kerstwijn.
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brunch + ontbijttafel

3

Mousserende rosé uit Frankrijk:
vin du Bugey Cerdon rosé mousseux
€ 11,75 okhuysen.nl

Een flûte vol kersengeur en bubbelgein.
Vederlicht met lief zoetje. Deze rosé
wordt gemaakt van de rode gamay- en
poulsard- en de witte chardonnaydruif,
volgens een eigen methode. Goed begin
van een feestelijk ontbijt of brunch.

feestin het glas
vinologe & delicious.
friend Ellen Dekkers

Een grote klassieker! En helemaal op
dronk. Prachtig gerijpt, rijk van smaak
en met verleidelijk donkere geuren van
kokos, koffie, leer en vijgen. Met lengte
en diepte, frisheid en structuur. Deze wijn
heeft veel te vertellen, als een wijze oude
vader! Pracht-rioja bij hert!

4

Winters wit uit de Corbières. B&B staat voor
‘blanc pour la barrique’ ofwel wit op
hout gerijpt. Met als gevolg tongstrelende,
volle wijn met betoverde aroma’s en rijkdom
aan smaak. Perfecte balans van rijp fruit,
bloemen, kruiden en fijne specerijen met mooie
zuren. Super bij geroosterde romanesco met
rozemarijn en sinaasappel en ook bij de kebabs
van pompoen. En bio, dus eigenlijk B&B&B!

productie en tekst ellen dekkers fotografie ernie enkelaar (portret) e.a.

fastfood de luxe

de groentetafel

Wit uit Frankrijk: Corbières B&B 2010,
€ 20 wijnenvanhouke.nl

De feestbrunch, fastfood de luxe, de groentetafel, het menu met wilde eend in de hoofdrol… Voor welke van onze 10 kersttafels je ook
gaat, vinoloog Ellen Dekkers kiest er perfect
passende wijn, cider, likeur of bubbels bij.

Rood uit Zuid-Afrika: Swartland,
syrah, Lam, Lammershoek
€ 10,95 winematters.nl

mister kitchens
5 eend op de bbq

Wijnen van Lammershoek zijn groots voor
bescheiden prijzen. Elegant en boordevol
fruit. De sappige Lam syrah lijkt gemaakt
voor lam met clementine-dadeljus. Wijn
waarin de druiven stralen, zo bio als het
maar zijn kan en met een niet te hoog
alcoholpercentage. Leve de levendige
zuren en prettige kruidigheid!

Hartverwarmend bij eend, deze wijn uit
Catalonië. Vol smaak, houtgerijpt en originele
blend van garnacha, cabernet en syrah. Om
samen weg te smelten in de frisse buitenlucht
onder een schapen-vachtje, met eend op de
barbecue.

2

128 delicious.

familietafel

Rood uit Spanje: rioja vega,
gran reserva, 2005
€ 22,95 rietveldwines.com

Rood uit Spanje: Montsant, Bancal
del Bosc, Vinyes Domènech 2011
€ 13,75 delogie.nl

delicious. 129

kerstwijn.

6

9

tafel voor veel

Rood uit Frankrijk: vin de France,
Cueillette France Gonzalves, 2013 magnum
€ 30,90 (1,5 l) bolomey.nl

Kreeft verdient riesling. En wel een héél
mooie! Met body, lengte en stijl. Geen houtrijping, maar wel goed gerijpt. Dan is er geen
twijfel over mogelijk; de Duitse spätlese trocken
uit de Moezel van grootmeesteres Sybille Kuntz.
Een schoonheid om nooit meer te vergeten!

Supersappig gamay op magnum voor
een tafel vol ontembaar dorstige gasten!
Gemaakt door een natuurtalent uit de
Beaujolais, de jonge vrouw France
Gonzalves. Zo bio als het maar kan!
Een soepele rode die swingt bij het eten.

7 zoet, koffie & koekjes
Likeur uit Nederland:
amandelspeculaas Zuidam
€ 14,95 zuidam.eu

Oer-Hollandse amandel- en speculaas-likeur
van de distillateurs-familie Zuidam. Speciaal
voor de decembermaand natuurlijk, maar ook
de rest van de winter nog gevaarlijk lekker…
Zo lekker dat je je glas helemaal schoon wilt
likken.

