
 
Maandmenu 

Samengesteld door Rigoni 

 
Caribische rondreis  

Juni 2017 
Wijnadvies:Abad Dom Bueno 

Blood Sausage and Yuca Shepherd’s Pie 
Taartje van Caribische bloedworst en cassave 

.                                    met avocado en koreandersaus 
  

******* 
Wijnadvies:Lintor Park 

Callaloo 
 Tayerbladsoep met krab 

 

******* 
Wijnadvies: Pinot  Blance Prinz zur Lippe 

Camarones Rellenos 
Gefrituurde garnalen met een ansjovisvulling 

  
 

******* 
Wijnadvies:Vermatch  Peter Zemmer 

Gebraden eendenborst met  
marmelade van Julie-mango’s 

en aubergine in kokosroom en riz  au Djon Djon 
 

******* 
Appelbananen met zuurzakroomijs 

en granaatappelsaus 
******* 

 
Mokka 



Witte wijnen                                            Juni 2017 
 
 
Huiswijn 
LINTON PARK         
 Elegant met uitgesproken rijp fruit en kruidige aroma's. Typische, complexe Chardonnay 
smaken van rijpe peer, vijgen, meloen met boterachtige nuances. Mooie finish met rijke, 
geconcentreerde smaken van de lagering op Frans eiken 
       
 

Maand wijnen 
 Cesari Cento Filari                                                              
 D.O.C. Lugana, Italie 
Lugana is een wijngebied net ten zuiden van het Gardameer in Veneto, waar kwalitatief zeer 
goede wijn gemaakt wordt. De wijn is voor het grootste gedeelte gemaakt van de Trebbiano di 
Lugana en slechts een tiende deel is Chardonnay. Zowel fruit, bloemen en kruiden zijn te 
ontdekken in het bouquet. Mede dankzij de rijping op een stalen cuve, is het een hele frisse 
wijn met een evenwichtige structuur. 
 

Sciava/vernatsch peter zemmer                       
  
De Vernatsch (ook wel Schiava of Trollinger) geeft plezierige, vrij ongecompliceerde rode 
wijnen met prettige zuren en een fruitige smaak, die doet denken aan aardbeien. Ze kunnen 
een hint van geroosterde amandelen hebben en zachte tannine.   
 

 
Pinot blanc  prinz zur lippe                       
Een uitbundige witte wijn met in het aroma rijp geel fruit zoals appel,abrikozen en limoenen 
In de afdronk een elegante mineraliteit 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Rode wijnen                                       Juni  2017 
 
Huiswijn: 
 
Mc Carmenere     
 MG Carménère Reserva 
Deze wijn, gemaakt van de Chilleense druivenspecialiteit Carménère, heeft aroma’s van rijp 
zwart fruit, ceder, toast en vanille en een ronde, romige textuur met zachte en rijpe tannines. 
Een charmante en lange afdronk. Past bij: steak, stoofschotels, paté en zelfs bij zoetzure 
gerechten 
 

Maand wijnen 
  
Abad Dom Bueno         
 Abad Dom Bueno Mencia heeft een diepe kleur en stevige geur van rijp zwart fruit met 
kruidige aardse tonen. Zeer zachte smaakinzet, fraai fruit met veel expressie, voorbeeldige 
dosering van het hout. In de finale afdronk volop lengte met fruit van bramen en stevige maar 
niet drogende tannines. Abad Dom Bueno Mencia heeft 9 maanden gerijpt op Frans en 
Amerikaans eiken. 
  
 
 

El Meson Rioja Reserva            
El Mesón Rioja Reserva  
Is tenminste 36 maanden gerijpt, waarvan tenminste 12 maanden op eikenhout en de rest op 
fles. El Mesón Rioja Reserva is gemaakt van de druiven Tempranillo 90%, Cabernet 
Sauvignon 10%. De wijn heeft vanilletonen, tannines en bessenaroma`s.   
El Mesón Rioja Reserva eindigt met een krachtige afdronk die niet te zwaar overkomt. 
  

 
Trapiche Malbec          
  
Fantastische volle en rijpe malbec uit Mandoza van het wijnhuis Trapiche. 
Bijna zwart van kleur met in de geur indrukken van zwart fruit,tabak,vanille en cacao 
Door de rijping van 15 maanden op nieuwe Frans en Amerikaans eiken heeft deze wijn zich 
ontwikkeld tot een heerlijke complexe wijn ,met een krachtige en rijke smaak. 

 
  
 

https://www.wijnbroeders.nl/wijnshop/?filter_land=42&query_type_land=and&filter_soort=45&query_type_soort=and&filter_streek=230&query_type_streek=and&filter_seo=0
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