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Proeflijst Try Me Gemengd  maart 2017 
 
Branco Porta da Calada 
Herdade Dacalada 
Alentejo, Portugal 
€ 7,35 
 
Wijnstijl:  Wit – droog, fris, fruitig. 
Proefnotitie:  Deze witte wijn is gemaakt van de druivensoorten Antão Vaz en Verdelho. Een fijne combinatie van deze 

druiven want in de geur en smaak geeft dit frisse opwekkende en aromatische zuren, citrusvruchten en 
tropisch fruit. 

Wijn en gerecht: Vanaf het voorjaar is dit een heerlijke aperitiefwijn door zijn opwekkende karakter. Serveer deze wijn ook 
met tapas en probeer eens een oosters gerecht die best wel wat kruidig mag zijn. 

 
 
 

 
Alvarinho Trajadura Dom Diogo 
Quinta da Raza 
Minho, Portugal 
€ 11,95 

 
Wijnstijl:  Wit droog – elegant, fruitig. 
Proefnotitie:  Citroengele kleur, fruit in de neus en een klein slokje voelt al mond vullend aan met de smaak van erg rijp 

fruit. En heel klein verrassend zoetje op de achtergrond aanwezig. Veel harmonie in de smaken die lang blijven 
hangen. 

Wijn en gerecht: Deze wijn kan als aperitief gedronken worden, bij voorkeur flink gekoeld (8-10 gr) in de zomer. Gaat 
uitstekend samen met vis en schelpdieren en de wat lichtere maaltijden. 
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Roero Arneis ‘Tistin’ 
Azienda Agricola Abbonna 
Piemonte, Italië 
€ 14,95 
 
Wijnstijl:  Wit droog – elegant, fruitig 
Proefnotitie: Aromatische, finesserijke neus met een zweem van subtiele kruiden en rijp geel fruit. Zachte, fruitige aanzet 

met veel spanning in de smaak. Fijne, evenwichtige lengte, ondersteund door nuances van citrusfruit. 
Wijn en gerecht: Risotto met truffel, wit vlees, gevogelte en witte vissoorten. 
 
 
 
 
Very Limoux Malbec 
Very Limoux  
Limoux, Frankrijk 
€ 9,- 
 
Wijnstijl:  Rood – kruidig en fruitig. 
Proefnotitie: Helder, dieprode wijn met purperen highlights en aroma's van zowel rijp rood als zwart klein fruit. Elegante 

tannines en een lange finish. 
Wijn en gerecht: Perfecte combinatie met rood vlees, eend en kruidige kipgerechten.  
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1884 Estate Grown Syrah  
Bodegas Escorihuela Gascon  
Mendoza, Argentinië 
€ 10,95 
 
Wijnstijl:  Rood – fruitig en kruidig. 
Proefnotitie:  Paarsrood van kleur. Aroma’s van rood fruit met wat kruidigheid, hout, vanille, koffie en chocola. Complex en 

intens mondgevoel. 
Wijn en gerecht: Uitermate geschikt bij rood gegrild vlees en kruidige stoofschotels. Probeer eens een krachtige blauw 

geaderde kaas. 
 
 

 
 
 

Herdade Dacalada 
Caladessa Vinho Tinto 
Alentejo, Portugal 
€ 13,80 
 
Wijnstijl:   Rood – fruitig, vol en rond. 
Proefnotitie: Volle, rode wijn met aroma’s van rode bessen, pruimen en rozijnen. Rijpe, zachte tannines met wat 

kruidigheid.  
Wijn en gerecht: Heerlijk bij stoofvlees, gegrild rundvlees en biefstuk. Kan ook bij wildgerechten. Stevige harde kaassoorten. 

 
 

 