8

cocktails & hapjes

Cider uit Frankrijk: cider brut,
Easy Cider Cyril Zangs 2013
€ 11,95 pommedor.nl

Cider met oesters is een sensatie! Zeker de frisse
Easy Cider van ciderster Cyril Zangs. Lekker licht,
zodat je optimaal het zilte van de oesters proeft,
goed appelig en mooi droog. Gemaakt van de vroegst
rijpende appelrassen, geraapt met een machine in
plaats van met de hand, vandaar de naam ‘easy’. Zo
heel ‘easy’ is-ie trouwens ook weer niet, want Zangs
doet verder alles met eigen handen, fles na fles.
130 delicious.

wie durft

Wit uit Duitsland: Mosel, riesling spätlese
trocken, Weingut Sybille Kuntz 2011
€ 28,95 okhuysen.nl

10 de kaastafel

Zoet uit Frankrijk: Macvin du Jura,
chardonnay, Domaine Labet
€ 23,90 geluksdruif.nl
Iets bijzonders schenken? Probeer dan de
Macvin! Zoet wit uit de Jura. Gemaakt van
onvergist druivensap vermengt met marc
du Jura, een distillaat van chardonnay
druivenpulp. Rijk en aromatisch, romig en
fris met appels en peren. Hemels bij de
crêpepakketjes gevuld met époisses en
warme appel-venkelkaramel.

5x buitengewone bubbels

1

1. Fluweelzachte champagne Champagne, reserve grand cru, brut nature, Gosset-Brabant, € 36,50 claraschampagnes.nl
Bijna niet te geloven dat deze ‘brut nature’ geen dosage (suiker) heeft gehad. Fluwelen fijne belletjes en heerlijk rijp fruit.
2. Kietelchampagne Champagne, prestige brut, J.M. Goulard, € 35,50 brouzje.nl Engelachtige champagne van een klein
familiehuis. Zo zacht, zo lief, zo vol. De gisten bij de tweede gisting op fles mogen vijf jaar rijpen. Sla minimaal een doos
in om iedereen met kerst mee te kietelen. 3. Uit Tirol Trentino, brut nature, Bellaveder 2008, € 34 trentodocslijterij.nl
Unieke bubbel uit Zuid-Tirol. Puur chardonnay, groeit aan de voet van de Dolomieten, biologisch verantwoord en met
één oogstjaar. Onbekend, maar elegant rijk, fijne bubbels, lichte notengeur en opwekkende frisheid. 4. Crémant uit
Frankrijk Crémant d’Alsace, brut extra, Domaine Meyer-Fonné, € 14,95 colaris.nl De Franse crémants zijn prima voor
champagnemomenten. Niet heel complex, maar zeker niet minder lekker! Deze heerlijk droge Elzasser is prima als
aperitief! 5. Zero tolerance Faber Sparkling White, € 4,99 Gall & Gall Alcoholvrije bubbel, voor geheelonthouders en
de bob. Eventueel met wat extra sodawater en een blaadje munt om hem iets minder zoet te maken.

2
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4
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culiwijn voor kerst.

het
wijnbeurspakket
van vinoloog Ellen Dekkers

Vraag vinoloog Ellen Dekkers om een wijn-top 3 en ze maakt met liefde
een sprankelende delicious.selectie. Uit het grote online-assortiment van
wijnbeurs.nl kiest ze haar 3 favorieten voor een feestwijnpakket. Dit pakket
bevat 2 flessen van elke favoriet, 6 flessen in totaal. Bestel snel, dan heb je
dit geweldige feestwijnpakket vóór kerst in huis.
WIT

ROOD

ROOD

Frankrijk, Pays d’Oc,
Chardonnay,
La Pauline Platine, 2013
€ 8,99
Stevig rijk wit! Krachtige
chardonnay, beetje in de stijl
van een Meursault, maar dan
voor een fractie van de prijs!
Gastronomisch goed bij rijke
visgerechten, geroosterd
gevogelte, kalfsvlees maar
ook bij romige risotto of pasta
met truffels, paddenstoelen,
en geroosterde pompoen.

Italië, Romagna Sangiovese
Superiore, Ribesco,
Cantina di Faenza, 2013
€ 11,99
Zo open en hartelijk als de
Italianen zelf! Soepel en niet
zwaar. Zacht in de mond, met
een fijne frisheid, milde
tannine, rijp fruit en een
tikkeltje gekruid. Perfect in
balans. Om zo een glaasje van
te drinken, maar ook een
fijne vriend aan tafel bij
niet te zware vlees en
groentegerechten.

Portugal, Tejo,
Cabeça de Toiro,
Reserva, 2009
€ 10,99
Stoere Portugees met een
groot warm wijnhart! De wijn
heeft warme kruidige
aroma’s door de houtrijping
en barst van het sappige
donkere kersenfruit. Gewoon
een op en top eetwijn! Bij rijke
vleesschotels van rund, klein
wild tot hert. Is er nog een
slokje over? Dan kan de rijpe
harde kaas op tafel!

speciale
lezersaanbieding

6 feestwijnen
van € 63,94

voor € 49*
= 23% korting

2x

2x

2x

Bestel nu het feestwijnpakket via deliciousmagazine.nl/wijnpakket
*prijs feestwijnpakket = € 49, excl. € 4,95 verzendkosten

132 delicious.

Geen 18, geen alcohol!

