PRIJSLIJST / BESTELBON WIJNEN ZUID-AFRIKA
(februari 2019 - vervangt alle voorgaande versies)

Naam:
Adres:

Tel.:

BTW-nummer:

e-mail:

Wijn

Prijs per fles

Aantal

Euro, incl. BTW
Robertson
Van Loveren Family Vineyards
Papillon Brut non-alcoholic

7,00

Papillon Brut Sparkling Wine

10,80

Van Loveren Neil’s Pick Colombar 2018

7,20

Van Loveren Pinot Grigio Cellar Selection 2018

8,90

Van Loveren Sauvignon Blanc 2018

8,90

Van Loveren African Java Pinotage 2018

9,20

Van Loveren Blackberry Cabernet Shiraz 2015

9,20

Van Loveren Merlot 2018

9,70

Van Loveren Special Late Harvest Gewürztraminer 2018

8,50

Van Loveren Red Muscadel 2016

10,90

Four Cousins Marula Fruit Cream

14,50

Bon Courage Estate
Jacques Bruére Brut Réserve

18,80

Jacques Bruére Cuvée Rosé Brut

18,80

Bon Courage Hillside Colombard Chardonnay 2018

8,20

Bon Courage Chardonnay Unwooded 2018

8,80

Bon Courage Sauvignon Blanc 2018

8,80

Bon Courage Chardonnay Prestige Cuvée 2017

10,50

Bon Courage Cabernet Sauvignon 2014

10,90

Bon Courage Hillside Cabernet Shiraz 2016

10,90

Bon Courage The Pepper Tree Shiraz 2017

10,90

Bon Courage Pinotage 2014

10,90
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Bon Courage Limited Release Inkará Shiraz 2014

23,90

Bon Courage Noble Late Harvest 2016 (37,5 cl)

17,30

Stellenbosch
Ernst Gouws & C°
Ernst Gouws & C° Chenin Blanc 2018

8,80

Ernst Gouws & C° Sauvignon Blanc 2017

10,70

Ernst Gouws & C° Chardonnay 2016

11,60

Ernst Gouws & C° Nineteenfiftytwo Semillon Sauvignon Bl. 2015

13,20

Ernst Gouws & C° Pinotage 2016

10,70

Ernst Gouws & C° Merlot 2014

13,80

Ernst Gouws & C° Pinot Noir 2016

16,50

Morgenhof Wine Estate
Morgenhof Estate Sauvignon Blanc 2018

11,80

Morgenhof Estate Chenin Blanc Wooded 2017

14,80

Morgenhof Estate Merlot Cabernet Franc 2011

12,80

Morgenhof “The Estate” 2005

20,60

Morgenhof Estate Cape Late Bottled Vintage 2004

17,30

Zevenwacht Estate
Zevenwacht 7even Bouquet Blanc 2017

9,70

Zevenwacht “The Tin Mine” Classic White 2017

12,20

Zevenwacht Chenin Blanc 2016

11,80

Zevenwacht Sauvignon Blanc 2016

11,80

Zevenwacht Z 360° Sauvingon Blanc 2014

14,50

Zevenwacht Cabernet Sauvignon 2014

14,50

Zevenwacht “The Tin Mine” Red Blend 2014

14,80

Zevenwacht Shiraz 2015

14,50

Zevenwacht Z Collection Reserve 2013

26,40

Stellenrust Wine Estate
Kleine Rust White Fairtrade 2018

7,50

Stellenrust Chenin Blanc 2017

9,80

Stellenrust “53” Barrel Fermented Chenin Blanc 2017

17,80

Kleine Rust Red Fairtrade 2017

7,50

Stellenrust Simplicity 2015

9,80

Stellenrust Picalot JJ Handmade 2013

17,80

Stellenrust “8 Pillars” JJ Handmade 2014

18,20

Neil Ellis
Neil Ellis Groenekloof Sauvignon Blanc 2017

12,20

Neil Ellis Amica Jonkershoek Sauvignon Blanc 2014

14,60

Neil Ellis Elgin Chardonnay 2015

14,90
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Neil Ellis Stellenbosch Pinotage 2014

