
Proefbox Nederlandse Wijn 
 

Gewürztraminer 2018 De Daalgaard 

De Gewürztraminer is een klassieke aromatische druif 

die traditioneel vooral voorkomt in de Franse Elzas en 

Duitsland. Bekend is het lychee achtige aroma.  

De Daalgaard in St. Agatha is de oudste Nederlandse 

wijngaard buiten Limburg. Marcel maakt zijn wijnen 

volledig in eigen beheer. 

 

 

Linge Wit Sauvi 2018 Betuws Wijndomein 

De Cabernet Blanc is een moderne resistente druif op 

basis van de Cabernet Sauvignon. Het karakter van de 

wijn zit tussen een Sauvignon blanc en een Riesling in, 

met zowel frisse, groene als ook tropische aroma´s. 

Betuws Wijndomein uit Erichem is een 

toonaangevende wijngaard in Nederland. De wijnen 

van Diederik winnen jaarlijkse vele medailles. De Sauvi 

kreeg in dit jaar zelfs een gouden medaille. 

 

Johanitter 2019 Aan De Breede Beek 

De Johanitter is één van de populairste moderne 

druiven voor Nederlandse witte wijn. Het is een 

kruising van Pinot Blanc en een resistente Riesling 

variant. Kenmerkend zijn de mooie rijpe zuren en 

frisse aroma´s van meloen en kweepeer. 

Aan de Breede Beek is prachtig gelegen op landgoed 

Slichtenhorst in Nijkerk. Henk is in 2019 en 2020 

uitgeroepen tot Beste Wijngaardenier van Nederland. 

Samen Rood 2016 Wijndomein De Koen 

Een blend van Rondo en Cabernet Cortis, waarbij de 

Rondo druif bijdraagt aan de dieprode kleur en volle 

fruitige aroma´s en de Cabernet Cortis juist wat meer 

paars, peper en bewaarpotentieel geeft.  

Pieter maakt zijn wijnen op het voormalig Rijk der 

Duizend Eilanden in de Noord-Hollandse polder. 

 

 

Marechal Foch 2016 Pasa de Corinto 

De Marechal Foch, vernoemd naar een bekende 

Franse maarschalk uit de Eerste wereldoorlog, is een 

klassieke druif die traditioneel vooral veel voorkomt in 

Noordelijke gebieden zoals Canada. En nu dus ook in 

Groningen. Een sterk aromatische wijn, die goed past 

bij Hollands wild.  

Henk is één van de vele hobby wijnboeren in 

Nederland. Deze wijn is exclusief voor L’invité. 

 

Olivier 2018  St. Martinus 

In deze wijn, vernoemd naar de zoon van de 

wijnmaker, komen klassiek en modern samen. Waar 

de klassieke Pinot Noir elegantie en fruit geeft, zorgt 

moderne Monarch druif voor diepte en kracht. 

Stan is de nestor van de Nederlandse wijnbouw. Niet 

alleen heeft hij, in het Zuidelijkste puntje van Limburg, 

het grootste wijnbedrijf van Nederland, ook is hij 

adviseur van vele andere Nederlandse wijnmakers.
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