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Zoete wijnen 
 

CORNET &CO BANYULS RIMAGE  A.C. Banyuls  
 
Wijnhuis:          Cave de L’Abbé Rous                  
Druif:                 Grenache noir 100% 
Bodemtype:     Schist (= soort leisteen) 
Gastronomie:  Deze volle, fruitige wijn kan geschonken worden bij exotische   
                           keuken (zoet-zure gerechten). Past best bij blauwe kazen,   
                           chocolade, rode vruchten en desserts. 
Zien:                  Intens kersenrode kleur. 
Neus:                In de neus complexe aroma’s van rode vruchten (kersen,  
                          aardbeien) en verse vijgen. Noties van vanille 
Smaak:  Een harmonie tussen zoetigheid en vettigheid in de mond. Een  

            licht likeur-achtig einde 
De Banyuls «Rimage» of «Vintage»: deze wijn wordt enkel gemaakt in grote jaargangen: 
het zijn wijnen met een lange schilweking, wijnen waarvan het stopzetten van de gisting 
op de duivenkoek gebeurt (= “muté sur grains”). Om hun fruit, frisheid en kracht te 
bewaren worden zij snel gebotteld (6 tot 12 maanden na de oogst) 

 

MOSCATEL DO VALENCIA 
 
Druif:                Moscatel 100%    
Gastronomie: Als aperitief, bij nagerechten en gebak.  
Zien:  goudgeel 
Neus:  krachtig aroma, fruit, noten 
Smaak:  intens, rozijnen  
Heerlijke, zoete muskaatwijn uit de omgeving van het Spaanse Valencia, die 
hiervoor bekend staat. Deze zoete wijn wordt gemaakt van de Moscatel-druif, 
aldaar gekend onder de naam Moscatel Romano of Moscatel de Alejandria. Men laat de 
gisting stoppen door toevoeging van wijnalcohol op het juiste moment. Zo bekomt men 
een likeurwijn met restsuiker en een alcoholgehalte van minstens 15% en niet meer dan 
22%. De productie van muskaatwijn in heel Valencia licht tussen de 65.000 en 70.000 liter 
per jaar, afhankelijk van de oog 
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FLOC DE GASCOGNE BLANC DE MONTAL 
 
LAND: FRANKRIJK,  REGIO: GASCOGNE 
Appellatie: Floc de Gascogne 
Als aperitief, bij ganzenlever, bij gebak 
 
Dit perfecte huwelijk tussen druivensap en jonge armagnac behoort tot het 
erfgoed van de Gascogne. Laat zich goed gekoeld drinken als zomers aperitief, als 
begeleider bij meloen of chocoladetaart. 
 

 

 

 

Mas de Madame   A.O.C. Muscat de Frontignan 

 
Wijnhuis:          Domaine Mas de Madame     
Druif:                 Muscat à petits grains 100% 
Gastronomie:  bij het nagerecht maar ook bij foie gras, sterk gekruide 
                           gerechten, vis met vruchten of wild bereidingen met veel zoet     
                           en blauwgeaderde kaas. 
Mooie gouden kleur met groene tinten en schitterend. Geuren van pompelmoes, 
exotische vruchten  en bloemen. De smaakaanzet is zacht maar met kracht. Zeer mooie 
balans en lange afdronk.  
Deze wijn heeft zeer veel onderscheidingen: Grande médaille d’or 2009  Concours des 
Grands vins du Languedoc Roussillon. 1000 vins du monde. Nouvelle sélection 2009. 
Hachette pratique. « La robe est brillante et limpide. L’examen visuel fait déjà saliver. Le 
nez est fin, marqué par le muscat mûr. L’attaque se révèle franche, ample et expressive. 
Les fruits à chair blanche et les notes de fruits mûrs s’entremêlent avec beaucoup de 
finesse pour donner fraîcheur et persistence à ce joli vin. » Guide Gilbert et Gaillard 2010. 
Noté 86 sur 100   Par WeinWirtschaft (Allemagne) – Mars 2009 

 


