ZUID-AFRIKA

WIJNSTREKEN

A
B
C
D
E
F

BREEDEKLOOF
TULBAGH
ROBERTSON
SWARTLAND
DURBANVILLE
WALKER BAY

COASTAL REGION
www.roundhousewines.co.za
LEEUWENKUIL KELDER
g 1250 h Stellenbosch & Swartland t zandsteen / klei k mediterraan O 1990

Leeuwenkuil is een familiebedrijf en een van de meest veelzijdige wijnproducenten
in de regio. Van hun vele wijngaarden worden wijnen geproduceerd door de nog
jonge wijnmaker Pieter Carstens. Pieter heeft al verschillende Platter 5 sterren
wijnen geproduceerd voor Leeuwenkuil. Leeuwenkuil verbouwd ook veel premium
fruit voor bekende merken en de Swartland revolutionairen. De wijnen worden geproduceerd in
moderne kelders in Stellenbosch en in Swartland. De Round House wijnen zijn frisse lichte wijnen
met gezond rijp fruit.

w

Round House Sauvignon Blanc, Coastal Region

s

2019

3,86

w

Round House Chardonnay, Coastal Region
n 30% 6 mnd in oude Franse vaten

s

2019

3,86

p

Round House Cinsault Rosé, Swartland

s

2020

3,86

r

Round House Cabernet Sauvigon, Coastal Region
n 30% 9 mnd in oude Franse vaten

s

2018

3,86

BREEDEKLOOF

DE WET CELLAR
A g 1000 h Worcester t klei / kiezel k mediterraan O 1946

www.dewetcellar.co.za

De Wet Cellar is de oudste producent van Worcester. Historisch werden de
meeste druiven uit dit gebied gebruikt voor het produceren van brandy's en
versterkte wijnen maar heeft de laatste decennia duidelijk een switch gemaakt naar
het produceren van frisse witte en fruitige rode wijnen. De wijnen zijn vernoemd
naar een riviertje waarvan de bron ligt in het natuurreservaat Simonsberg.

w
r

KlippiesRivier Chardonnay-Chenin Blanc
o chardonnay 50 en chenin blanc 50%

s
s

2020
2019

3,45
3,45

KlippiesRivier Syrah-Cabernet-Merlot
o syrah 50, cabernet sauvignon 30 en merlot 20%

s

2018

3,60

ROSENHOF
A h Worcester t klei / kiezel k mediterraan
De Rosenhof Chenin Blanc is niet gemaakt in de moderne stijl van overdadig groene
XSRIRIRWRSITNIWQEEVQIIVSTHIOERXZERETTIPIRXVSTMWGLJVYMXQIXIIR½NRI
rondeur. Hierdoor is het een lekker glas huiswijn met een moderne en chique
uitstraling.

w

Rosenhof Chenin Blanc

s

2019

ww

Rijk's Chenin Blanc 'Touch of Oak', Coastal Region
n 30% 11 mnd in oude Franse eiken vaten, 70 % in RVS

2018

8,30

www

Rijk's 'Private Cellar' Chenin Blanc 'Barrel Fermented'
n 11 mnd in nieuwe en oude Franse barriques

2017
2016

13,40
13,40

www

Rijk's Chenin Blanc 'Reserve'
n 14 mnd in Hongaars en Frans eiken vaten, 50% nieuw

2017
2015

18,50
18,50

www

Rijk's Chenin Blanc '888'
2017
n 16 mnd in Frans eiken vaten van 300 liter, 70% nieuw
HIFIWXIZEXIR[IVHIRKIOS^IRZSSVLIXFSXXIPIRZERWPIGLXW¾IWWIR
wordt alleen in de beste jaren geproduceerd.

61,60

rr

Rijk's Shiraz 'Touch of Oak', Coastal Region
n 18 mnd in oude en nieuwe Franse barriques

2014

9,00

rrr

Rijk's Pinotage 'Touch of Oak', Coastal Region
n 18 mnd in nieuwe en oude Franse eiken vaten

2017

9,95

rrr

Rijk's 'Private Cellar' Pinotage
n 22 mnd in Franse en Amerikaanse eiken vaten, 40% nieuw

2014

21,40

rrr

Rijk's Pinotage 'Reserve'
n 22 mnd in Franse en Amerikaanse eiken vaten, 70% nieuw

2015

31,30

rrr

Rijk's Pinotage '888'
2012
n 20 mnd in Franse eiken vaten, 67% nieuw.
HIFIWXIZEXIR[IVHIRKIOS^IRZSSVLIXFSXXIPIRZERWPIGLXW¾IWWIR
wordt alleen in de beste jaren geproduceerd.

