CAVA DIGNITAT
6,50 EURO
i.p.v. 7,99 euro (tot 30/04/14)

De Wijnkroniek
Deinze - 06042014
Beste klant, de lente komt eraan ... of is die al bezig?
Laat de zon op u afkomen en doe dit met een aantal heerlijke wijntjes of een ander lekker drankje.
Ziehier een aantal suggesties/nieuwigheden.

Favùgnë
- Cantine Teanum - Puglia Italië
H
De naam Teanum werd
ontleend aan de
historische, OudRomeinse stad "Teanum
Apulum", waarvan ook de
naam Puglia afgeleid is.
Cantine Teanum werd
opgericht door een groep
lokale ondernemers die
de grootsheid van Puglia
onder het Romeinse
bewind terug willen
oproepen door de
wijnbouwtraditie nieuw
leven in te blazen.
Daarom focussen ze op

typische druivenrassen als
Bombino, Malvasia,
Falanghina,
Montepulciano en Nero di
Troia.
De 120 ha eigen
wijngaarden liggen
verspreid over 5 'terroirs',
in het noorden van Puglia,
die onder invloed staan
van de maritieme winden
van de nabijgelegen
Adriatische zee. Vandaar
de originele namen
Favùgnë (lokale
zuidenwind).

De witte Favùgnë heeft een mooie gele kleur met groene reflecties, een boeket van
intens rijpe vruchten, een goede begeleiding van uw visgerechten (2012, € 7.54)
De rode heeft een rode, donkere kleur met aroma's van rode kersen en kruidige
hinten. Zachte tannines en een lange afdronk. Schitterend bij typische Italiaanse
gerechten en zachte kazen. (2012, € 7.54)

Bodegas Los Clop, Mendoza Argentinië
Na jarenlang druiven en wijnen geleverd te hebben aan bekende namen uit de
Argentijnse wijnindustrie, besloten de kleinkinderen van José Clop om een
wijngamma onder eigen naam uit te brengen. Op de 250 ha wijngaarden in Maipu
en San Martin staan uiteraard de typische Malbec en Torrontes, maar ook
internationale druivensoorten als Pinot Noir, Syrah, Chardonnay en Cabernet
Sauvignon.
Wijnmaker Francisco Peruzzi tekent voor een gamma toegankelijke wijnen en legt
de nadruk op de typische kenmerken van elke druivensoort.
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Torrontes, Los Clop
(2012, € 8.35)

Malbec, Los Clop,
(2011, € 7.36)

Typische heldere groene,
gele kleur met een geur
van rozen in de lente,
perzik, ananas, droog fruit
en honing.
Lekker als aperitief. Past
wonderwel bij asperges
(laat u niet afschrikken
door de fruitige
omschrijving), want er zit
een perfecte droge
afdronk in deze wijn
zodat u voor een ware
verrassing komt te staan.

Mooie rode kleur, met
purperen hinten,
fruitaroma's, pruim en
bessen volop aanwezig in
mond en afdronk.
Krachtige wijn die ideaal
is bij een goed stuk vlees
(de Argentijnse biefstuk)
of onze Vlaamse
varkenswangetjes die
uren hebben staan garen
op de stoof!
www.bodegadelosclop.com

Altera, Pays d'Oc
Het wijnhuis Schröder &
Schÿler maakt sinds 1759
schitterende wijn in de
streek van Bordeaux, en is
één van grote wijnspelers
in de streek van de
Gironde. Wij werken sinds
1980 met dit huis samen
en dit met immer
groeiend succes.

Guido Gezellelaan 37
9800 Deinze
TELEFOON:
09 3861033
FAX:
09 3801233
E-MAIL:
info@taveirnewines.be

Bezoek onze website!
www.taveirnewines.be

Zij kochten een aantal
wijngaarden in de pays
d'Oc (IGP, Indication
Géographique Protégée)
waar ze eenvoudige,
lekkere wijnen maken.
Hun witte wijn is de 100%
Chardonnay, met
aroma's van bloemen,
fruit, kruiden.

Domaine de Papolle
Vandaag de dag is er
meer en meer aandacht
voor de witte wijn uit de
streek van de Armagnac
(de Romeinen
introduceerden de
wijngaard, de Arabieren
de alambic en de Kelten
het vat). Bij de eerste
kennismaking met dit
domein waren we direct
verkocht, jeugdige frisse
wijnen voor een
schitterend prijs kwaliteitsverhouding.

We opteerden voor de
Quatre C, verwijzend naar
de vier cépages die
gebruikt worden, nl.
Colombard, Ugni blanc,
Gros Manseng en
Sauvignon.

Deze heerlijke dorstlesser
is op iedere gelegenheid
een graag geziene gast.

(2012, € 4.77)

Frisheid en elegantie is
het motto van deze wijn.
Hij is gemaakt op lage
temperatuur om een
maximum aan aroma's te
bewaren. Heerlijk als
aperitief, of bij een frisse
salade.

(2012, € 5.23)

