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Hartlik welkom
in de wereld van
Chenin Blanc!
Ontdek de verrukkelijke en veelzijdige Chenin Blanc
Dat was het thema van de unieke Chenin Blanc proeverij
De Chenin Blanc is een wereldberoemde druif. In Zuid- Afrika noemen ze het 'de gunsteling' omdat de je
door haar mooie zuren er zulke verschillende mooie wijnen van kan maken. Die veelzijdigheid was te
proeven op de afgelopen - Ontdek Chenin Blanc - proeverij. Iedereen is eensgezind.
Dat proeft naar meer!
De wijn is gastronomisch zo mooi en breed inzetbaar en in passende combinaties een ongekend genot.
Dat vinden de Nederlandse sommeliers ook en je ziet de wijn bij de beste restaurants op de kaart.
En omdat we thuis ook willen genieten hebben we inspiratie voor je. Je vindt hier een paar heerlijke
combinaties waarmee je jezelf en je vrienden en familie mee verwent! Op vezoek zit ook het Bobotie
recept erbij. We wensen jullie heel veel wijn en spijs plezier! We zijn benieuwd naar jullie ervaringen
en naar welk glas Chenin Blanc jullie gaan heffen! Geniet it!

Over Kaaps Wijnhuis
Ken je ons nog niet, dan stellen we ons graag aan je voor. Als specialist in bijzondere Zuid-Afrikaanse
wijnen willen we jou als wijnliefhebber en levensgenieter verrassen met een (h)eerlijk glas wijn. Je gaat
met ons mee op wijnavontuur en je ontdekt een selectie van de mooiste wijnen uit dit betoverende
wijnland. Niet in de supermarkt verkrijgbaar. Wel alles handgeplukt, met een verhaal en met ongelofelijk
veel passie gecreërd door een nieuwe generatie wijnmakers van boutique wijnhuizen.

Met gemak online bestellen
Je kan met gemak thuis genieten van de
wijnen. Veilig bestellen kan via de Webwinkel.
De wijnen zijn meestal in 1 a 2 dagen bij je
thuis. Gratis vanaf €75.
Vragen? Mail of bel 06- 46 187 615
Gesondheid! Albert en Anita

Menu

ASPERGE EN BRIE KAASTAARTJE BESPRENKELD MET HONING
Feestelijk voorafje. Recept van Ernie Els Winery.
20 minuten voorbereiden (kan 2 uur van tevoren) , 20- 25 minuten in de oven

VERSE MOSSELEN MET OOSTERSE TOUCH
Kan als voorafje en als hoofdgerecht. Ontdekt bij restaurant Guardian Peak, baie lekker
30 minuten

KAAPSE CURRY MET PERZIKEN

-

Hoofdgerecht. Maak maar meteen voor 2 dagen! Van Windmeul.
Voorbereiden 20 minuten, oventijd 35 minuten.

GARNALEN EN CHILI LINGUINE

-

Hoofdgerecht van restaurant 96 Winery Road van Chenin Blanc icoon Ken Forrester
25 minuten
-

CAPE MALAY CHUTNEY CHICKEN
Feestelijk hoofdgerecht en zo typisch voor de authentieke keuken in Kaapstad
En makkelijk. Je van de voorbereiding van 20 min. vooraf doen. Later 1 uur in de oven.

-

BOBOTIE
Echt Zuid-Afrikaans. Crowd pleaser van Albert. Als gezellig hoofdgerecht of hapje.
Voorbereiding 20 minuten, 45 minuten in de oven.

-

EN NOG MEER INSPIRATIE!
.

Volg ons op

.

