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Porto 
 

PORTO SILVA REIS TAWNY  
 
REGIO:  DOURO 
APPELLATIE: PORTO 
DRUIVEN: TOURIGA NATIONAL, TOURIGA FRANCESA, TINTA BARROCA 
  TINTA RORIZ   
ALCOHOL: 19% 
DRINKEN OP: 15°C. 
BEST BIJ:  APERITIEF, GEBAK, NAGERECHTEN, GANZENLEVER, GEDROOGD FRUIT, 
KAAS 
    
Hoge kwaliteitsporto uit de Upper Douro in Noord-Portugal. Het gaat om een blend die 4 à 
5 jaar op vat gerijpt heeft alvorens te worden gebotteld. De Porto wordt verkregen door 
de gisting van de druiven te onderbreken door toevoeging van alcohol. Vroeger deed men 
dit om de wijnen te beschermen voor de dikwijls lange transporten op zee. Vandaag doet 
men dit omdat men het lekker vindt. Door de onderbreking van de gisting worden niet alle 
suikers in alcohol omgezet, zodat een bepaald restsuikergehalte overblijft. De SILVA REIS 
Porto werd meermaals gedecoreerd omwille van zijn kwaliteit en staat bekend als één van 
de beste merken op de markt. Het is met recht en reden dat eigenaar Manuel José Da 
Silva Reis er zijn privé-merk van heeft gemaakt en er zijn naam aan verbond. 

 

Sherry - Jerez 
 

SHERRY ROMATE MANZANILLA  
VIVA LA PEPA Spanje  D.O. Manzanilla – Sanlucar De Barrameda 
 
Productieregio:            Jerez, Andalusia 
Wijnhuis:  Sanchez Romate y Hinos 
Klimaat:  droog klimaat      
Druif :    Palomino fino 100% 
Bodemtype:  Kalk  
Volume alcohol: 15% 
Opvoeding/type: solera  +3 jaar 
Schenken tussen: 7 à 9°C. 
Jaar:    NVT   
Bewaren / drinken: nu drinken 
Gastronomie:  als aperitief, bij schelpdieren, visgerechten, asperges 
en jamon Iberica 
Zien:               bleekgeel, briljant,  
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Neus:  delicaat en aromatisch, kamille en amandel 
Smaak:  lichte zildheid met een ietsje bitterheid, gist,  
Deze delicate Manzanilla, gerijpt in de kuststreek van Sanlucar de Barrameda, is de som 
van intense, transparante en bleek gouden kleuren. Een scherp, delicaat boeket met 
aroma’s van kamille en amandel. Deze sherry is fris, kruidig en delicaat in de mond, licht 
en soepel, ondanks een droge afdronk. Lichte zuren produceren een aangenaam gevoel 
van frisheid en een lange, lichte afdronk. 

 

 

SHERRY ROMATE AMONTILLADO 
 
Spanje                           D.O. Jerez - Sherry 
Productieregio:    Jerez Andalusia 
Wijnhuis:  Sanchez Romate y Hinos  
Klimaat:  warm klimaat    
Druif :    100% Palomino Fino 
Bodemtype:  Kalk 
Productie:  criadera 
Volume alcohol: 17% 
Opvoeding/type: crianza 
Schenken tussen: 14 à 15°C. 
Jaar:    NVT   
Bewaren / drinken: nu drinken 
Gastronomie:  als aperitief, bij kaas, bij Iberische ham, schaaldieren, noten 
Zien:               helder en amber van kleur 
Neus:               delicate, aanhoudende vrij scherpe aroma’s en amandelachtig. 
Smaak:               lichtjes zoet, verfijnd, met hints van droge smaken door het     
                                       Verouderen. 

