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VOORWOORD
Het is alweer lang geleden dat
we van zo'n winter als op de
voorzijde van dit boekje hebben
mogen genieten. Laten we
daarom de winter maar in huis
halen! Met wijn welteverstaan.
Echte winterse wijnen met
warmte en diepte en wijnen die
vragen om lekker lang met
elkaar te tafelen en na te
tafelen. Ik hoop jullie met deze
selectie van oudgedienden en
vooral veel nieuwe en
spannende wijnen weer te
mogen verrassen. Fijne winter!

Dave Sintenie, Chateau78

CHATEAU78

Wijnboxen
VOOR IEDER WAT WILS
Voor deze winter heb ik 7
verschillende wijnboxen
samengesteld. Twee proefboxen,
twee verrassingsboxen en drie
wijnboxen die meer gericht zijn op
het complementeren van een
klassiek (Kerst)diner. Uiteraard
staat het jullie vrij om alle wijnen in
dit boekje ook los te bestellen en
zelf een box samen te stellen naar
jouw smaak of naar jouw wensen
(met een minimale afname van 6
flessen).

ADVIES OP MAAT ?

A D V I E S

O P

M A A T

via app of mail altijd bereikbaar

WIJN & SPIJS
Kerstdiner?
Naast de bestaande wijnboxen hier in
dit boekje is het uiteraard ook
mogelijk om persoonlijk advies te
krijgen. Zoek je hele specifieke wijnen
voor bij jouw menu? Ik denk graag
met je mee. In alle prijscategoriën zijn
prachtige wijnen beschikbaar.

GESCHENKEN
Zowel zakelijk als privé
Natuurlijk kan ik al deze mooie wijnen
(en nog veel meer) als mooi geschenk
aanbieden. In houten kistjes of trendy
verpakkingen, alles is mogelijk. Voor
meer informatie neem vrijblijvend
contact op.

06-19350357 - INFOCHATEAU78@GMAIL.COM

proefbox 1: Franse & italiaanse toppers
fijn & Goed geprijst
€ 6,50

€ 7,-

€ 8,50

Ponte pietra

Cos de la roque

villa blanche

toegankelijk, borrelwijn,
ingetogen, wit fruit,
dorstlessend, aperitief,
alleskunner, typisch Italiaans

sappig, nectarines, citrus,
expressief, goede zuren, top
bij vette vis of mosselen, favo
sinds vele jaren

vanille, botertje, karamel,
likje tropisch fruit, fijne
frisheid, voor chardonnayliefhebbers en voor aan tafel

trebbiano

colombard

€ 7,50

chardonnay

€ 8,-

€ 6,50
bio

villa blanche
piqpoul noir

Il Faggio

montepulciano

sogno del sud

rood fruit, licht gekoeld,
laurier, sappig, toffe wijn,
fijne structuur, borrel of
lekker bij charcuterie

donker fruit, stoer maar toch
doordrinkbaar, rijp, kruidige
tonen, kom maar door met je
Italiaanse gerechten

zwoel, Sicilië,
geconcentreerd, rijp fruit,
sap, warm, allemansvriend,
borrelwijn, lekker bij stoof

€44,-
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proefbox 2: wonderschone druiven
verfijnd & Geconcentreerd
€ 9,50

€ 7,50

€ 8,50

bio

de angelis

bento

beauvignac

pecorino

verdejo

mooie licht gouden kleur,
beetje mollig, anijs, perzik en
peer, toffe wijn uit de Marken.
Heerlijk glas zo of begin diner

al jaren in de collectie, echte
typische verdejo met
grapefruit en perziksnoepjes,
ultieme borrelwijn, verveeld
niet snel, top bij tapas.

€ 8,50

chardonnay

romig, butterscotch, mango
en banaan, lik vanille en frisse
zuurtjes, top prijs-kwaliteit,
bij coquilles, gebraden kip of
rijpe groenten

€ 7,50

€ 8,50

bio

bio

cristia

du pesquer

manos libre

frisse bessen afgewisseld met
rood rijp fruit, snuf mokka en
koffie erbij, heerlijk, licht
gekleurde wijn met
herfstkarakter

warmte uit randje
Rhone/Provence stijgt je glas
uit, paar jaar 'wijn van het
jaar' geweest, verleidelijk,
met kruidige tonen en bakken
fruit

stoere tempranillo uit Spanje,
krachtig en gelikt, met
aardbeien en kersen. hout,
lekkere chocola en
kruidigheid, niks meer aan
doen

grenache

€50,-

vaucluse
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verrassings box 3: witte wijn
fris & verrassend wit

witte wijn 1

witte wijn 2

witte wijn 3

witte wijn 4

witte wijn 5

witte wijn 6

€45,-
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verrassings box 4: rode wijn
vol & kruidig rood

rode wijn 1

rode wijn 2

rode wijn 3

rode wijn 4

rode wijn 5

rode wijn 6

€45,-
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SPECIALE KERSTBOXEN

3 WIJNBOXEN
''VAN APERITIEF TOT DESSERT''
Speciaal voor Kerst (of een ander mooi diner) selecteerde ik de
mooiste wijnen. Er zit in alle boxen een mooie opbouw van lichtvoetig
naar krachtig en kan worden ingezet bij diverse soorten menu's met vis,
vlees of vega. Er staan enkele tips bij, maar vraag gerust voor meer
persoonlijk advies of toelichting.