14,20

Neil Ellis Stellenbosch Cabernet Sauvignon Merlot 2013

14,20

Neil Ellis Stellenbosch Cabernet Sauvignon 2013

14,20

Neil Ellis Groenekloof Shiraz 2015

14,20

Neil Ellis Elgin Aenigma Cabernet Sauvignon Shiraz 2011

14,20

Neil Ellis Vineyard Selection Cabernet Sauvignon 2012

26,90

Beyerskloof
Beyerskloof Pinotage 2017

9,20

Beyerskloof Pinotage Reserve 2015

17,50

Beyerskloof Pinotage: grote formaten (magnum of groter) op
bestellling verkrijgbaar
Beyerskloof Synergy Cape Blend 2012

14,50

Hill & Dale
Hill & Dale Chardonnay 2017

8,00

Hill & Dale Cabernet Sauvignon Shiraz 2015

9,20

Hill & Dale Cabernet Sauvignon Shiraz 2009 magnum

17,80

Franschhoek
La Petite Ferme
Baboon Rock Unwooded Chardonnay 2018

10,90

La Petite Ferme Sauvignon Blanc 2017

12,50

La Petite Ferme Viognier 2018

12,90

La Petite Ferme Barrel Fermented Chardonnay 2017

15,90

La Petite Ferme Cabernet Sauvignon 2016

18,20

La Petite Ferme Shiraz 2015

18,20

La Petite Ferme Merlot 2016

18,20

Verdict 2015

27,20

Upper Hemel-en-Aarde Valley
Sumaridge Estate Wines
Sumaridge Maritimus 2013

14,80

Sumaridge Chardonnay 2014

21,50

Sumaridge “Bushell” Red Blend 2015

12,50

Sumaridge Pinotage 2014

15,80

Sumaridge Epitome 2011

19,50

Sumaridge Pinot Noir 2013

23,80

Sumaridge Merlot 2011

23,80

Cederberg
Cederberg Private Cellar
Cederberg Bukettraube 2017

13,20

Cederberg Chenin Blanc 2018

14,20

Carpevino bvba

GSM 0473/30.29.64

winkel: Sint-Livinusstraat 5, 8906 Elverdinge

BE 0872.763.537

Fax: 057/48.63.91

openingsuren:

www.carpevino.be

johan@carpevino.be

do & vr: 15-19u; za: 9.30-12u; en op afspraak

Cederberg Sauvignon Blanc 2017

15,80

Cederberg Merlot Shiraz 2016

14,60

Cederberg Cabernet Sauvignon 2016

21,50

Cederberg Shiraz 2016

23,50

Cape Agulhas - Elim
Cederberg Private Cellar
David Nieuwoudt Ghost Corner Sauvignon Blanc 2016

19,80

David Nieuwoudt Ghost Corner Semillon 2016

21,50

David Nieuwoudt Ghost Corner The Bowline 2016

22,40

David Nieuwoudt Ghost Corner Pinot Noir 2017

23,80

Swartland
Allesverloren
Allesverloren Estate Shiraz 2016

12,50

Allesverloren Estate Touriga Nacional 2009

11,50

Allesverloren Estate Tinta Barocca 2013

13,50

Allesverloren Estate Fine Old Vintage 2010

14,80

Paarl
Glen Carlou
Glen Carlou Grand Classique 2011 (topkwaliteit op basis van de 5
rode druiven uit de Bordelese blend)

20,50

Tulbagh
Drostdy-Hof
Drostdy-Hof Steen 2017

6,50

Drostdy-Hof Cape Red 2017

6,80

Steen en Cape Red zijn ook in BIB verkrijgbaar
Drostdy-Hof Adelpracht Special Late Harvest 2017

7,40

Western Cape
The House of J.C. Le Roux
J.C. Le Roux Le Domaine non-alcoholic

7,80

J.C. Le Roux Le Domaine Vonkelwyn

8,50

J.C. Le Roux La Fleurette Rosé Vonkelwyn

8,50

J.C. Le Roux La Chanson Vonkelwyn

8,50

J.C. Le Roux Brut Méthode Cap Classique

14,90

Pongracz
Pongracz Brut Méthode Cap Classique

15,80

Imbuko Wines
Shortwood Sauvignon Blanc 2018

6,50

Shortwood Cabernet Sauvignon Merlot 2017

6,50

Buitengewoon White Blossom Chenin Blanc 2018

5,50
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Buitengewoon Barrel Selection Chardonnay 2017

