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ZUID AFRIKA
CHEETAH HILLS
Robertson, een schitterende wijnregio. Zuid-Afrika kent wereldfaam als het
gaat over wijn. De meest bekende wijnregio's zijn ongetwijfeld Paarl,
Stellenbosch en Franschhoek maar een regio die zeker het noemen waard is,
is zonder meer het gebied Robertson. Robertson ligt op slechts 160 km van
Kaapstad en kent tal van gerenommeerde wijnhuizen die uitstekende wijnen
produceren. 14% van de Zuid-Afrikaanse wijn wordt in deze regio
geproduceerd, goed voor 14.000 hectare aan wijngaarden.
Pinotage – Schroefdop – Rood
Art.nr.6410
Een robijn rode wijn, full-bodied, mooi fruit in de smaak en fijne elegantie
tannines. De wijn komt uit Robertson, een gebied dat ligt in de Western Cape.
Serveer temperatuur 18-20°C.
Chenin Blanc – Wit
Art.nr. 6000
Een pittige droge wijn uit Western Cape Provincie, Robertson regio. De wijn heeft een fijn bouquet en een
zachte smaak. Als aperitief, bij vis, wit vlees of kruidige schotels. Serveer temperatuur 10-12°C.
Pinotage – Rosé
Art.nr. 6802
Een fruitige rosé met veel karakter. Heeft in de smaak hints van zwarte bessen en kersen. Aanbevolen als
aperitief, bij vis of vlees. Serveer temperatuur 8-10°C.

BAKENSKOP – ROOD – ROBERTSON
MERLOT
Art.nr. 6403
De wijngaard is 8 jaar oud en de opbrengst per oogst 10 ton per ha. Wanneer de druiven
de optimale rijpheid van 23° Baumé hebben bereikt worden zij geoogst. Droge
fermentatie op de schillen. om een goed resultaat te krijgen. De wijn wordt twee keer
overgestoken en rijpt ± een maand in frans eiken vaten om veel fruitigheid en souplesse
in de wijn te bewerkstelligen. Het resultaat is een karaktervolle wijn, gemaakt op
traditionele wijze. De wijn heeft geruime tijd gerijpt op Frans eiken vaten. De wijn heeft
een lange afdronk. Smaakt heerlijk bij gerechten met rood vlees, wild en kruidige
gerechten.
CABERNET SAUVIGNON
Art.nr. 6404
De wijngaard is 15 jaar oud en heeft een natuurlijke lage opbrengst van 9 ton per ha.
Wanneer de druiven hun optimale rijpheid hebben bereikt, worden deze geoogst. Het Baumé gehalte bedraagt
dan 24°. Dit draagt mede bij aan een maximum aan complexiteit en structuur. De wijnen rijpen ca. 3 maanden
op eiken vaten om nog meer fruitigheid te bewerkstelligen.
SHIRAZ
Art.nr. 6413
Op de grindachtige grond met micro irrigatie gedijen de druiven uitermate goed. De handmatige oogst begint
ca. half maart, vroeg in de koele ochtend. Er wordt een strenge selectie toegepast tijdens het oogsten van de
druiven. Tijdens de vinificatie laat de keldermeester het druivensap 4 dagen in contact met de schillen.
Opvoeding van de wijn is deels in roestvrij stalen tanks en deels in Frans en Amerikaans eiken vaten. In de
smaak vindt men uitgesproken bramen en kruidige ondertonen. Een aangename wijn, die karaktervol is en vol
van smaak. Aanbevolen bij: geroosterde kip, lam, schaap, stoofpotten, steaks, rood vlees en wild.
PINOTAGE
Art.nr. 6414
De bodemgesteldheid bestaat uit klei, slib, zand en grind en er wordt micro irrigatie toegepast. Vroeg in de
ochtend worden de druiven handmatig geoogst. Tijdens de vinificatie laat de wijnmaker de druivenschillen 4
dagen contact hebben met het sap. Daarna volgt opvoeding van de wijn in roestvrij stalen tanks en in Frans en
Amerikaans eiken vaten. Proefnotitie: Typerende geur en smaak van de pinotage druif en sappige pruimen. e
wijn heeft zachte tannines en is goed in balans. Aanbevolen bij: rosbief, wild, eend, lever, spareribs, kip,
kalkoen en slakken.
BAKENSKOP – WIT – ROBERTSON
CHARDONNAY
Art.nr. 6004
De Chardonnay druif werd pas in de jaren 80 in Zuid-Afrika geïntroduceerd. In deze korte periode hebben de
wijnboeren hier reeds opmerkelijke resultaten bereikt. Een zacht-droge witte wijn met aangename rondingen.
Prima als aperitief of als begeleider van wit vlees, gevogelte en gerechten met vis.
BAKENSKOP – ROBERTSON
ALLE GOEIE WENSE – ROOD
Art.nr. 6414
Deze populaire rode wijn wordt niet alleen zeer gewaardeerd om de vriendelijke tekst op
het etiket, maar ook om de volle aangename smaak van de wijn. Door het karakter en
uitstekende kwaliteit ervan, is de wijn al perfect op dronk en kan ook zeker nog een
aantal jaren ouderen. Aanbevolen bij: rood vlees, wild, kruidige gerechten of een
kaasplateau.
DESSERTWIJNEN / PORTACHTIGE WIJNEN – ROBERTSON
BAKENSKOP – MUSKADEL – VOL SOET – ROOD
Art.nr. 6351
Het druivenras voor deze bijzondere wijn is Muscat de Frontignan. Robijnrode kleur.
Rozijnachtige neus, met in de smaak een mooie concentratie van fluweelzachte tonen.
Een perfect aperitief en o.a. ook heerlijk bij desserts met fruit en gebak. Tevens is deze
heerlijke wijn een ideaal slaapmutsje.
The South African Trophy Wine Show: Bronze medal
BAKENSKOP – MUSKADEL – VOL SOET – WIT
Art.nr. 6302
Mooie, goudgele kleur heeft deze wijn die tot 17% alcohol is aangesterkt met eaux-de-vie
van druiven. Volle zoete witte wijn, gemaakt van het druivenras Muscat de Frontignan,
heeft een honingachtige geur van volrijpe druiven. Fluweelzacht op de tong. Een
heerlijke wijn als aperitief, bij desserts of bij en/of na de koffie.
The South African Trophy Wine Show: Gold Medal

JONKHEEER – MUSCATHEER – WIT
50cl Art.nr. 6301
Druiven die hiervoor speciaal bestemd zijn, blijven aan de wijnstok hangen totdat zij een
rijpheid hebben tot 24° Baumé. Na 24 uur contact met de schillen tijdens de fermentatie,
wordt de wijn aangesterkt tot 15% alcohol. De wijn rijpt 18 maanden in kleine roestrij
stalen tanks. Daarna wordt gebotteld. Het restsuikergehalte is 114 gram per liter. Diepe
strogele kleur met een hint van groen. Het bouquet heeft bloemige muscat geuren en het
verrukkelijk lime en vanille karakter is in volledige harmonie met het niveau van zoetheid
en alcohol. Deze dessertwijn kan ook genoten worden als aperitief, geserveerd met
ijsblokjes of als ideale partner bij kaasplateaux. Bij een competitie tussen de beste
Muscat wijnen van de wereld, die werd gehouden in Frankrijk, heeft deze wijn de
zilveren medaille gewonnen.

