefstuk Pizzaiola 
en bij stevige pastagerechten met 
gekruid vlees. Zie onze Facebook 
pagina voor het recept!

€ 16,95

€ 12,95

Chianti Classico 
Castello di Bossi
DOCG Chianti Classico

Dieprode kleur met aroma’s van 
rijpe zwarte kersen en elegante 
viooltjes ondersteund door de 
rijke, getoaste tonen van het hout. 
Intense smaakvolle afdronk.

Heerlijk bij pastagerechten met wild 
zwijn ragout en heerlijk bij pittige 
harde kazen zoals Pecorino. 

€ 18,95

€ 14,95

Marco en Mauricio Bacci zijn de trotse eigenaren 
van drie geweldige wijnhuizen in de beste 
wijnbouwgebieden van Italië: Castello di Bossi in 
Chianti, Renieri in Montalcino en Terre di Talamo 
in Scansano. Op onze Facebook pagina maak je 
kennis met deze prachtige Italiaanse wijnhuizen. We 
geven je hier alvast een voorproefje met deze drie 
heerlijke wijnen.  

Voor meer informatie zie: www.bacciwines.com

Op en top 
Italiaans!
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Tempo Morellino 
di Scansano
DOCG Morellino di Scansano

Robijnrode wijn met in de smaak 
een combinatie van frisse fruitige 
en verrassende zilte tonen en een 
lange afdronk.  

Aanbevolen bij pastagerechten met 
paddenstoelen, rundercarpaccio en 
tonijnsteak. 

€ 15,25

€ 11,95

Nieuw in ons assortiment!



‘Beste Witte Wijn’ uit Spanje 
‘la Nariz de Oro’ 2011

Ramón Bilbao Monte 
Blanco Verdejo
Rueda

Heerlijke Verdejo wijn met aroma’s 
van passievrucht, anijs en venkel 
en een frisse, lange afdronk. 

De perfecte partner van tapas 
en schelp- en schaaldieren. Ook 
erg lekker bij Zarzuela (Spaanse 
visstoofpot). 

€ 10,25

€ 8,75

2120
Voor meer informatie zie: www.bodegasramonbilbao.es

In de geest van Ramón Bilbao

1924
Oprichting van het wijnhuis door Ramón Bilbao Murga, een 
ervaren wijnhandelaar die al sinds het einde van de 19e 
eeuw wijn verkoopt.

1966
Het wijnhuis werd van de ene generatie op de andere 
overgedragen totdat de laatste telg van de familie, Ramón 
Bilbao Pozo, overlijdt. 

1972
Nieuwe aandeelhouders doen hun intrede in het bedrijf. Er 
komen nieuwe gebouwen op het landgoed die tegenwoordig 
nog altijd worden gebruikt voor de productie van Ramón 
Bilbao wijnen. Ze dienen als opslagruimte, kantoor, 
bezoekerscentrum, wijnkelder en professionele proefruimte. 

1999
Het familiebedrijf Diego Zamora, één van de grootste 
drankproducenten in Spanje en eigenaar van de welbekende 
likeur Licor 43, neemt het wijnhuis over en renoveert de 
faciliteiten op het landgoed.

2013
Het wijnbedrijf produceert wijnen van topkwaliteit op 
moderne wijze met respect voor oude Spaanse tradities.

Ramón Bilbao Single 
Vineyard
DOC Rioja

Ramón Bilbao Single Vineyard heeft 
aroma’s van donker fruit, kruiden 
en hints van vanille. Een zwoele en 
zachte smaak met een mooie lange 
afdronk.

Past perfect bij tapas zoals Ibérico 
ham, chorizo of salami.  

€ 9,75

€ 7,95



Voor meer informatie zie: www.marchesibarolo.com / www.cazes-rivesaltes.com

Muscat de Rivesaltes 
Blanc 37,5 cl.
AC Muscat de Rivesaltes

Frisse, zoete witte wijn met 
heerlijke aroma’s en smaken van 
citrusvruchten, perzik en abrikoos. 

Serveer de wijn bij desserts met wit 
fruit en vanille. Tevens erg lekker 
bij blauwschimmelkazen zoals 
Gorgonzola. 

€ 11,25

€ 8,95

Zagara Moscato d’Asti
DOCG Moscato d’Asti

Aromatische mousserende wijn van 
de Muscat druif met een vleugje 
oranje bloesem waaraan de wijn 
zijn naam te danken heeft. De 
smaak is lichtzoet en fris. 

Als feestelijk aperitief en perfect 
in combinatie met desserts met 
aardbeien!

€ 12,95

€ 9,95
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Muscat is één van de oudste 
druivenrassen in de wereld. Deze druif 
wordt in bijna alle wijn producerende 
landen verbouwd, maar voelt zich 
het meest thuis in warmere klimaten. 
Wijnen van de Muscat druif kunnen 
sterk variëren in geur en smaak. 

Muscat de Rivesaltes is een ‘Vin Doux 
Naturel’. Dat betekent dat de gisting 
van de wijn met alcohol gestopt wordt 
voordat alle suikers zijn omgezet in 
alcohol. Hierdoor behoudt de wijn zijn 
natuurlijke restsuikers en dat geeft het 
zijn rijke zoetheid, waardoor hij ideaal is 
als dessertwijn. 

Het bijzondere aan Moscato d’Asti is, 
dat deze Italiaanse wijn veel minder 
alcohol bevat dan de gemiddelde 
wijn, zo’n 5%. Door de wijn tijdens het 
gistingsproces tot het vriespunt af te 
koelen, stopt de gisting van het sap 
en worden niet alle suikers omgezet in 
alcohol. Dit zorgt voor een aangename, 
licht mousserende en friszoete wijn.

De Minervois is een wijngebied in de Languedoc 
in Zuid-Frankrijk, waar voornamelijk rode wijnen 
worden geproduceerd. De meest voorkomende 
druivensoorten zijn Grenache Noir, Syrah en 
Carignan. Het Mediterrane klimaat van de 
Minervois kent warme droge zomers. Omdat de 
wijngaarden in dit gebied hoger liggen dan in 
de rest van de regio, zijn de nachten juist weer 
erg koel. Hierdoor ontwikkelen zich druiven met 
rijke en sappige aroma’s, die resulteren in deze 
heerlijke wijn. 

Château de Turcy 
Minervois
AC Minervois

Toegankelijke kruidige wijn met 
aroma’s en smaken van verse peper 
en fruittonen van onder andere 
bessen. Zijdezacht en elegant van 
smaak.

Bijzonder bij gegrild rood vlees en 
pittige gerechten met knoflook. 

€ 7,50

€ 6,95

6 flessen 
€ 45,00

€ 35,95

Snoepjes van wijn!



www.bodegassalentein.com
Exclusief verkrijgbaar bij de Wijnkring

In november start onze jaarlijkse 
Salentein actie!

Vorig jaar maakte je kans op een reis naar Argentinië 
met een bezoek aan het bijzondere wijnhuis 

Bodegas Salentein in Mendoza.

Welke grote prijs geven we dit jaar weg? Houd 
de Wijnkring Facebook pagina in de gaten!


