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Waar voor de een het kerstdiner staat voor een groot gebraad op een overvloedig 
gedekte tafel, wordt dat door een ander weer heel anders ingevuld. Klein, intiem, met 

oprechte aandacht voor elkaar en voor de natuur. 

WIjn + Spijs combinaties voor

2019 Blanc Selecció – Penedès
Finca Can Feixes – biologisch
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €10,50 €11,25    
Bij doos van 6: €10,10 per fles
Heerlijk bij: crostini’s met tomaat, burrata en 
verse basilicum

Mozzarellaliefhebbers konden hun geluk niet 
op toen, niet zo gek lang geleden, burrata ook 
hier in Nederland makkelijk verkrijgbaar werd.
Een combinatie met goed rijpe tomaten en 
basilicum is snel gemaakt en wat we daarbij 
schenken? De sublieme Blanc Selecció van de 
meesterwijnmakers van Can Feixes. Prachtig 
verfijnde textuur met frisse tonen van appel en 
abrikoos. 

2019 Morellino di Scansano
Cantina LaSelva – biologisch
Op dronk: tussen nu en 2026
Nu per fles: €11,40 €12,25
Bij doos van 6: €10,95 per fles
Heerlijk bij: Toscaanse gratin van mediterrane 
groenten en kruiden met cannellinibonen 

De Toscaanse keuken staat bekend om het 
gebruik van veel groenten en bonen. Deze 
groentestoof wordt afgetopt met een knapperig 
laagje verkruimeld zuurdesembrood. Morellino 
di Scansano heeft de hoogste Italiaanse her-
komstbenaming DOCG en op Cantina LaSelva 
wordt volledig biologisch gewerkt. Expressief en 
fruitig van karakter met een kruidige neus, fris 
en sappig van smaak. 

2019 Zoé blanc Viognier bio – Pays d’Oc
Maison Parcé frères – biologisch
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €9,40 €10,10   
Bij doos van 6: €9,10 per fles
Heerlijk bij: tartaar van rode biet met een 
zacht gekookt kwarteleitje, aceto balsami-
co, pecorino en krokante bietenchips

Bietjes zie je veel in de vegetarische keuken; 
er zijn niet veel groenten die zo veelzijdig én 
smaakvol zijn dat ze een heel gerecht kunnen 
dragen. Deze bloemige en weelderige viognier 
is daarbij de perfecte begeleider. De druiven 
komen van streng geselecteerde wijngaarden 
met een kalkrijke bodem. Delicaat met een 
rijke smaak, licht kruidig en fris geel fruit. 

2016 Monbazillac 
Château Vari – biologisch
Op dronk: tussen nu en 2027
Nu per fles: €13,90 €14,90   
Bij doos van 6: €13,40 per fles
Heerlijk bij: crème brûlée

Door botrytis cinerea (edele rot) boren zich 
minuscule gaatjes in de druif waardoor er een 
concentratie van suikers, zuren en aromastoffen 
plaatsvindt. Monbazillac is zo’n edelzoete wijn; 
fris en opwekkend met smaken als honing, bloe-
sem, kweepeer, mandarijn en zoete witte perzik. 
Een geliefd dessert dat hier heel goed bij past 
is crème brûlée: zoet, romig en met de onweer-
staanbaar knapperige bovenkant.

Aperitief Hoofdgerecht

Voorgerecht Nagerecht

€65,95 €70,85

De bewuste kerst

Extra voordelig te bestellen als dinerpakket ‘Bewuste kerst’ bestaande uit 6 flessen:
1x Blanc Selecció – Penedès
2x Zoé blanc Viognier bio – Pays d’Oc  

2x Morellino di Scansano 
1x Monbazillac 

Crostini’s met tomaat, 
burrata en verse basilicum

Verse basilicum 
en tomaat vragen 

om fris wit met 
goede zuren

Finca Can Feixes



Extra voordelig te bestellen als dinerpakket ‘Verrassende kerst’ bestaande uit 6 flessen:
1x ALLO – Minho
2x Chenin blanc – Franschhoek   

2x Vago Rojo – Mendoza  
1x Sauvignon blanc semi-dulce  

Niets is zo leuk om af en toe te experimenteren in de keuken en nieuwe recepten uit 
te proberen. Verandering van spijs doet immers eten. Waarom zou je dat niet ook eens 

met kerst doen en je tafelgenoten verrassen?

