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Proeflijst Try Me Wit  oktober 2017 
 
Raza Branco Vinho Verde 2016 
Quinta da Raza   
Minho, Portugal 
€ 7,85 
Wijnstijl:  Wit – droog, fris. 
Proefnotitie:  Speelse, frisdroge wijn met een accent op citrusfruit. Verkwikkende smaak met een milde kruidigheid. Een 

lichte pareling, afkomstig van een minuscuul percentage koolzuurgas dat aan de wijn wordt toegevoegd vlak 
voor botteling, accentueert het speelse karakter. Goed koel serveren zodat de frisse zuurgraad goed tot zijn 
recht komt. 

Wijn en gerecht: Gegrilde sardientjes, calamaris, olijven e.a. lichte soorten tapas. 
 

 
 

Feudi 125 Malvasia del Salento Bianco 2016 
Feudi salentini  
Puglia, Italie 
€ 9,20 
 
Wijnstijl:  Wit – droog, aromatisch en fruitig. 
Proefnotitie: De wijn is intens en briljant goud, strogeel van kleur. Het aroma is intens aromatisch en fruitig en de smaak 

levendig en gebalanceerd. Het is een gestructureerde, harmonieuze en delicate wijn. 
Wijn en gerecht: Uitstekend te combineren met vis, zeevruchten en kaas. 
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Friulano DOC Friuli 2016 
Tenuta Fernando Capello  
Friuli, Italie 
€ 10,80 

 
Wijnstijl:  Wit – droog, bloemig, aromatisch en fruitig. 
Proefnotitie:  De wijn is briljant goud, strogeel van kleur. Het aroma is intens aromatisch en fruitig met bloemige aroma’s en 

aroma’s van meloen, appel en een hint van amandel. Alle smaken komen harmonieus tot elkaar samen met 
een plezierige afdronk. 

Wijn en gerecht: Heerlijk als aperitief, uitstekend te combineren met vis, zeevruchten, maaltijdsalades en lichte pastagerechten.  
 
 
 
 

Tourelles Blanc 2016 
Domaine de Tourelles 
Bekaa Vallei, Libanon 
€ 10,95 
 
Wijnstijl:  Wit – zacht, fris en fruitig. 
Proefnotitie: De Viognier (65%), Chardonnay (20%), Obeidi (10%), Muscat d’Alexandrie (5%) uit de Bekaa Vallei maakt deze 

witte wijn een prachtige helderheid en een uitzonderlijke gouden kleur met lichtgroene reflectie. Een frisse 
wijn met aroma’s van ananas, lychee en jasmijn en een heerlijke afdronk. 

Wijn en gerecht: Smaakt het best bij schaaldieren, gegrilde vis, zalm maar dan flink gekoeld (8-10 gr) 
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Lirac Blanc 2016 
Chateau Saint-Roch 
Rhone/Lirac, Frankrijkl 
€ 14,85 

 
Wijnstijl:  Wit droog – fris, elegant. 
Proefnotitie:   Lichtgeel met groene hints, zeer helder. Bloemen, fris en levendig, citrus tonen, fris en aromatisch, mooie 

ronde wijn met een lange afdronk. 
Wijn en gerecht: Excellent als aperitief, of als begeleider van delicate vis (en papillotte met groenten) of gegrilde vis, wit vlees,  
 gevogelte in een romige saus of geitenkaas. 
 

 
 

Diel de Diel 2014 
Schlossgut Diel 
Nahe, Duuitsland 
€ 16,80 
 
Wijnstijl:  Wit – fris, kruidig, elegant. 
Proefnotitie: Speciale cuvée in 1994 voor het eerst gemaakt voor de Businessclass van Lufthansa en nu het visitekaartje van 

Schlossgut Diel. De verschillende karakters van de druivensoorten worden prachtig verenigd in deze blend. 
De Grauburgunder geeft volle smaak en kruidigheid, de Weissburgunder zorgt voor elegantie en de Riesling 
bloemige aroma’s en lange afdronk. 

Wijn en gerecht: Heerlijk als aperitief, bij diverse voorgerechten, visgerechten en wit gevogelte. 
 

 
 