SHERRY ROMATE OLOROSO 
 
Spanje                            D.O. Sherry 
Productieregio: Jerez Andalusia 
Wijnhuis:  Sanchez Romate y Hinos 
Klimaat:  Warm klimaat    
Druif :    100% Palomino fino  
Bodemtype:  Kalk 
Productie:  Solera 5 jaar 
Volume alcohol: 18% 
Schenken tussen: 14 à 15°C. 
Jaar:   NVT      
Bewaren / drinken: nu drinken 
Gastronomie:              oude kaas, vleesterrine en noten  
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SHERRY ROMATE PX (PEDRO XIMÉNES) 
 
Spanje                           D.O. Jerez 
Productieregio:           Jerez, Andalusia 
Wijnhuis:  Sanchez Romate y Hinos 
Klimaat:  droog klimaat  
Druif :    Pedro Ximénes 100% 
Bodemtype:  Kalk  
Volume alcohol: 15% 
Opvoeding/type: solera  +3 jaar   
Schenken tussen: 7 à 9°C. 
Jaar:    NVT   
Bewaren / drinken: nu drinken 
Gastronomie:              dessertwijn, bij roomijs, gebak, blauwe kazen en 
vooral bij  
                                       chocolade 
Zien:                           zeer donker van kleur 
Neus:              amandelen, rozijnen, krenten 
Smaak:                         romig en fluweelachtig, heel dicht  en donker. Zijn soepele  
                                      aromatische delicaatheid met hints van druiven is bekend om zijn  
                                      zoete vasthoudendheid . Deze sherry is meer dan 5 jaar oud en                                                                                     
                                      heel zoet, aangenaam en soepel. 

 

GIN 
 

Barber’s Gin 
 
Herkomst:       Groot Britannië 
Regio:   London 
Appellatie:  London Dry Gin 
Alcohol:  40% 
Gastronomie: Als aperitief, bij cocktails 
 
Geproduceerd in London via artsanale technieken en gedistilleerd in een 
alambic.  
 

 
Zien:  een oude heldere, glanzende, transparante mahonie kleur 
Neus:  sterk aromatisch een diepe levensechte geur 
Smaak:  complete body, een droge smaak van eik en noten  
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Deze gin heeft geen zuren, best is om hem te drinken met tonic en eventueel een zeste 
van citrus. 

 

Fifty Pounds Gin Giftbox + 2 glazen. 

 
Herkomst: Groot Britannië Regio:London 
Appellatie:  London Dry Gin 
Alcohol:  43,5% 
Gastronomie: als aperitief, bij cocktails,  

bij de classieker: Dry Martini 
In de neus:  jeneverbes, koriander,  
                          kruiden en citrus  
In de mond:    zacht, complex veel jeneverbes, kruiden en citrus. Lange afdronk. 
 

Deze Fifty Pounds London Dry Gin, gedistilleerd in kleine batches in een pot still 
(alambic) van de vermaarde John Dore Ltd Company door de kleine,  legendarische 
Thames Distiller in het zuid-oosten van London, is het resultaat van een zorgvuldig 
geselecteerd en geheimmengsel van kruiden, specerijen en fruit in combinatie met 3 maal 
gedistilleerde graanalcohol. 

Dit mengsel wordt vervolgens een vierde maal gedistilleerd en gefilterd om een 
uitzonderlijke zuivere, zachte en kruidige gin te bekomen. De perfecte integratie van de 
aromatische extracten in de graanalcohol bezorgen deze gin zijn complexe persoonlijkheid 
en maken hem tot een toonbeeld van een London Dry Gin. 
 
Hoe te drinken: 

- 60 ml Fifty Pounds Gin met 150 ml Fever Tree tonic en citroenzeste. 
- 55 ml Fifty Pounds Gin met 7,5 ml Fino of Amontillado Sherry en een olijf. 
- 50 ml Fifty Pounds Gin en een dikke schijf citroen en ijsblokjes. 
- 60 ml Fifty Pounds Gin en 150 ml Fever Tree Tonic en drie platgedrukte frambozen 

. 
 

 