CHRISTMAS

CHRISTMAS .

ALL ABOUT
FAMILY,
FRIENDS,
GOOD FOOD AND
EXCELLENT WINE

LET OP:
ALLE FLESSEN OOK

LOS
TE BESTELLEN !!

MINIMUM AFNAME IN DE MIX
6 FLESSEN

Kerstbox 5: favoriete pareltjes
gul & verleidelijk
€ 7,50

€ 15,50

€ 15,bio

vignamato

kleine schorre
auxerrois

chardonnay

zwak voor deze wijn met
peer, amandelen, bloesem,
citrus, een lekker bittertje en
inzetbaar bij bijzonder veel
lichte visgerechten, klassiek
met pasta vongole

Nederlandse klasse, ziltig,
mineralig, citrus, schoon,
verfrissend en lekker met
allerlei frisse bereidingen van
vis en groenten, laatste
flessen!

dikke jongen met verfijning
uit de VS, vanille, tropisch
fruit, karamel en mandarijn,
heerlijk bij kip met
mandarijen of gebakken vis in
roomboter

verdicchio

€ 7,50

bogle

€ 9,-

€ 15,-

du pesquer

marques c.

old codger

warmte uit randje
Rhone/Provence stijgt je glas
uit, paar jaar 'wijn van het
jaar' geweest, verleidelijk met
kruidige tonen en bakken
fruit

topwijn, cocos, vanille,
bourbon, rioja-stijl, fijne
zuren, bij lamsvlees! of
lekkere groenten i.c.m.
rozemarijn en knoflook

zoveel harten veroverd, beter
dan menig Portugese port,
hazelnoten, butterscotch,
Turks fruit, vanille, rozijnen
en vijgen, bij kaas en desserts
met noten

vaucluse

€69,-

crianza

WWW.CHATEAU78.NL

tawny port
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kerstbox 6: klassieke klasse
elegant & uitdagend
€ 31,-

barnaut

€ 9,50

€ 20,50

champagne

mount riley

sauvignon blanc

Guerrin

100% pinot noir, mooi getoast,
droog, brioche, citrus, noten,
top champagne, feestelijk en
ook mooi aan tafel, bij
gerookte zalm, oesters, en
veel meer

echte marlborough
sauvignon. knisperend,
expressief, groen en veel fruit,
passievrucht randje, bij frisse
salade, vette vis of geitenkaas

top chardonnay, elegantie
aan tafel, complex ,
mandarijnen, mango, verse
brioche, bij kreeft of
langoustines, kip of luxe
salade noten en romige kaas

€ 17,-

st. veran

€ 17,-

€ 15,-

kruger

kaiken ultra

old codger

waanzinnige pinot, veel fruit,
grippy tannine, fris, mooie
kruidigheid, fynbos,
beaujolais-achtig, lekker bij
wild of gevogelte

zwarte bessen, bramen,
stoere rijpe tannine,
hooggelegen wijngaard zorgt
voor elegantie, bij vlees met
chimichurri of winterse
linzenschotel

zoveel harten veroverd, beter
dan menig Portugese port,
hazelnoten, butterscotch,
Turks fruit, vanille, rozijnen
en vijgen, bij kaas en desserts
met noten

pinot noir

€110,-

malbec
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tawny port
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kerstbox 7: uitzonderlijke schoonheid
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exclusief & bijzonder
€ 55,-

€ 34 ,-

€ 21,-

bio

Ruinart

champagne

Prinz GG

riesling 2018

springfontein

uitzonderlijk, oudste
champagnehuis, chique,
veelgeprezen, rijk, zinderende
zuren, elegante mousse, als
aperitief of bij amuses in veler
soorten

grote klasse, mineraal, rijkheid,
frisheid, waanzinnige balans,
oude stokken, late pluk, mooiste
druiven van domein, bij luxe
asperge, krabkoekje, fancy stuff

goudgeel, complex, tropisch
fruit, ananas, versgebakken
brood, Zuid-Afrikaanse luxe,
bij risotto pompoen, garnalen,
gevogelte

