
 

 

Dit zou het moment zijn voor een royale Voorjaarsproeverij, bij mij in de winkel. Maar voor het tweede jaar op rij heb ik vanwege 
Covid-19 de dankbare taak voor u een thuisproeverij te organiseren. Om u in de gelegenheid te stellen kennis te maken met spannende 
en unieke wijnen. Op deze manier kunt u toch genieten van de Voorjaarsproeverij. Allemaal wijnen die vooral bijzonder zijn vanwege 
de inheemse druivenrassen. 
 

WIT 
 

Welschriesling 2020 ‘Vom Spitz’ 
Weingut Ziniel - Burgenland - Oostenrijk     € 9,75 

De druif Welschriesling heeft een volstrekt eigen gezicht en heeft niets met Riesling te maken. 

 

Friulano 2020 
Bidoli - Friuli Grave DOC- Italië      € 9,95 

Een origineel glas wijn; in de beste zin van het woord lekker tegendraads. 

 

Petit Manseng & Gros Manseng 2019 ‘Odé d’Aydie’ 
Famille Laplace - Pacherenc du Vic-Bilh AOP - Frankrijk    € 13,95 

Eigenzinnige wijn, een heerlijke combinatie van fraîcheur en vulling. 

 

Treixadura 2019 ‘Saramusa’ 
Bodega Pateiro - Ribeiro DO - Spanje     € 13,75 

Een verkwikkende wijn die veel serieuzer is dan het vrolijke etiket doet vermoeden. 

 

ROOD 

 

Lagrein 2019 
Cantina Girlan - Alto Adige DOC - Italië     € 15,95 

Heerlijk puur. Echt een wijn zonder opsmuk.  

 

Caiño & Sousón 2018 ‘El Patito Feo’ 
Bodega Pateiro - Ribeiro DO - Spanje     € 18,95 

Een buitengewoon origineel glas wijn dat wel heel breed inzetbaar is. 

 

 

Normaal    € 82,30       Nu met 15% lentezachte voorjaarskorting    € 69,95 
Én gratis thuisbezorgd 

 
De Druiven 

 

Welschriesling is de Oostenrijkse naam voor deze druif. De oorsprong ligt echter in Centraal en Oost-Europa. In de literatuur is gekozen voor de 

Kroatische naam Graševina, omdat de druif daar het meest staat aangeplant. Het is een laat bloeiende productieve druif, goed in staat om frisse zuren te 

behouden. Gedijt uitstekend in een wat warmer en droog klimaat en is prima bestand tegen koude. 

 

Friulano - in 2007 is Europees besloten om de oude namen Tocai Friulano en Sauvignonasse te vervangen door Friulano. Oorspronkelijk komt deze 

Italiaanse druif uit Veneto maar verhuisde in de tijd naar het oosten, naar Friuli, waar hij zich het beste thuis voelt. De wijnen zijn vaak licht kruidig, 

met tonen van amandelen en soms fris grassig. Minder stuivend dan Sauvignon Blanc maar wel met meer body. 

 

De Petit Manseng, en in het verlengde daarvan de Gros Manseng, is een kwaliteitsdruif waarvan droge witte wijnen gemaakt worden. Vooral 

aangeplant in het zuidwesten van Frankrijk - Jurançon en Pacherenc du Vic-Bilh - leveren deze druiven mooie volle, krachtige, droge witte wijnen met 

een aangename frisheid. Ook de zoete varianten zijn een aanrader. 

 

De Treixadura-druif wordt verbouwd in Galicië, in Noordwest-Spanje, maar komt oorspronkelijk uit Portugal. De goudgele wijnen hebben delicate 

aroma’s van appel, peer en perzik met soms een hint van citroen. Dat gecombineerd met een wat lagere zuurgraad levert verfijnde kwaliteitswijnen op. 

 

De naam Lagrein is hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit Val Lagarina in Trentino, Noord-Italië, waar hij zijn naam aan te danken heeft. De rode wijnen 

hebben een diepe kleur, soms tegen het zwarte aan. Blauwe bessen zijn in de geur en smaak meestal volop aanwezig. Ondanks dat de druif niet al te veel 

tannine aan de wijn geeft, kan hij soms wat hoekig overkomen. Om de wijn wat zachter en ronder te maken krijgt hij dan een opvoeding op gebruikte 

eikenhoutenvaten. 

 

De Caiño Tinto is een inheemse druif van het Iberisch schiereiland. Hij komt uit het noorden van Portugal, uit Vinho Verde en heet daar Borraçal. 

Tegenwoordig steeds meer verbouwd in het aangrenzende Galicië, in het noordwesten van Spanje. Het is een druif die best gevoelig is voor allerlei 

ziektes maar tegelijkertijd goed kan tegen arme, droge grond en een koel klimaat. De wijnen hebben meestal meer alcohol - behalve de El Patito Feo 

2019, 12%! - en zitten ruim in de zuren. Vaak een klein bittertje en mooi verpakte tannine. 

 

De Spaanse naam is Sousón; in Portugal, waar hij oorspronkelijk vandaan komt, heet hij Vinão. Door de dikke schil is de druif goed bestand tegen 

ongedierte en ziektes. Er zit zoveel kleur in de schil dat de wijn soms bijna zwart lijkt. In een blend geeft de Sousón de wijn vooral structuur en tonen 

van kersen en bosvruchten. 