85,25

3,75

TULBAGH

RIJK'S WINE ESTATE
B g 20 h Tulbagh t klei / leisteen k mediterraan O 1996

www.rijks.co.za

Rijk's Private Cellar is een relatief jong en klein domein in Tulbagh dat is vernoemd naar
Rijk Tulbagh, gouverneur van de Kaap van 1751 tot 1771. De wijnen van wijnmaker
Pierre Wahl zijn zeer gastronomisch, intens en geconcentreerd. Naast dat Pierre
uitgeroepen is als Wijnmaker van het Jaar in 2016, heeft de Rijk's pinotage 'Reserve'
voor de tiende keer de belangrijkste trophy voor pinotage, de ABSA competitie, gewonnen. Rijk's
behoort hierdoor tot de top van Zuid-Afrika en wordt ook wel de koning van de twee 'eigen'
druivenrassen genoemd. Het succes van de wijnen komt mede voort uit de prachtige balans tussen
ZIIPGSRGIRXVEEX½NRI^YVIRIRLSYXKIFVYMO[EX^IOIVEER[I^MKQEEVXSGLQSSMKIHSWIIVHMW,IX
Rijk's Hotel weer teruggekocht en verbouwd. Het ligt prachtig aan de wijngaarden omringd door
het Witzenburg, Winterhoek en Obiqua gebergte.
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ROBERTSON

SWARTLAND

RIETVALLEI WINE ESTATE
C g 215 h Klaasvoogds t granietsteen / zandsteen k mediterraan O 1864

www.rietvallei.co.za

Een rode zoete wijn gemaakt muscat d'alexandrie rouge, waarvan Rietvallei nog wijngaarden
ouder dan 100 jaar heeft. De druiven worden zeer rijp geoogst en door 48 uur schilweking
krijgt de wijn haar fel rode kleur. Daarna wordt er wijnalcohol aan toegevoegd, waardoor de
wijn na opening lang houdbaar is.

z

Rietvallei Rooi Muscadel1
restsuiker 160 gram/liter

7% alc

s

ZANDVLIET WIJNLANDGOED
C g 40 h Ashton t kalksteen / graniet / zandsteen k mediterraan O 1838 d

2017

Zandvliet 'my best friend' Cape Red
o cabernet sauvignon 70 en shiraz 30%

zz

Zandvliet VLW Cape Vintage Shiraz
vintage liqueur wine, restsuiker 93 gram/liter

s
19% alc

72 ZUID-AFRIKA ROBERTSON / SWARTLAND

Na 12 jaar als hoofd rode wijnmaker bij Boschendal gewerkt te hebben, besloot Thinus
Krüger in 2012 voor zichzelf te beginnen. Door zijn ervaring en netwerk kreeg hij
toegang tot bijzondere en oude wijngaarden in o.a. Robertson, nabij Bonnievale. De
druiven voor de Field Blend en de cinsault komen van oude wijngaarden in Skurfberg,
Citrusdal, waar Eben Sadie ook zijn chenin blanc vandaan haalt. De excentrieke Thinus heeft een
RSRSRWIRW½PSWS½IQFXLIXQEOIRZER^MNR[MNRIR%PPI[MNRIR[SVHIRQIXREXYYVPMNOIKMWXIR
gefermenteerd en gedeeltelijk met hele trossen. Veel lie rijping bij zowel wit als rood geven de wijnen
rijkdom en complexiteit. De bijzondere Field Blend is een blend van 2 opeenvolgende jaren. Het
druivenras chenel is een kruising van chenin blanc en nouvelle dat alleen in Zuid-Afrika aangeplant staat.
De cinsault is licht van kleur, zeer elegant, verteerbaar, niet houtgelagerd en gerijpt voor 11 maanden op
zijn lie. Van alle wijnen is de productie klein.

