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CAFÉ DELICIOUS.

KIES JE WIJN

De dagen worden korter en dan krijgen we zin in comfortfood met fijne
wijn erbij. Romige, volle witte of rijke rode. Een delicious.herfstselectie
uit het assortiment van Gall & Gall.

NIEUW, ANDERS, LEKKER IN JE GLAS

Wat nip jij dit najaar? Bier met pompoen, illegale wijn, limo
van het seizoen, serieuze sterke drank of toch liever alcoholvrij?

Classic fantastic

Wijnhuis Vidal-Fleury, een van de oudste van het
Rhônegebied, maakt wijn uit de verschillende
appellations. Deze Crozes-Hermitage (het
kleine broertje van beroemde Hermitage) komt
uit het noordelijke deel, waar de syrah-druif
furore maakt. Kenmerkend voor deze druif
én rood uit dit gebied is het rijpe en stevige
zwarte fruit (pruimen en bessen) met een licht
peperige ondertoon. Heerlijk bij côte de boeuf,
geroosterde groenten als rodekool en aubergine
of bij klassieke hazepeper.
Vidal-Fleury Crozes-Hermitage, Frankrijk,
Gall & Gall – € 17,99 classic red

THAT’S
THE

spirit
Divin

Ook Fransen begrijpen dat hun druiven
niet allemaal vergist moeten worden tot
alcohol. En dus maakt sauvignon blancspecialist Villebois nu ook bruisende
‘wine seltzer’ met weinig alcohol, suiker
en calorieën: een fris drankje om je dorst
te lessen. divinseltzer.com

Klassieke rioja pur sang; rijk en stevig van smaak met
dikke tannines. De wijn rijpt 24 maanden op eikenhout
waardoor je specerijen en vanille proeft, en ook wat
chocolade en gedroogde pruimen. Verder rijp, donker,
zondoorstoofd fruit. Zeker proberen als je fan bent van
rijk en vol rood! Mocht je in de buurt van de Rioja in
Spanje zijn, bezoek dan zeker de state-of-the art winery
van Marqués de Riscal. Je kunt er wijn proeven én
overnachten! Marqués de Riscal Rioja Reserva, Spanje,
Gall & Gall – € 17,99 big red

VOOR

SCHITTEREND
UIT ZUID-AFRIKA
Soms kan op hout gerijpte chardonnay too much zijn,
Dolly Parton-wijn noemen we dat. Maar bij deze
Zuid-Afrikaanse chardonnay is alles goed gedoseerd.
De houtlagering zorgt voor een zachte en romige smaak
met wat vanille en tonen van brioche en karamel. Je proeft
ook rijp geel tropisch fruit en een vleugje citrus. Laat dat
nu eens fantastisch smaken bij vis-pie, pasta carbonara,
gerechten met paddenstoelen en bij een gegrild kippetje
met beurre blanc. Boschkloof Chardonnay, Zuid-Afrika,
Gall & Gall – € 9,99 big white

choco
LOVERS

Warm, stoer én vol van smaak. Dat is The Chocolate Block
uit het Zuid-Afrikaanse Swartland. De blend van syrah,
grenache en cinsault (ook klassieke Rhône-druiven) zorgt
voor een échte smaakbom: cacao, chocolade, laurier,
bramen en gedroogde pruimen. Ideaal bij comfortfood als
stoofvlees en wild. The Chocolate Block, Zuid-Afrika
Gall & Gall – € 19,95 bid red
FOTO ISTOCK

Een Vlaamse dame begon met het brouwen van lekkere limonades
en al gauw was ze niet meer alleen. Nu maakt ze met nog 3 anderen
De limonades van Mirabel. Die zijn puur natuur en helemaal gericht op het
seizoen. In de herfst is er bijvoorbeeld pruimen-anijslimonade of kruidige
kweepeer of bloedsinaasappel-hibiscus. Die kun je met goed fatsoen in een
mooi glas met ijs gewoon op tafel zetten. Ook leuk om cadeau te geven.
limonademirabel.com