WIjn + Spijs combinaties voor

De verrassende 
kerst

2019 ALLO – Minho
Quinta de Soalheiro
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €8,75 €9,40     
Bij doos van 6: €8,50 per fles
Heerlijk bij: pintxos met jamón serrano 
en een kwarteleitje

Het verschil tussen tapas en pintxos? Hoewel 
tapas door heel Spanje gegeten worden, horen 
pintxos echt in het noorden van Spanje thuis, 
Baskenland. Pintxos – prikker – zitten vaak 
aan een spies en worden als wat luxer ervaren. 
Een fris witte wijn past hier mooi bij. Deze Por-
tugees is gemaakt van albariño en de aroma-
tische loureiro met tonen van tropisch fruit en 
citrus. Mineraal, elegant en expressief. 

2019 Vago Rojo – Mendoza 
Altocedro
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €10,20 €10,95  
Bij doos van 6: €9,90 per fles
Heerlijk bij: ossobuco alla Milanese met 
saffraanrisotto 

Een onweerstaanbaar stoofgerecht uit Milaan, 
waarbij de merg van de kalfsschenkel zorgt 
voor die heerlijk gebonden en smaakvolle saus. 
Met de saffraanrisotto erbij tover je meteen wat 
kleur op het bord. We schenken er een Argen-
tijnse topwijn bij; een indrukwekkende assem-
blage van malbec, tempranillo en cabernet-sau-
vignon. Donker fruit, veel sap en licht kruidig, 
dit is genieten!

2019 Chenin blanc – Franschhoek
Kruger Family Wines
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: €11,50 €12,40    
Bij doos van 6: €11,20 per fles
Heerlijk bij: huisgemaakte flensjes met in 
five spices geroosterde eendenborst, hoisin-
saus en knapperige fijne groenten

Een verrassend gerechtje. Is het niet om de heer-
lijke combinatie van smaken en texturen, dan 
wel om het feit dat hier eigenlijk geen bestek 
aan te pas komt; in China eten ze het zo uit 
het vuistje. De chenin blanc van Johan Kruger 
past hier mooi bij met zijn prachtige structuur, 
verfijnde zuren en frisse tonen als citrus en 
tropisch fruit. 

2019 Sauvignon blanc semi-dulce 
Palacio de Bornos
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles (0,5 ltr): €7,95 €8,60    
Bij doos van 6: €7,70 per fles
Heerlijk bij: tarte tatin van ananas met 
lychee-ijs

Een tarte tatin wordt oorspronkelijk van appel 
gemaakt, maar met ananas is hij minstens zo 
lekker! Er zijn inmiddels vele variaties op deze 
‘omgekeerde’ appeltaart. De dessertwijn van de 
makers van Palacio de Bornos is een heerlijke
aanvulling op dit gerechtje, gemaakt van 100%
sauvignon blanc. Uitbundige tonen van 
tropisch en gekonfijt citrusfruit. Licht zoet met 
een ideale balans tussen extract en verfijning.

Aperitief Hoofdgerecht

Voorgerecht Nagerecht
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€59,95 €64,70

90 punten
Wine

Advocate

Geroosterde eendenborst 
met huisgemaakte flensjes

Een exotisch 
gerecht vraagt om 

een expressieve wijn

Kruger Family Wines
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Kerst is hét moment om terug te vallen op tradities, en dan vooral familietradities. 
Van dat gerecht wat oma altijd voor de hele familie maakte tot die speciale wijn die alleen 
dan op tafel komt. Deze wijnen en gerechten staan garant voor mooie kerstherinneringen.

WIjn + Spijs combinaties voor

2019 Verdejo – Rueda 
Palacio de Bornos
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €8,50 €9,10  
Bij doos van 6: €8,20 per fles
Heerlijk bij: kleine trostomaten gevuld 
met Hollandse garnalen en een romige 
cocktailsaus

Bij het aperitief drink je graag iets fris, wat het 
palet opkwikt. Een smaakvol klein gerechtje 
erbij, en iedereen komt in de sfeer. Verdejo past 
perfect in dit plaatje, want de wijn uit Rueda 
met zijn toegankelijke karakter en intense 
smaak, doet exact wat hij moet doen. Expres-
sieve, exotische tonen zijn in perfecte balans met 
het bloemige en kruidige van deze wijn. 