€ 13,-

chenin blanc

€ 39,-

kruger

perno

€ 39,-

ridge

cinsaut

barolo 2015

zinfandel 2018

bijzonder en uniek, hele oude
stokken, heel puur, licht en
elegant, fruit forward, intens,
expressief, graniet en natte
steen. Bij licht vlees, ook tof
bij gegrilde tonijn

voor gevorderden, tannines,
rozen, gedroogde cranberries,
nat bos, warme afdronk en
flinke zuren. Uren van tevoren
al open trekken!! Bij
paddestoelen, pasta of vlees

intens, complex, verfijnd,
zwoel en elegant, veel fruit,
gedoseerd hout en vanille,
topproducent, top van de V.S.
bij wild, rundvlees of rijpe
kazen

samen van

€200,-

voor ..

€180,-

2020 - 2021

TIPS
WIJN&SPIJS

"what grows together
goes together"

10 tips op een rij
1

Let op met zoet en zuur in je gerecht. Suiker in een gerecht zorgt dat je wijn
zuurder word en zuren in een gerecht maken de wijn zoeter. Bijvoorbeeld een
zoet dessert samen met een sauvignon blanc maakt de wijn extreem zuur.

2

Heb je een lichte bereiding van een gerecht (bv. dim sum of gepocheerde vis)
zorg dan dat je wijn het gerecht niet wegblaast. Zonde van je mooie delicate
gerecht. Kies voor een zachte wijn.

3

Je kunt bij vis ook prima rode wijn drinken, zeker als deze gegrild is. Kies voor
een lichte rode wijn met weinig tannine. Tannine (bij zwaardere rode wijn)
botst met de eiwitten in vis.

4

Je hebt een aantal klassieke combinaties die heel goed samen gaan. Google
gewoon. En onthoud: 'what grows together goes together'. Wijn en
product/gerecht uit dezelfde streek gaan vaak goed samen.

5

Wat is de meest inzetbare wijn qua wijn&spijs? Champagne of andere goede
bubbels! Multi inzetbaar en onderschat.

6

Frisse gerechten gaan goed samen met frisse wijn, rijpe en rijke gerechten
vragen om een wat vollere wijn.

7

Veel vet in je gerecht? Neem een wijn met goede frisse zuren en/of tannines .
Zij spoelen je mond lekker schoon voor een volgende hap. Zie het als een
citroentje op je gebakken vis.

8

Aroma's. In een wijn zijn vaak bepaalde geuren en smaken terug te vinden. Het
is leuk en speels om die in het gerecht ook terug te laten komen (harmonie).

9
10

Proef en probeer! Je kunt van alles van tevoren bedenken, maar je weet pas
hoe een wijn smaakt bij het gerecht door het proberen. En probeer dan ook
eens een andere wijn dan je normaal drinkt. Nieuwe smaken en nieuwe wijnen
verrijken je leven!
Laat je niet gek maken. Belangrijkst is , drink vooral wat je lekker vind bij eten
dat je ook lekker vind. Je kunt in een restaurants de meest fantastische wijnspijs combinatie proeven met een droge sherry. Maar ja, als je sherry echt niet
lekker vind gaat het zijn doel een beetje voorbij. Toch?

Alcoholvrij !!
Leitz sekt
(mousserend)
Om verschillende redenen
wordt er steeds meer
alcoholvrij gedronken. Dat
geldt voor bier, maar ook
voor wijn. Wil je tijdens een
feestelijk diner mensen een
mooi alternatief kunnen
schenken dan is dit veruit
het beste wat er in mijn ogen
op de markt is. Gemaakt van
100% riesling en verrassend
lekker, met mooie zuren en
veel citrus en appel in geur
en smaak. De bubbel en de
zuren geven de wijn pep,
waardoor hij niet zo snel
verveeld en weeïg is al veel
andere alcoholvrije wijn. Echt
de moeite waard om te
proberen en voor zwangeren,
bob's en (geheel)onthouders
de manier om toch een leuke
extra dimensie aan het diner
te geven.
Natuurlijk ook fijn voor
oud&nieuw en ontzettend
lekker met appelflappen en
oliebollen!!

Showrooms - 2
Market Report - 3

€12,-

BESTELLEN
- Bestel via app of
mail.
- Minimum afname 6
flessen.
- Afhalen in
Santpoort Zuid of
Haarlem.
- Bezorgen Haarlem
e.o €3,- (vanaf 12
flessen gratis)
- Betaling via tikkie
of factuur.
- Geef je een doos cadeau?
Voor €3,-verpak ik het in
een nette witte doos.

06-19350357 /
WHAT'S IN THIS
ISSUE?

infochateau78@gmail.com
Showrooms - 2
Market Report - 3

www.chateau78.nl

