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Proeflijst Try Me Januari 2017 
 
 
Les Plos Chardonnay IGP d’Oc 2015 
Les Plos 
Cabardes, Frankrijk 
€ 8,75 
 
Wijnstijl:  Wit droog – zacht, fruitig. 
Proefnotitie:  Bleekgeel en helder van kleur. Geen typische houtgerijpt Chardonnay kenmerken, maar mede door de 

aanwezigheid van de Gros Manseng druif open in de neus, zacht fruitig, licht botertje, zuiver. Sappige smaak, 
met aangename frisheid en geconcentreerd wit fruit. Heel evenwichtig. Heerlijke wijn, zeker voor de prijs! 
Net iets fruitiger dan voorgaande jaargang. 

Wijn en gerecht: Ideaal als aperitief, maar gaat zeker goed samen met (zelfs iets vettige) visgerechten, geroosterd wit vlees of 
gevogelte. 

 
 

 
Copertino DOC Rosso 2010 
Cantina Sociale Cooperative Cupertinum 
Puglia (Lecce), Italie 
€ 9,95 
 
Wijnstijl:  Rood droog – vol en krachtig. 
Proefnotitie: Heerlijke volle, stevige rode wijn, 6 maanden gerijpt op een combinatie van Frans en Russisch eikenhout. Deze 

combinatie zorgt voor een extra kruidig en verfijnd karakter en maakt de wijn lekker zacht van smaak. In de 
neus overheerst de geur van krachtig rijp rood fruit zoals bramen en kersen met kruidige tonen en licht 
vanille. De smaak is boterzacht maar kruidig en uitgesproken met slechts een enkel zuurtje en zoetje en een 
weelderig lange afdronk. 

Wijn en gerecht: Pittige kazen, ratatouille, vleesgerechten. Ideaal bij wild- en stoofgerechten; in de winter op kamertemperatuur 
maar in de zomer mag deze best licht gekoeld zijn. 
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Pinot Grigio DOC Friuli 2015 
Tenuta Fernanda Cappello 
Friuli, Italie 
€ 10,80 
 
Wijnstijl:  Wit – droog, fris en elegant. 
Proefnotitie:  Uniek karakter, met aroma’s van appel, rijpe meloen en toast. Elegant van smaak, fris en fruitig. Smaakt zo naar 

meer…. 
Wijn en gerecht: Maaltijdsalades, tonijn (carpaccio), zalm, zeevruchten, garnalen, scampi, kip en/of gevogelte en natuurlijk 

pastagerechten. 
 

 
 
 

 
 
Primitivo del Salento 2015 
Feudi Salentini 
Puglia, Italie 
€ 9,95 
 
Wijnstijl:  Rood droog – vol en robuust, 12 maanden houtrijping. 
Proefnotitie: Deze wijn heeft een diep robijnrode kleur. In de neus is het genieten van kruiden, rozijnen en zongedroogde 

pruimen.  Een mooie volle, fruitige en zachte wijn met een pittige afdronk.  Het zoetje van rijp fruit is goed te 
proeven. De structuur ia erg harmonieus met de aanwezige tannines die erg rond zijn en niet al te 
overheersend. 

Wijn en gerecht: Lekker bij de winterse stoofschotel, gegrilld vlees, matig tot pittig gekruid en niet te vergeten pasta Bolognese! 
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Spätburgunder Blanc de Noir Trocken 2014 
Weingut Pfeffingen 
Pfalz, Duitsland 
€ 13,50 

 
Wijnstijl:  Wit droog – elegant, fruitig. 
Proefnotitie:  Bleke goudgele kleur met zalmroze reflectie. Heel in de verte licht tintelend. Prachtige fruitneus met accent op 

rood fruit: framboos, kers. Levendig en soepel in fruit met goede tanninestructuur. 
Wijn en gerecht: Door de lichte tanninestructuur is deze wijn uitstekend inzetbaar bij gegrilde vis/vleesgerechten. Als aperitief 

helemaal prima maar je zult echt merken hoe de wijn en deze gerechten elkaar versterken. 
 

 
 
 

 
 

Salwey Spätburgunder 2012 
Weingut Salwey 
Baden, Duitsland 
€ 13,95 
 
Wijnstijl:  Rood droog – stevig, fruitig 
Proefnotitie: Kersenrood, lichte rand. Krachtig rood fruit, veel sap, veel elegantie. Zeer geconcentreerde afdronk.  
 Pinot Noir in optima forma! 
Wijn en gerecht: Erg veelzijdig. Geschikt voor gegrilde vissoorten, kruidige eend, varkensvlees. Maar past ook uitstekend bij 

winterse stoofschotels waar een zoetje in zit. Maak deze fles gerust een paar uur voor de maaltijd open. 
 
 

 