6,90

Buitengewoon Wild Rose Pinotage Rosé 2018

6,20

Buitengewoon The Trilogy Shiraz Grenache Viognier 2017

6,20

Buitengewoon wit en rood zijn ook in BIB verkrijgbaar

Datum:…………………………………………………

Handtekening:………………………………….……………………………………………………

De geselecteerde wijnhuizen
Op 150 km van Cape Town en langs de Breede Rivier ligt Robertson’s “Valley of Wine and Roses”. In
deze pittoreske en vruchtbare regio wordt er een brede waaier aan wijnen geproduceerd, van easy
drinking tot topkwaliteit met grote complexiteit, met karakter en diepgang, dank zij een combinatie
van een ideaal klimaat (o.a. door de samenvloeiing in Robertson van twee kleinere rivieren in de Breede
Rivier) en de rijke kalkgronden in de regio.
Van Loveren Family Vineyards is de grootste familiale wijnmakerij van Zuid-Afrika, opgericht in
1937 door de familie Retief – Van Zyl. De naam van het wijnhuis verwijst naar één van de verst
gekende voorouders van de familie: Christina Van Loveren, die gehuwd was met de eerste Van Zyl die
in 1699 zich in Zuid-Afrika vestigde. Onder de appellatie Robertson, gelegen in de Breede Rivier
Vallei, maken ze een gamma schitterende wijnen, van aperitief tot dessert. Naast de kwaliteit van
hun druiven en de wijnen gaat er ook heel wat aandacht naar duurzaamheid en ethische wijnproductie.
Van Loveren is lid van het “Biodiversity and Wine Initiative”. Meer dan 500 hectare van hun domein
maakt deel uit van een geïntegreerd plan om de wijnbouw, de natuurlijke hulpbronnen en het
leefmilieu maximaal met elkaar te verzoenen. Getuige hiervan de aanwezigheid van de Afrikaanse
Zeearend, die al meer dan 10 jaar succesvol broedt in deze regio. Tijdens een bezoek aan deze
wijnmakerij moet dus naast het proeflokaal ook zeker voldoende tijd vrijgemaakt worden voor de
natuurexploratieroutes die hier vertrekken.
Bon Courage Estate ligt net buiten de stad Robertson daar waar de Breede Rivier twee kleinere
riviertjes ontmoet. Het domein bestaat al sinds 1818 (en heette dan Goedemoed), maar de kwaliteit
is exponentieel gestegen sinds in 1927 de familie Bruwer (afkomstig uit de Franse Loirevallei) aan het
bewind staat met als motto: ervaring, geduld, persoonlijke aandacht en liefde voor wijn. Vandaag is
de leiding in handen van André en zijn zoon Jacques, de derde generatie. Bon Courage is in het trotse
bezit van de modernste productiemiddelen, die nodig zijn voor de productie van echte
kwaliteitswijnen. De wijngaarden genieten van een optimaal klimaat, met warme dagen rijk aan zon,
terwijl de nachten relatief koel zijn door de aanwezigheid van de drie rivieren die doorheen de
wijngaarden vloeien. Hierdoor verkrijgen de druiven optimale rijpheid en aroma’s. De druiven worden
met de hand geselecteerd, na de vroege oogst in de morgen. Door een goed beheer van het bladerdek
van de wijnstokken vangen de druiven maximaal zon en worden zo optimaal rijp. Strenge selectie en
een beperking van het rendement zorgt voor topkwaliteit, getuige de talrijke medailles die Bon
Courage met hun wijnen binnenhalen. Dank zij het samenspel van warme droge dagen en frisse
nachten met vocht van de drie rivieren is Bon Courage ook één van de weinige domeinen die erin slaagt
kwalitatieve edelrotwijnen te produceren. En ook hun schuimwijnen Jacques Bruére behoren tot de
absolute wereldtop.
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Stellenbosch is het belangrijkste wijngebied van Zuid-Afrika. Deze wijnstreek is vernoemd naar de
gelijknamige stad Stellenbosch, de tweede oudste stad van Zuid-Afrika (na Kaapstad), in 1679
