Wijninformatie Kerstmenu Golfclub Zwolle
Bodegas Diamandes Perlita Chardonnay, Mendoza, Argentinië
Bodegas DiamAndes is een rijzende ster in Argentinië en ver daarbuiten. DiamAndes is
een ultra moderne bodega in Mendoza en behoort toe aan de befaamde wijnfamilie
Bonnie.
De wijngaarden worden met respect voor de natuur bewerkt, het werk wordt veelal met
de hand uitgevoerd om de kwaliteit te garanderen. In de wijngaard vindt een zg.
handmatige groene oogst plaats waarbij veel, dan nog kleine onrijpe groene trosjes,
druiven worden verwijderd.
De wijnen van DiamAndes kunnen zeer goed rijpen en blijven een fantastische
concentratie fruit bevatten. Na een paar jaar op fles te hebben gerijpt zijn de wijnen van
DiamAndes zeer levendig en nog verbluffend fruitig. De DiamAndes Perlita Chardonnay
is een zeer elegante en verfijnde witte wijn uit Mendoza, Argentinië
De geur is fruitig met tonen van tropisch fruit met ananas en mango. De smaak is vol en
verfrissend met een verfijnde zachte afdronk. De smaak is volfruitig, exotisch en verfijnd. De
druiven hebben 6 maanden gerijpt op zijn lie en dit geeft de wijn veel complexiteit.
De wijn past goed bij visgerechten, zoals zalm, en als aperitief wijn.
De Diamandes perlitta Chardonnay kreeg 91 Punten van James Suckling.
Big Game Malbec, Mendoza, Argentinië
Deze wijn komt uit het bekendste wijngbied in Argentinië, Mendoza. Het gebied ligt in het
centrale continentale deel van Argentinië waar het in de zomer overdag erg warm kan
worden. ’s Nachts koelt het heerlijk af door een bries vanuit het Andesgebergte. Door de
grote verschillen in dag en nacht temperatuur krijgen de druiven een mooie concentratie
van fruit.
Deze Big game malbec is een full-bodied, rijk en intens fruit gedreven. Aromatisch in de
afdronk met tonen van rood fruit en specerijen. De biologische geteelde druiven voor de
Big Game Malbec worden handgeplukt uit de best geselecteerde wijngaarden. De wijn
rijpt 5 maanden op eikenhouten vaten. De wijn past uitstekend bij vleesgerechten en is
tevens heerlijk bij gerijpte kazen of tapas hapjes. De Big Game Malbec ontving reeds
vele medailles waaronder een Gouden medaille bij Mundus Vini, het bekende
internationale wijnconcours.
Valdespino Pedro Ximenez Sherry , El Candado, Jerez, Spanje
De geschiedenis van Valdespino gaat ver, héél ver, terug. Het begint allemaal in 1264
met Don Alfonso Valdespino, die vocht voor de koning van Spanje om de stad Jerez te
heroveren van de Moren. De commerciele kant van de familiegeschiedenis komt echter
wel twee eeuwen later. De familie kent vanaf 1883 echt succes doordat ze zich de
officiële leverancier van sherry van de Spaanse koninklijke familie mochten noemen.
El Candado’ dankt zijn naam aan het Spaanse woord voor ‘hangslot’ en elke fles is
ermee verzegeld. Het is een oude traditie die nog steeds bewaard is gebleven om aan te
duiden dat dit kostbare vocht goed bewaard moest blijven.
De druiven zijn met de hand geoogst en worden in de zon gedroogd tot ze bijna rozijnen
zijn geworden. Hierdoor krijgt El Candado zijn weelderige zoetheid. De sherry rijpt daarna
gemiddeld meer dan 10 jaar onder oxidatieve veroudering. Een intense mahoniekleur met
aroma's van gedroogd fruit (rozijnen en vijgen) en subtiele tonen van gebrande koffiebonen,
mokka en zoete drop. Fluweelzacht van smaak met een lange, zijdezachte afdronk.
Deze zoete El Candado is het lekkerst bij desserts, waaronder chocolade desserts pure of vanille
ijs. Serveer de Sherry op keldertemperatuur of licht gekoeld.

