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Wijnen januari 2020 
 

Witte wijn Weingut Stefan Daddeck Nierstein am Rhein Riesling                        

Land van herkomst: Duitsland 

Regio: Rheinhessen 

Domein / Château: Weingut Raddeck  

Jaar van productie: 2018 

Druivensoort(en): riesling 100% 

Serveertemperatuur: 6–8°C 

Commentaar 
wijncie.: 

Weingut Raddeck, met Stefan Raddeck aan het hoofd, is een prachtig 
familiebedrijf waarin al generaties lang wijn wordt gemaakt. Sinds 
2009 runt de famile een biologisch wijngoed, gesitueerd in Nierstein 

aan de Rijn in Rheinhessen. Vanuit dit prachtige, moderne wijngoed 
is er een adembenemend uitzicht over het stadje en de Rijn. Ook is 

vanuit hier de beroemde ‘Roter Hang’ goed zichtbaar; een 
aaneenschakeling van wijngaarden langs de Rijn, met een bodem 
van rood vulkanisch gesteente. Het hele jaar door komen 

wijnliefhebbers van heinde en ver om dit prachtige wijngoed te 
bewonderen 

De wijncommissie verwacht gaat deze heerlijk past bij de zuurkool 
met gerookte zalm en de diverse tussengerechten. Ook bij de pittige 
pompoensoep zal deze wijn door een vleugje “petrol” en ziltigheid 

goed mengen.  

LAdC-ledenprijs *: € 10,38 per fles incl btw (winkelprijs € 11,95 incl btw) 

Rode wijn Beauremparts Cabernet/Merlot pays d’Oc 

Land van herkomst: Frankrijk  

Regio: Languedoc 

Domein / Château: Beaurem part 

Jaar van productie: 2018 

Druivensoort(en): mix van cabernet sauvignon en merlot 

Serveertemperatuur: 16-18 °C 

Commentaar 

wijncie.: 

In de zonnige Zuid-Franse Gascogne streek, gunstig gelegen tussen 

de Pyreneeën, de bergen Cévennen en de Middellandse Zee, worden 
de wijnen van Beaurempart gemaakt. Het klimaat en terroir is er 

ideaal om de druiven een optimale rijpheid te geven en leveren 
karaktervolle wijnen tegen aantrekkelijke prijzen. Beaurempart 

maakt gulle en geconcentreerde rode wijnen en charmante, 
frisfruitige en subtiele witte wijnen. Doordat de druiven 's-nachts 
worden geoogst en op lage temperatuur worden vergist, behouden 

de druiven hun frisse fruitaroma's. Hierdoor krijgt men expressieve 
wijnen die op vele momenten inzetbaar zijn. 

 
Deze diepgekleurde robijnrode wijn heeft een elegant bouquet van 
zwarte bessen, pruimen en groene paprika met daarnaast subtiele 

tonen van vanille en toffee. Zijn smaak is gul en sappig met een 
fluweelzachte afdronk. Heerlijk bij tournedos met 

knoflookaardappeltjes uit de oven, gemarineerde spareribs, gegrilde 
groente en pittige kazen. 

 

Een mooie wijn die “varkenshaas met danisch bluewaardig” is.  

LAdC-ledenprijs *: € 7,65 per fles incl btw (winkelprijs € 8,50 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