2018 Ribera del Duero – Roble
Dominio de Bornos
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €9,95 €10,75
Bij doos van 6: €9,60 per fles
Heerlijk bij: geroosterde eendenborst met 
rode wijnsaus, gemengde paddenstoelen 
en pommes sarladaises

Bij het hoofdgerecht pakt men graag uit, qua 
gerecht maar ook qua wijn. Ribera del Duero
is een Spaans wijngebied dat in 1982 een DO-
status kreeg. Deze Roble, verwijzend naar de 
rijping op eiken vaten, imponeert met zijn in-
tense neus van rood fruit en milde kruiden. De 
smaak van de 100% tempranillo is fris, met vol-
op sappig fruit en een lange, elegante afdronk.

2017 Marquis de Pennautier Chardonnay
Château de Pennautier
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €10,50 €11,30    
Bij doos van 6: €10,20 per fles
Heerlijk bij: canapés met gerookte zalm, 
crème fraîche en verse bieslook

Wat bij een klassieke kerst zeker niet mag 
ontbreken, is een goede chardonnay. De link 
naar visgerechten is snel gemaakt, maar schenk 
hem ook eens bij zachte Franse kazen. Deze 
evergreen uit het Okhuysen-assortiment is rijk, 
elegant en geconcentreerd met de juiste dosis 
spanning. Tonen van zuidvruchten, tropisch 
fruit en iets van vanille maken hem heel
verleidelijk. 

Fine Tawny 8 years – Port
Quinta do Tedo
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €13,40 €14,90   
Heerlijk bij: huisgemaakte tiramisu 

Vaak in een adem genoemd met kaas en noten,
maar dat port het als dessertwijn ook erg goed
doet bij zoete nagerechten is minder bekend.
De karamel- en nootachtige aroma’s in deze 
zachte, maar complexe fine tawny zorgen er-
voor dat hij mooi combineert bij een klassieker
als huisgemaakte tiramisu. Dit is een pracht-
afsluiter van het klassieke kerstdiner!

Aperitief Hoofdgerecht

Voorgerecht Nagerecht

Extra voordelig te bestellen als dinerpakket ‘Klassieke kerst’ bestaande uit 6 flessen:
1x Verdejo – Rueda
2x Marquis de Pennautier Chardonnay  €62,75 €68,10

De klassieke kerst

2x Ribera del Duero – Roble 
1x Fine Tawny 8 years – Port

De chocolade en 
koffiesmaken combineren 

uitstekend met
de gekarameliseerde 

tonen van de port

Huisgemaakte
tiramisu 

Quinta do Tedo



2018 La Grange – Muscadet Sèvre 
et Maine sur Lie, Luneau-Papin
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: €11,60 €12,50  
Bij doos van 6: €11,25 per fles
Mousserende wijn? Natuurlijk, maar 
dat oesters ook heel goed samengaan met 
muscadet is voor veel liefhebbers geen 
geheim. Dit topdomein ligt in het gere-
nommeerde subgebied Sèvre-et-Maine. 
Een assemblage van oude stokken van 
kleine percelen rondom Le Landreau met 
een bodem van micaschist. Rijk, met een 
heerlijke mineraliteit, iets van citrus en 
tonen van rijp geel fruit. 

Frizzante Nera Spago – Prosecco 
Colli Trevigiani, De Faveri
Op dronk: tussen nu en zomer 2021
Nu per fles: €10,50 €11,30   
Bij doos van 6: €10,20 per fles
De proseccodruiven zijn afkomstig van 
de schitterend gelegen wijngaarden op 
steile heuvels. De familie Faveri ge-
bruikt moderne vinificatietechnieken 
en perfect gave druiven. Met ongekende 
bevlogenheid maken zij uitmuntende 
mousserende wijn. Een elegante mousse, 
aroma’s van witte bloemen, bloesem en 
suikermeloen. Fris en sappig met een 
mild droge afdronk.

Espumoso Brut – Rueda 
Palacio de Bornos
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: €9,95 €10,75   
Bij doos van 6: €9,70 per fles
Oesters vragen simpelweg om een 
mousserende wijn. Deze verleidelijke 
espumoso heeft een fijne mousse en is ge-
maakt van 100% verdejo. Gevinifieerd 
volgens de ‘méthode traditionnelle’ met
een rijping op fles van twee jaar. Verfris-
send, met tonen van exotisch fruit, kruis-
bes en bloemen. Verfijnd droog en zeer 
zuiver in de afdronk. Een parel van het 
prijswinnende Palacio de Bornos. 
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Een geweldige 
start van een 
avond heerlijk 

tafelen


