Er zullen verschillende wijndomeinen
aanwezig zijn die hun wijnen laten proeven.

Domaine du Tariquet wordt inmiddels geleid door de derde generatie wijnmakers.
Toen Yves Grassa 25 jaar geleden druivensoorten als chardonnay en sauvignon
blanc aanplantte op de wijngaarden van zijn vader, vreesde Pierre dat hij de rest
van zijn leven onverkoopbare wijnen van zijn zoon Yves zou moeten drinken. Maar
het liep anders. De witte en rosé wijnen van Domaine du Tariquet in de Gascogne
zijn wereldwijd een groot succes. Belangrijkste factoren: een toegewijde familie en
de allernieuwste technieken.
Tariquet is inmiddels één van de voornaamste producenten van de Gascogne. Ze
spelen snel in op de nieuwste ontwikkelingen, door het aanschaffen van state-ofthe-art apparatuur, zoals nieuwe oogstmachines en persen. Deze noviteiten zorgen
tevens voor een hoge en constante kwaliteit van hun wijnen.

Spier is gelegen in het hart van de wijnstreek van Zuid-Afrika, op slechts 20
minuten van Cape Town International Airport.
Wie je bij Spier ook vraagt, iedereen antwoord hetzelfde op de vraag wat hun
missie is. “Het openbaren van de identiteit van de verschillende klassieke ZuidAfrikaanse druivensoorten”. Chenin Blanc en Pinotage staan hier op de eerste rij.
Naast de bekroonde wijnen en het toch wel uitzonderlijke natuurschoon in de
omgeving is de ethische benadering van zaken toch wel kenmerkend voor Spier.
Zo was Spier een van de eerste organisaties in het land die officieel het “Fair Trade
in Tourism SA” logo kregen. Spier was eveneens de eerste wijnmaker die werd
geaccrediteerd door de “Wine Industry Ethical Trade Association”. Eerlijke én
lekkere wijn dus. Een combinatie die wij wel kunnen smaken.

Op 20 jaar tijd groeide Farnese uit tot één van de meest gerenommeerde
wijnbedrijven in Zuid-Italië met wineries in Abruzzo, Puglia, Basilicata, Campania en
Sicilia.
Farnese staat bekend voor zijn professionaliteit, innovatieve karakter en sterke
prijs-kwaliteit-verhouding. Zij bieden in elk van deze regio’s authentieke wijnen aan
met een commerciële knipoog en dit op telkens van instapniveau tot grote,
internationaal geroemde, superwijnen.

Rioja is het klassieke gebied voor Spaanse rode wijn met veel traditionele wijnen,
maar hier heb je een moderne, biologische Rioja. Nog altijd een klassieker, maar
wel met de opwekkende, fruitige smaak van nu en slechts een hint van vanille en
toast door de rijping op eikenhout. Ook de verpakking is moderner dan die van de
meeste Rioja's. Misschien komt deze nieuwe aanpak doordat Dionisio Ruiz Ijalba,
oprichter van Viña Ijalba, van huis uit geen 'wijnman' is. Hij heeft een bedrijf in grind
en gravel in de Rioja. Het viel Dionisio Ijalba op dat de grond van de wijngaarden
niet veel verschilde van die van zijn afgravingen. Dat bracht hem op het idee om in
die arme, ondiepe gronden wijnstokken te planten. Zo begon hij in 1975 met een

nevenactiviteit wat uitgroeide tot een serieuze leverancier van diverse Rioja's.

U bent van harte welkom om een selectie (meer dan 60) van
deze wijnen te komen proeven.

De inkom bedraagt 10 euro, die in korting wordt gebracht na
aankoop van 24 flessen.

Ook zullen er tijdens deze dag interessante
kortingen zijn.
Ruime parking voorzien.

