
 
Maandmenu 

 

 
 

 Januari 2017 
  

Geitenkaas met gegrilde watermeloen 
en balsamicostroop 

  
 Wijnadvies :  Devois Agneaux Blanc 
 

******* 
Uiensoep met sherry en saffraan  

 
 Wijnadvies : 

******* 
 Zeerbaarsfilet met vanillejus 

 
  

Wijnadvies :  Chateau Canet Blanc 
 

 

******* 
 Eendenborstfilet met druivencompote 

en chip van aardpeer   
 

 Wijnadvies :  Prinz zur lippe spatburgunder/Dornfelder 
******* 

 
 Ananassoufflé  met citrussaus 

 Wijnadvies :dessertwijn 

******* 
 

Mokka 



Witte wijnen              januari en Februari 2017 
 
 
Huiswijn 
  
Château Canet Blanc        € 13,-- 
A.C Minervois, Languedoc, Frankrijk 
Op de kalk en kleibodems en in het warme Mediterraanse klimaat groeien de Roussanne en de 
Bourboulenc druiven voor deze bijzondere witte Minervois. Een licht gouden kleur met een zeer 
heldere glans. In de neus toont de Minervois Blanc aroma’s van tropisch en citrus fruit (voornamelijk 
grapefruit), gevolgd door een frisse en ronde structuur in de mond. Het goede zuurgehalte zorgt voor 
een lange en frisse afdronk. 

 
Maand wijnen 
 
Devois des Agneaux Blanc                                                   € 14,-- 
Coteaux du Languedoc 
Op de prachtige leisteen en kleibodems van de appelatie Coteaux du Languedoc groeien de 
Roussanne, Marsanne en Grenach Blanc voor deze wijn. De druiven vergisten voor een deel 
in eikenhouten vaten. De wijn is zo gemaakt dat hij frisheid combineert met een rondheid 
  

Domain de la Ferrandiere Le Grand Vin Blanc    € 14,-- 
Coteaux de Miramont, Frankrijk 
Domaine de la Ferrandiere is gelegen waar ooit een zoutwater gebied te vinden was, 
tegenwoordig is het land een perfecte ondergrond voor wijnbouw. Deze Grand Vin Blanc is 
een blend van de druivenrassen Chardonnay, Viognier en Pinot Gris. De wijn heeft mooie 
aroma’s van kweepeer en bezit een fraaie bloemigheid. De smaak is rijk en rond, met ananas, 
hazelnoot en wat vanille. De afdronk is zacht. 

 
Pinot Blanc Prinz zur Lippe                                                € 16,-- 
Saksen Duitsland 
 
Een uitbundige witte wijn met in het aroma geel fruit zoals appels,abrikozen en lomoenen 
in de afdronk een elegante mineraliteit 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Rode wijnen           Januari en Februari  2017 
 
Huiswijn: 
 
Ferrandiere malbec                                      € 12   
 Ferrandiere Malbec heeft een donkere rode kleur. In de neus complex met hints van pruim, 
kers en nootmuskaat.  
In de smaak kersen en tabak. De afdronk is redelijk lang. 
 
 

Maand wijnen 
  
Château Canet Rouge       € 13,-- 
A.C Minervois, Languedoc, Frankrijk 
Voor de rode Minervois wijnen is het warme Mediterrane klimaat van groot belang om de Syrah 
(65%) en Grenache (35%) druiven naar hun ultieme rijpheid te brengen. De combinatie van deze 2 
druivensoorten geven de rode Minervois een diep rode kleur. In de neus vindt men veel fruit van 
zwarte bessen en bramen en een vleugje hout. Een solide structuur in de mond met veel body 
(‘matière’ zoals ze in Frankrijk zeggen), de tannines zijn zeker aanwezig maar zijn soepel en zeer 
zacht. 
 
 

Domaine de la Ferrandiere Le Grand Vin Rouge             €  14,--     
Coteaux de Miramont, Frankrijk 
Domaine de la Ferrandiere is gelegen waar ooit een zoutwater gebied te vinden was, tegenwoordig is 
het land een perfecte ondergrond voor wijnbouw. Deze Grand Vin is een wijn die kwalitatief duidelijk 
uitstijgt boven de basis serie die Ferrandiere op de markt brengt. Het is een blend van Cabernet 
Sauvignon, Merlot en Marselan druiven. De wijn bezit een elegant bouquet van rijp fuit en lichte 
kruiden. Rond, fris en mooi in balans, met een combinatie van rijp donker fruit en wat kruiden. 

 
 
Prinz zur Lippe Spatburgunder/Dornfelder                     € 16,--  
Sachsen, Duitsland 
Een heerlijke blend van dornfelder en pinot noir, fruitig met tonen van kersen en zwarte 
bessen. Door de rijping op houten vaten ontstaan lichte toast, mokka en toffee aroma’s. 
 

 
  
 


	001 wijnadvies  januari  2017
	Wijnadvies :  Chateau Canet Blanc

	CCN wijnadvies Januari en februari 2017.1
	Devois des Agneaux Blanc                                                   € 14,--


