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Witte wijn Armin Huber Grüner Veltliner 

Land van herkomst: Oostenrijk 

Regio: Niederöstenreich 

Domein / Château: Armin Huber 

Jaar van productie: 2018 

Druivensoort(en): Grüner veltliner 

Serveertemperatuur: 10ºC 

Commentaar 
wijncie.: 

 

Deze biologisch gemaakte wijn is geel/groen van kleur en een 

typerende grüner veltliner. De smaak is fris, groen fruitig met een 

klein zuurtje, sappig, licht mineralig en rond mondgevoel. 

De wijncommissie verwacht dat deze wijn een prima begeleider zal 

zijn voor de eerste drie gerechten. 

LAdC-ledenprijs *:  winkelprijs voor leden LAdC EUR 8,50 per fles incl btw  

 

Witte wijn Domaine de Cibadies 

Land van herkomst: Frankrijk 

Regio: Pays D’oc 

Domein / Château: Bonfils 

Jaar van productie: 2018 

Druivensoort(en): Chardonnay 

Serveertemperatuur: 10ºC 

Commentaar 

wijncie.: 

 

Deze op hout gerijpte chardonnay heeft een neus van tropisch fruit, is 

wat romig van smaak met toch wat frisse zuren die voor een prima 

balans zorgen. De houtlagering is prima geintegreerd in de wijn die 

een lange afdronk heeft. Deze wijn is bekroond met een zilveren 

medaille op het concours chardonnay du monde. 

De wijncommissie verwacht dat deze wijn een prima begeleider zal 

zijn van de zeebaars met garnalen.  

LAdC-ledenprijs *:  winkelprijs voor leden LAdC EUR 7,95 per fles incl btw 

 

Rode wijn Cabo da Roca Tinto 

Land van herkomst: Portugal 

Regio: Peninsula de setubal 

Domein / Château: Cabo da Roca 

Jaar van productie: 2017 

Druivensoort(en): 75% castelao, aragonez, 20% , 5% cabernet sauvignon 

Serveertemperatuur: 16-17 ºC 

Commentaar 
wijncie.: 

 

Deze “medium bodied” Portugese rode wijn heeft een kruidige neus. 

In de mond wat rood fruit met wat zachte tannises. Hoewel de wijn 

nog jong is, geeft deze een gerijpte indruk, wat naar de mening van 

de wijncommissie prima past bij het hoofdgerecht van spek en bonen. 

LAdC-ledenprijs *: winkelprijs voor leden LAdC EUR 7,50 per fles 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