gesticht door de net aan het bewind gekomen gouverneur van Kaap de Goede Hoop, Simon van der
Stel.
Het familiaal wijndomein Ernst Gouws & C° is reeds vier generaties actief in het wijnmaken in
Stellenbosch. De huidige familie zet deze traditie verder met vader Ernst aan het hoofd en zoon
Ernst Jr. aan Stellenbosch University gediplomeerd als oenoloog. Er worden eerlijke en betaalbare
wijnen geproduceerd met veel diepgang en passie. Hierbij blijven ze hun Franse roots (ze stammen af
van een familie Franse Hugenoten die in 1694 in Zuid-Afrika erechtkwam en die toen Gauché heette)
trouw en besteden dus veel aandacht aan de wijngaard en terroir, want daar ligt de basis voor goede
wijnen.
Het magnifieke Morgenhof Wine Estate is gelegen op de hellingen van de Simonsberg in
Stellenbosch, op ongeveer 30 minuten rijden van Kaapstad . Dit gebied staat bekend om de hoge
kwaliteit van de druiven en de kenmerkende terroir wordt weerspiegeld in het karakter van zijn
uitzonderlijke wijnen . Dit historische domein, dat dateert uit 1692, is in handen van Anne Cointreau
(van de gekende Franse familie) en bestaat uit 213 hectare waarvan 78 hectare met wijnstokken
beplante oppervlakte. Er worden verfijnde en complexe wijnen geproduceerd die nauwelijks van de
Franse toppers uit Bordeaux of de Loirevallei te onderscheiden zijn en als buitenbeentje ook een
heerlijke “Cape Late Bottled Vintage”, gemaakt van 100% Touriga Nacional, een heerlijke dessertwijn
die de vergelijking met de betere Porto perfect kan doorstaan.
Zevenwacht Wine Estate is gelegen op de wijnroute van Stellenbosch en heeft reeds een
eeuwenlange geschiedenis. In 1688 werd de boerderij Langverwacht toegekend aan de Franse
Hugenoot en wijnboer Jeanne Le Roux De Normandie. Samen met het aangrenzende land, bekend als
Zevenfontein en traditioneel gebruikt voor begrazing, kwam dit in het bezit van Petrus Hiebner, die
een nieuw landhuis bouwde in 1800, dat tegenwoordig een historisch monument is. In 1825 werd de
eerste wijn gemaakt van zo'n 55.000 wijnstokken. In 1829 kocht Pieter de Waal Langverwacht en
later ook Zevenfontein. De traditie werd verdergezet door de zoon van de Waal, Adriaan, tot in 1903
het domein werd verkocht aan een mijnsyndicaat na de ontdekking van tin op Langverwacht. In 1918
hield de mijnbouw op toen er onvoldoende waarde kon worden gerealiseerd in de mijnen en het land
kreeg terug een landbouwbestemming. In 1980 werden Langverwacht en Zevenfontein gecombineerd
en Zevenwacht genoemd. In 1982 werd de nieuwe kelder van Zevenwacht gebouwd. Zevenwacht
maakt niet enkel prachtige wijnen (o.a. de witte en rode “The Tin Mine”, die verwijzen naar de
historiek van het domein), het is ook een leider in het wijntoerisme. Het was één van de eerste
wijnhuizen die een restaurant, hotel, kaasmakerij en spa oprichtte op hun domein.
Stellenrust Wine Estate is opgestart in 1928 in het hart van het vermaarde Stellenbosch. Het
domein bestaat uit ongeveer 400 ha waarvan de helft gelegen is in de “Golden Triangle” regio die
internationaal bekend is voor de vruchtbare rode ondergrond. De andere helft ligt hoog op de
Bottelary Hills met een veel koeler klimaat en een lichte zeebries die van Kaapstad overwaait en die
de mineraliteit en de fraîcheur van de witte wijnen ten goede komt. Stellenrust was leverancier van
de witte en rosé wijn op de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen. Deze Olympische kwaliteit
wordt verder gezet in hun “Kleine Rust” lijn, die bovendien ook het Fairtrade label draagt naast de
