
Na een mooie en intensieve avond hebben we in overleg met de maakster van het menu de volgende 

wijnen gekozen. 

Bij het voorgerecht: 

Zeeuwse oester met algenwaton, salade, gemarineerde coquille, citroenmascarpone, creme van 

zeekraal en een jus van waterkers en rucola 

Laurent Miquel Cote 238 Pech Gentille, Albarino 2020 

Deze Côte 238 Pech Gentille is een van de bijzondere wijnen v.h. wijnhuis Laurent Miquel. De geur is 

rijk met aroma’s van witte perzik en citrusvruchten. In de smaak is deze wijn fris en fruitig met een 

goede zuurbalans met een lange afdronk heerlijk bij de Zeeuwse oester met algenwaton, salade, 

gemarineerde coquille. 

De Albarino druiven zijn afkomstig van de wijngaard gelegen in de Zuid-Franse Languedoc. De term 

Pech komt van de oud historische naam voor kleine heuvel. Laurent Miquel heeft deze wijn de naam 

Pech gegeven omdat de wijngaard in een heuvelachtig gebied ligt op een hoogte van 238 meter. Ook 

de hoogte zien we terug in de benaming. De wijngaard geniet van een geweldig klimaat met als 

resultaat hoge kwaliteit druiven. 

De druiven worden in de nacht geoogst om ervoor te zorgen dat alle aroma’s behouden blijven. De 

veroudering vindt plaats op droesem in roestvrijstalen vaten. Het resultaat is een zeer elegante witte 

Albarino wijn.  

Leverancier; Smorre 

Prijs; € 9,26 exclusief BTW 

     Bij het tussengerecht: 

Zeeduivelmoot a la plancha, truffelaardappelpapier, asperge, enyngi paddenstoel en een zalfje van 

bloemkool 

Chateau Mourgeus de Gres Costieres de Nimes Fleur d’Eglantine rose 2021 

Deze prachtige rose uit de Rhone streek (Costrieres de Nimes) is gemaakt van de GSM druiven, om 

precies te zijn de druivensoorten; Grenache, Syrah en Mourvedre. Niet alleen de fles is fraai maar 

ook de inhoud is niet te versmaden. Een fraaie, droge rose met een zalmroze tint en een verfijnd 

aroma van rood fruit en milde kruiden. De smaak zet zacht, mild en rond in. De smaak blijft daardoor 

evenwichtig en aanhoudend. In combinatie met het gerecht een voltreffer. De paddenstoel en het 

zalfje van bloemkool en natuurlijk de a la plancha zeeduivelmoot kan deze rose perfect aan een 

ondersteund, sterker nog deze versterkt dit fijne gerecht. Umami!!!  

Leverancier; Twentsche wijnhuis 

Prijs € 7,60 exclusief BTW 

     Bij het hoofdgerecht; 

Kalfswang en zwezerik met asperge, witte wijnsaus, tuinboontjes en aardappel krokantjes 

Scaia Rossa Corvina Veneto IGT 2019 

Deze Scaia Rossa Corvina wordt gemaakt van uitsluitend (1 druif =Cepage) Corvina druiven van drie 

tot tien jaar oude stokken op de vruchtbare kalk-en vulkanische heuvels rondom Colognola ai Colli in 



de provincie Verona. De zeer voorzicht geplukte trossen worden ontsteelt, de druiven even 

ingeweekt en vervolgens heel voorzichtig gepest. Het sap bevat de mooiste fruitzuren en bitters als 

de vergisting plaatsvindt. De mooi robijnrood gekleurde wijn heeft in de neus florale aroma’s van 

rode rozen en violet. De bramen, pruimen en framboos komen tevens prachtige tot zijn recht. Deze 

Scaia, (Sca-i-a) is zachtromig met een uitgebalanceerde sappige frisheid en de juiste hoeveelheid 

tannines. Al met al een zeer prettige begeleider van het gerecht. Niet overheersend maar juist met 

een karaktervolle ondersteuning. Echt een heerlijke combi. 

Leverancier; Henri Bloem 

Prijs; € 9,00 exclusief BTW 