6,95

www.zandvliet.co.za

In 1867 werd hier de basis voor wijnbouw gelegd, toen Jacobus de Wet de eerste
wijnstokken plantte langs de Cogmansrivier. Sinds een aantal jaren is het eigendom van een
bedrijf dat bekend staat om hun citrusfruit, als citroenen en mandarijnen, die hier ook goed
groeien. De wijnen worden sinds dit jaar gemaakt onder toezicht van de producent Van
Loveren, ook uit Robertson.

r

www.framwines.co.za
FRAM WINES
D g 23 h Malmesbury t graniet / rood gesteente / zandsteen k mediterraan O 2013 v

2019

4,05

2014

15,85

ww

Fram Robertson Chardonnay
n 4 mnd in RVS met lie contact

www

Fram Citrusdal Mountain 'Field Blend'
o palomino 70, chenel 20 en o.a. sauvignon blanc, chenin blanc, muscat
n 12 mnd in Franse eiken vaten van 300l

r

Fram Citrusdal Mountain Cinsault
n 11 mnd in RVS met lie contact

s

2019

7,50

10,60

2017

10,60

DURBANVILLE

WALKER BAY

DIEMERSDAL WINE ESTATE
E g 200 h Durbanville t rode klei / kalk k mediterraan O 1698 d

www.diemersdal.co.za

De historie van Diemersdal begint in 1698 wanneer Hendrik Sneewind grond krijgt
toegewezen om een boerderij te beginnen. In 1885 krijgt de familie Louw het
landgoed in bezit en begint de lange lijn van 6 generaties wijnmakers. De Louw
familie zijn altijd sauvignon blanc specialisten geweest. Durbanville is een van de
oudste wijngebieden van Zuid-Afrika waar het fraaie, glooiend heuvelgebied zorgt voor een
perfecte combinatie van ondergrond en klimatologische omstandigheden. Doordat het gebied zo
dicht bij de Atlantische Oceaan ligt is er een forse afkoeling in de nacht waardoor de natuurlijke
frisheid behouden blijft in de wijnen. Mede hierdoor is irrigatie niet nodig. De wijnen zijn zuiver,
kennen veel typiciteit en souplesse.

[[[FSYGLEVH½RPE]WSRGS^E
BOUCHARD FINLAYSON
F g 23 h Hemel-en-Aarde-Vallei t klei / leisteen k gematigd zeeklimaat O 1990 d

Peter Finlayson, voormalig wijnmaker bij Hamilton Russell, startte in 1990 samen
met Paul Bouchard uit de Bourgogne de allereerste winery in de Hemel-en-AardeVallei nabij het kustplaatsje Hermanus. De oceaan zorgt hier voor een koele bries
waardoor van chardonnay en pinot noir goede wijnen gemaakt kunnen worden.
De wijnen van Bouchard Finlayson krijgen al jaren veel erkenning, o.a. 100 punten voor de Hannibal
en Pinot Noir op de SAWI (South African Wine Index) en 5 sterren in de wijngids Platter. Bouchard
Finlayson is een World Wide Fund for Nature (WWF) Conservation Champion met veel aandacht
ZSSVHI[MNRKEEVHIRIRLIXYRMIOI½NRFSWHEXSQLIXIWXEXIPMKXIIRFMSHMZIVWMXIMXHEXYMXQIIVHER
330 soorten planten bestaat.

w

Bouchard Finlayson Sauvignon Blanc, Walker Bay
o sauvignon blanc 86 en semillon 14%

2019

7,45

w

Diemersdal Sauvignon Blanc, Cape Town

s
s

2020
2019

7,05
6,95

ww

Bouchard Finlayson Chardonnay 'Kaaimansgat', Overberg
n 8 mnd in Franse barriques, 25% nieuw

2018

9,95

ww

Diemersdal Unwooded Chardonnay, Cape Town

s
s

2020
2019

7,75
7,75

ww

Bouchard Finlayson Chardonnay 'Missionvale'
n 6 mnd in Franse barriques, 30% nieuw

2017

16,80

rr

Diemersdal Pinotage, Cape Town
n 14 mnd in Franse barriques, 30% nieuw

2019
2018

8,80
8,40

rrr

Bouchard Finlayson 'Hannibal', Walker Bay
2017
o sangiovese 39, pinot noir 18, shiraz 18, nebbiolo 5, mourvèdre 5 en barbera 5%
n16 mnd in Franse barriques

21,25

rrr

Diemersdal 'Reserve' Pinotage
n 18 mnd in Franse barriques, 25% nieuw

2019

14,10

rr

Bouchard Finlayson Pinot Noir 'Galpin Peak'
n 6 mnd in Franse barriques, 30% nieuw

2018

22,50

rrr

Bouchard Finlayson Pinot Noir 'Galpin Peak' Tête de Cuvée
n 10 mnd in nieuwe Franse barriques

2012

71,25

zz

Diemersdal Noble Late Harvest Sauvignon Blanc
n 9 mnd in Franse barriques
restsuiker 150 gram/liter

10%alc 1/2
1/2

2019
2018

9,85
9,30

DURBANVILLE / WALKER BAY ZUID-AFRIKA 73