erkenning van sustainable winegrowing. Met hun “super premium range” scheren ze hoge toppen, zeg
maar de wereldtop! Zo werd de Stellenrust “52” Barrel Fermented Chenin Blanc 2016 (52 is de
leeftijd van de stokken, dit metalen plaatje wordt dus jaarlijks aangepast) eind vorig jaar in de
International Wine and Spirit Competition uitgeroepen als beste Chenin Blanc ter wereld.
Neil Ellis behoort tot de absolute top van de Zuid-Afrikaanse wijnmakers. Met zijn Sauvignon Blancs
bevindt hij zich zelfs op het niveau van de wereldtop, maar ook met zijn andere wijnen kan hij niet
voldoen aan de wereldwijde vraag. Met zijn Vineyard Selection gamma kan hij moeiteloos naast de
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grootste Franse wijnen staan. Sublieme topwijnen met intensiteit en veel finesse en met elk een heel
eigen karakter en bovendien een betaalbaar prijskaartje! Deze wijnen komen op een gastronomische
tafel heel goed tot hun recht. Recent verhuisde de winery naar een prachtige locatie op de grens
tussen Stellenbosch en Franschhoek en werd het bedrijf een echt familiebedrijf: zoon Warren Ellis
versterkte het wijnmakersteam terwijl jongste zoon Charl en dochter Margot het commerciële
aspect voor hun rekening nemen. Neil Ellis beschikt ook over een wijngaard in Elgin, één van de
koelste wijnregio’s in Zuid-Afrika.
Beyers Truter wordt de “Pinotagekoning” genoemd. In 1989 won hij op de International Wine and
Spirit Competition de titel “Winemaker of the Year” met zijn Pinotage, toen nog als wijnmaker van
Kanonkop. In 1985 richtte hij zijn eigen wijnbedrijf op: Beyerskloof. Hij beheerst de moeilijke
kunst om de nieuwe en de oude wereld aan elkaar te koppelen. Zijn bedrijf is gelegen in het hart van
Stellenbosch, één van de meest gerenommeerde gebieden voor rode wijn van de wereld. In 1995
richtte Beyers Truter “The Pinotage Association” op om de nationale trots van Zuid-Afrika verder te
verbeteren en te promoten. Zoon Anri trad intussen met succes in zijn voetsporen: in 2012 werd hij
verkozen als “Beste Jonge Wijnmaker” ... met een Pinotage! Hij is dan ook scrupuleus kieskeurig van
in de wijngaard tot in de fles. Alleen de beste druiven, de beste medewerkers en de beste vaten
komen in aanmerking.
Hill & Dale is een merk van het fameuze wijnhuis Stellenzicht gelegen in het bekende Stellenbosch.
Deze naam staat voor een serie aantrekkelijke wijnen, zowel qua prijs als qua kwaliteit. Ze dragen
een duidelijke “nieuwe wereld” stempel, samengesteld door internationaal geroemd wijnmaker Guy
Webber. Hij stileert de wijnen voor vlot gebruik, maar weet ze toch een stukje van hun herkomst
mee te geven.
De wijnregio Franschhoek ligt in een vallei ten zuidoosten van de stad Paarl en ten oosten van
Stellenbosch. Langs beide zijden steken de bergen hoog boven de vallei uit, wat zorgt voor een
behoorlijk gevarieerd klimaat. Dit gebied werd in de zeventiende eeuw gekoloniseerd door de Franse
Hugenoten, vandaar de naam. Ook vandaag nog hebben heel veel wijnhuizen hier een Franse naam.
Ook voor culinaire genieters is deze wijnstreek “the-place-to-be”. Franschhoek is uitgegroeid tot de
culinaire hoofdstad van Zuid-Afrika. Uit de top 100-lijst zijn niet minder dan 8 restaurants in
Franschhoek gevestigd.
La Petite Ferme is ontstaan uit een fruitboerderij en is vandaag een boutique winery die op een zeer
kleinschalige wijze sublieme wijnen produceert voor het eigen toprestaurant. Sinds kort komt de