TEKST MERIJN TOL

LIMONADE-ATELIER

JOPEN BIER maakt nu ook
sterke drank: GOSPEL spirits, volgens het evangelie
van het ambacht. En hoe!
Directeur Michel Ordeman
stortte zich op het serieuze
distilleren. Gospel maakt
gin, jenever en likeur.
Neem nu de herfstige gintonic van Gospel: de SPICED
PUMPGIN met kruidige tonen
van kaneel, verse gember,
karamel, pompoen en specerijen zoals jeneverbes,
korianderzaad, nootmuskaat,
kruidnagel en vanille.
Of SLOEGIN met tonen van
bosvruchten, gekonfijte
sinaasappel, marsepein, zure
kersen, pruimen, jeneverbes
en specerijen zoals
paradijszaad, korianderzaad en zoethout? Gospel
omschrijft ze zo dat je
direct wil bestellen:
tonen van amandel, smaken
die doen denken aan
rabarberjam en pruimentaart
en aards en kruidig in de
afdronk. GOSPELSPIRITS.NL

RIJKE
RIOJA
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citrus & kaapse kruiden

NIX

Vorig jaar bekroond met maar liefst 2 gouden medailles, deze Abstinence Cape Citrus.
Een lekker alcoholvrij alternatief voor gin. De combi van citrusfruit met kruiden waarvan
enkele alleen rond de Afrikaanse Kaap te vinden zijn, is uniek. Proef limoen, grapefruit,
peper, gember, buchu en venkel. nixennix.com

GEEN
ALCOHOL

serieus

ier
bvoor
koude
dagen

Ook op het online
platform van de
alcoholvrije
winkel NIX & NIX
is genoeg lekker
0% bier te vinden.
Deze Woodcutter
brown ale BIG DROP
is maltig, hoppig,
fruitig met hinten
van karamel.
Volgens NIX & NIX
is dit lekker
bij een stoofpot.
NIXENNIX.COM
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Bij NIX & NIX in Haarlem, de
eerste alcoholvrije slijterij
van Nederland, kun je kiezen
uit een groot en groeiend
assortiment bier, wijn, sterk én
aperitief, voor een groot deel
door henzelf geïmporteerd.
Geweldig goed idee om dát
allemaal bij elkaar te zetten
in één winkel. Want de trend
alcoholvrij is niet meer weg te
denken. Grote Houtstraat 110,
Haarlem. nixennix.com

voor 1 glas: ijsblokjes | 40 ml Abstinence Cape Citrus | 120 ml tonic | schijfje citroen of grapefruit
bereiden ± 5 min. • glutenvrij / lactosevrij • p.p. ± 46 kcal / 0 g eiwit / 0 g vet / 12 g kh

WARM &
GEURIG
Als het buiten guur is,
wil je een trui én donker bier.
Bier dat je hart verwarmt en
je hoofd laat dromen.
We hebben het over
Pumpkin Party, bijzondere ‘ale’
gebrouwen met gepureerde
pompoen(!), kaneel en
nootmuskaat. Zoals de
vrouwen van Gebrouwen door
Vrouwen zelf zeggen: zo wordt
ook de herfst een feestje!

1

Vul je fraaiste
cocktailglas
royaal met
ijsblokjes.

4

Garneer met een schijfje
citroen of grapefruit.

2

Schenk er 40 ml
Cape Citrus bij.

gebrouwendoorvrouwen.nl

illegale circulaire bubbel
Piquette is een bijproduct van wijn: van de druivenschillen om precies te
zijn. Een heerlijk lichte drank met een bubbeltje en 5% alcohol. Vroeger
maakten de wijnmakers het voor de druivenplukkers, maar nu is het ook
gewoon bij Chateau Amsterdam te koop. Officieel is het een verboden
drank. Volgens Europese wijnregels mogen reststromen namelijk niet
worden ge-upcycled. Lang verhaal kort: Piquette mag wel worden
gemaakt, maar niet worden verkocht. Het is voor family only. Maar geen
nood, er is een maas in de wet gevonden: iedereen kan tekenen om
familie van de wijnmaker te worden. Piquette is bedoeld als zomerdrank,
maar in het najaar ook heerlijk als licht aperitief! piquette.amsterdam

5

3

Maak ’m af met een
cocktailstamper.

Roer er 120 ml tonic
door zodat de smaken
goed mengen.
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