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Wijnen oktober 2018 
 

Witte wijn Astubiza Txakoli 

Land van herkomst: Spanje 

Regio: Álava (Baskenland) 

Domein / Château: Astubiza 

Jaar van productie: 2017 

Druivensoort(en): hondarribi zuri 

Serveertemperatuur: 8-10 °C 

Commentaar 

wijncie.: 

De meeste producenten  hanteren rendementen  die minstens het 

dubbele zijn van die van Astobiza. In de cave worden de meest 
moderne technieken gebruikt om de wijn zo schoon en fris mogelijk 
te produceren, met behoud van zijn heerlijke fruit. 

 
De lichtgele wijn heeft aroma’s van appel, peer, grapefruit en perzik 

en komt verfrissend, smakelijk en evenwichtig over. In de lange 
afdronk opmerkelijk veel minerale en ziltige tonen, aangevuld met 

een klein bittertje dat zo kenmerkend is voor de hondarribi zuri druif. 
 

De wijncommissie verwacht dat deze wijn een prima begeleider zal 
zijn bij de mosselen en de octopus. 

  

LAdC-ledenprijs *: € 12,34 per fles incl btw (winkelprijs € 14,95 incl btw) 

 

 

Rode wijn Montes Alpha Pinot Noir 

Land van herkomst: Chili 

Regio: Aconcagua Valley 

Domein / Château: Montes 

Jaar van productie: 2016 

Druivensoort(en): 100% pinot noir 

Serveertemperatuur: 15-17 °C 

Commentaar 

wijncie.: 

De pinot noir groeit in een gebied met een arme bodem en een 

verkoelende wind uit de oceaan en Andes. Deze combinatie en de 
breedtegraad zorgt voor perfecte rijping van de druiven. De wijn 

wordt traditioneel gemaakt en 40% van de druiven ondergaat een 
rijping van 12 maanden op frans eiken vaten. 

 
De Montes Alpha Pinot Noir is een sappige robijnrode wijn met 

intense geuren van aardbeien en bloemen. Zuiver, zacht en goed 
uitgebalanceerde smaak. Mooie zachte en ronde tannines. In de 

afdronk is de houtrijping subtiel aanwezig. 
 

De wijncommissie verwacht dat deze wijn een prima begeleider zal 
zijn van de varkenswang en vooral de duif. 
 

LAdC-ledenprijs *: € 11,86 per fles incl btw (winkelprijs € 13,95 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