(zeer beperkte!) overschot richting België. Hier geldt het motto: het (lekkere) leven is voor de
rappe…
De Hemel-en-Aarde Valley is één van de meest zuidelijke wijnstreken van Zuid-Afrika. Deze regio
nabij de stad Hermanus geniet van een relatief koel maritiem klimaat, wat het mogelijk maakt om
zeer verfijnde wijnen te produceren met karakter en complexiteit. Bovendien laten het reliëf en de
heuvelruggen het toe om een mooie verscheidenheid aan wijnen te produceren. Daarom is deze
appellatie in drie delen opgesplitst: van laag naar hoog hebben we de Hemel-en-Aarde Valley, de
Upper Hemel-en-Aarde Valley en de Hemel-en-Aarde Ridge. Dus op korte afstand van mekaar
treffen we hier zowel topwijnen aan van de Bourgognedruiven Chardonnay en Pinot Noir, als van de
Bordeauxdruiven Merlot en Malbec, en eveneens van meer warmteminnende druiven zoals Syrah en
Pinotage.
In de Upper Hemel-en-Aarde Valley ligt het familiaal domein Sumaridge Estate Wines, dat eigendom
is van de sympathieke Engelsen Simon Turner en Holly Bellingham. Het prachtige domein omvat 210
hectare, waarvan 42 hectare wijngaarden. Kwaliteit, duurzaamheid, biodiversiteit en ethisch werken
zijn de pijlers waaruit prachtige wijnen voortkomen. Ongeveer één derde van het domein is fynbos,
zodat je tijdens een bezoek aan dit domein ook kan genieten van een ware natuurpracht. Meerdere
koppels van de prachtige blauwe kraanvogel broeden op dit terrein. Alle geproduceerde wijnen zijn
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gecertificeerd biologisch en ook gecertificeerd ethisch met het “Wieta”-zegel (Wine and
Agricultural Ethical Trade Association). En voor elke fles verkochte Maritimus (een verrassende
witte blend) gaat er een donatie naar het National Sea Rescue Institute of South Africa.
Wie een bezoek brengt aan de wijnregio Cederberg, zal zich dat nog lang blijven herinneren. De enige
manier om er te komen, is na een autorit van een uur via een lange en kronkelige “dust road” door de
bergen van een goede 50 kilometer lang. Dat is zelfs voor de Kaap vrij pittig. Cederberg ligt dan ook
ver van alle wijngebieden in Zuid-Afrika, op 250 km van Kaapstad en meer dan 100 kilometer ten
noorden van de wijngebieden Tulbagh en Swartland. In principe is dit voor wijnbouw een te hete plek.
Maar de wijngaarden liggen op een hoogte van zo’n 1000 meter, en dat maakt een wereld van verschil.
De oogst is er zelfs een stuk later dan in de door de zee afgekoelde wijngaarden van Stellenbosch.
Aangezien de wijngaarden midden in een natuurgebied liggen, gebeurt alle wijnbouw duurzaam,
biologisch en onder het gecertificeerd label BWI: Biodiversity & Wine Initiative.
In dit prachtige landschap van de beschermde Cederberg Wilderness Area ligt er slechts één
wijndomein: Cederberg Private Cellar. Hun 66 hectare wijngaarden in de bergen tussen 950 en 1100
meter hoogte zijn de hoogst gelegen wijngaarden in Zuid-Afrika. Het koel maritiem klimaat (met
zeer heldere lucht!) is perfect voor de nobele druivenrassen Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot,
Chenin Blanc en Sauvignon Blanc, maar ook voor de zeer zeldzame Bukettraube, waarvan hun 11 ha
aanplant op vandaag meer dan de helft is van de aanplant van deze druif wereldwijd. Naast de
wijngaarden in Cederberg beschikken zij ook over een wijngaard in het koele Elim, niet ver van het
zuidelijkste punt Cape Agulhas, waaruit o.a. prachtige wijnen van Pinot Noir en Semillon komen onder
de naam Ghost Corner. De eigenaar David Nieuwoudt en zijn dochter Emma zijn de 5de en 6de
