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Wijnen september 2019 
 

Witte wijn  

Land van herkomst: Spanje 

Regio: Castilla y Leon  

Domein / Château: Valdelagunde 

Jaar van productie: 2018  

Druivensoort(en): 100% verdejo  

Serveertemperatuur: 10-11ºC 

Commentaar 
wijncie.: 

Deze deels op stalen vaten en deels op houten vaten opgevoede wijn 
is stro-geel van kleur en is uitbundig in de neus met uitgesproken 
aroma's van abrikoos, perzik en ananas, in combinatie met de voor 

verdejo typische kruidachtige geur. Een prima compromis tussen de 
sauvignon blanc en de chardonnay. In de mond is de wijn vol en rond, 

rijk en complex, met een klein zoetje en een mooie lange afdronk. 
De wijncommissie verwacht dat deze wijn, naast een aperatief, een 
prima begeleider zal zijn van het eerste gerecht (aardappel zalm) en 

de coquilles.   

LAdC-ledenprijs *: € 8,35 per fles incl btw (winkelprijs € 8,95 incl btw) 

 
 

Rode wijn  

Land van herkomst: Spanje  

Regio: Castilla y Leon,vino de terra 

Domein / Château: Dehesa La Granja 

Jaar van productie: 2012 

Druivensoort(en): 100% tempranillo  

Serveertemperatuur: 17-18 ºC  
(let op, schenk deze wijn al in het glas bij het gerecht met coquilles, 

door deze 30 minuten blootstelling aan lucht komen de smaken van 
de wijn nog beter naar voren) 

Commentaar 
wijncie.: 

Deze wijn van de tempranillo druif heeft 24 maanden gerijpt op 
Amerikaans eikenhouten vaten en heeft een diepe kersenrode kleur. 

In de neus geuren van zwart fruit (bramen, kersen) met duidelijke 
hint van vanille, mooi aromatisch.  
De smaak is vol, zacht en rond met een mooi evenwicht tussen het 

fruit en de rijpe tannines, de afdronk is lang.  
 

De wijncommissie verwacht dat deze wijn een prima begeleider zal 
zijn van het gerecht met lam en couscous. 

LAdC-ledenprijs *: € 10,75 per fles incl btw (winkelprijs € 12,50 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