generatie wijnmakers in een familie die een grote reputatie geniet. Dit is een absoluut topdomein!
Cederberg werd zowel in 2016 als 2017 opgenomen in de top 10 van beste wijnhuizen van Zuid-Afrika
door SAWi (South African Wine index). En zelfs als beste wijnhuis voor witte wijn (met o.a. een
fenomenale Semillon)! En al hun wijnen zijn gecertificeerd duurzaam, ethisch, …
Allesverloren is het oudste wijndomein in het district Swartland, op de flanken van de Kasteelberg.
De naam dateert uit 1704 toen de eigenaar het landgoed afgebrand en totaal verwoest aantrof na een
bevoorradingstocht naar Stellenbosch. Zowel bodem als klimaat vertonen gelijkenis met de Dourostreek, zodat er hier veel met Portugese druiven gewerkt wordt. Er worden stevige rode wijnen en
zeer degelijke versterkte wijnen gemaakt. Voor deze laatste geldt dit wijnhuis als één van de
referenties voor het Zuidelijk halfrond.
Glen Carlou is opgericht in 1985 en produceert sinds de opstart wijnen van topkwaliteit. De
wijngaarden zijn gelegen in de wijnstreek Paarl, die grenst aan Stellenbosch en Franschhoek. Hier
heerst een mediterraan klimaat met warme, droge zomers en koele, natte winters. Regelmatig blaast
een verfrissende zuidenwind, ook wel de “Kaapse dokter” genoemd, die zorgt voor afkoeling en voor
het gezond houden van de wijngaard. Sinds 2003 is Glen Carlou in handen van de Zwitserse Hess
Family (zie ook Colomé in Argentinië en The Hess Collection in Californië). Hun 50 ha wijngaarden
worden met de grootste zorg bewerkt, rekening houdend met de ideale terroir voor elk druivenras.
Hun paradepaardje, de “Grand Classique” (vergelijkbaar met een top Bordeaux blend, op basis van de
5 rode Bordelese druiven) wordt gemaakt sinds 1987 en vandaag heeft Glen Carlou nog steeds alle
jaargangen (in topconditie) in hun “wijnbibliotheek” liggen.
Drostdy-Hof is een voormalig gerechtshof uit de negentiende eeuw en is nu een wijnhuis annex
bezoekersmuseum gelegen in het pittoreske district Tulbagh, een uur rijden vanuit Kaapstad naar het
noorden toe. Hier worden populaire en toegankelijke en zeer prijsvriendelijke wijnen gemaakt die
zowel nationaal als internationaal zeer gesmaakt en gewaardeerd worden. Basiskwaliteit aan een
mooie prijs: deze wijnen personaliseren één van de belangrijkste kwaliteiten van Zuid-Afrikaanse
wijn!
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The House of J.C. Le Roux is hét schuimwijnhuis van Zuid-Afrika bij uitstek. Er worden enkel
schuimwijnen geproduceerd, maar dan wel in alle genres, zowel in de lichte en speelse stijl (sparkling
of vonkelwyn) als in de traditionele methode (hier Méthode Cap Classique of MCC genaamd), waarmee
ze meer en meer hun grote Franse voorbeeld evenaren. Het wijnhuis is gelegen in de ward Devon
Valley in het district Stellenbosch.
Pongracz is synoniem voor topkwaliteit Méthode Cap Classique schuimwijnen, droog en verfijnd,
gemaakt volgens de traditionele methode met de beste Pinot Noir en Chardonnay druiven uit de
Stellenbosch regio.
Imbuko Wines is gesitueerd op de hoeve Uitkyk nabij Wellington. “Imbuko” betekent “bewondering
voor” in het Xhosa, één van de elf officiële talen in Zuid-Afrika. Uitkyk is gekend als kweekcentrum
voor onderstokken voor de Zuid-Afrikaanse wijnindustrie. Imbuko zelf bezit 27 hectare wijngaarden
en is in handen van Theunis van Zyl (eigenaar en wijnmaker), een erfgenaam van de Van Zyl
wijnboerfamilie die oorspronkelijk uit Nederland kwam en in 1698 naar Zuid Afrika emigreerde.
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