-

COPYRIGHT KAAPS WIJNHUIS

Ontdek de verukkelijke en veelzijdige Chenin Blanc
Chenin Blanc herontdekt: Zuid-Afrika nu absolute wereldtop
Het staat geschreven dus het is waar… Volgens toonaangevende wijncritici komt de beste Chenin
Blanc (al jaren) uit Zuid-Afrika. De van oorsprong uit de Franse Loire stammende druif kwam al in
1655 met Jan van Riebeeck mee naar de Kaap en is al heel lang belangrijk in Zuid-Afrika. Met 17.300
hectare vind je er de grootste aanplant van chenin blanc ter wereld. Daarmee is het ook nog eens het
meest aangeplante druivenras en terecht dé trots van dit heerlijke wijnland.

Twee hoofdstijlen van Chenin Blanc
Chenin Blanc kent vele stijlen. Twee hoofdstijlen uitgelicht:

Frisfruitige Chenin Blancs.
Deze droge witte wijn is knisperend fris met een floraal boeket en zinderende zuren. Je ruikt en
proeft verse appel, peer en het typische tropische fruit uit de Kaap. Naast de levendige frisheid
heeft deze wijn veelal een klein zoetje. Een spannend alternatief voor sauvignon blanc. Heerlijke
voorbeelden zijn de Windmeul Kelder Chenin Blanc, Ernie Els Big Easy en de Beaumont.

Volle, meer complexe Chenin Blancs
. Licht houtgerijpt, veelal in een mix van oudere, Frans eiken vaten. Deze droge witte wijn is voller
en gelaagder in smaak met de kenmerkende frisse tonen. Je proeft en ruikt honing, gele appel,
perzik, kweepeer en mooie, elegante kruidigheid. De wijn is frisser en mooi alternatief voor een
houtgerijpte chardonnay. Heerlijke voorbeelden zijn de Windmeul Legend Chenin Blanc,
Roodekrantz Old Bush Vine 1974, Mont Blois Groot Steen of Beaumont Hope Marguerite.

Trend: oude bush vines. Wat zijn dat?
De als maar stijgende kwaliteit van de Chenin Blanc heeft te
maken met de nieuwe generatie topwijnmakers. En hun inzet om
oude bush vines, dat zijn wijnstruiken, te behouden. Luister
HIER naar Marius van Roodekrantz waarom ze dat doen!

Asperge en Brie
kaas taartje met honing
Je hebt nodig voor 4 personen:
1 stuk zachte roombrie
20 kleine ' baby' groene asperges (of asperge punten)
1 pakje roomboter bladerdeeg (b.v. van Koopmans)
30 gr. roomboter
4 eetlepels (el) met vloeibare honing
5 salieblaadje in hele kleine stukjes gesneden
2 theelepels (tl) citroenrasp
1 teentje knoflook, geperst
4 honingtomaatjes
Peper en zout

Bereidingswijze:
Zet de oven aan op 190 graden.
Was de baby asperges en doe ze in een schaal.
Besprenkel ze met peper, zout en olijfolie en laat ze even staan.
Smelt in een steelpan de boter. Voeg de salie, knoflook, 1 tl. citroenrasp en 3 el honing toe.
Als het mooi samengesmolten is doe je het vuur uit.
Leg op houten plank de de plakjes bladerdeeg en laat ze ontdooien.
Leg overdwars een goed stuk brie op het plakje bladerdeeg.
Bestrijk met 1 eetlepel honing de plakjes brie en voeg 1 tl. citroenrasp toe.
Leg op de brie 5 baby asperges en vouw ze toe. Zie foto's.
Bestrijk ze met de gesmolten honingboter en doe ze op bakpapier in de voorverwarmde oven.
Leg daarnaast de opengesneden honingtomaatjes, en doe daar nog een tipje honing op.
Haal ze na 20 - 25 minuten uit de oven en serveer ze feestelijk met de tomaatjes als voorafje.
En dan een glas chenin. Geniet it!

Wijnsuggestie: deze lichte crispy henin blanc ,

Klik op FLES voor info
ONTDEK DE BESTE CHENIN BLANCS: KLIK OP WWW.KAAPSWIJNHUIS.NL

Verse Mosselen
met oosterse touch
Je hebt nodig voor 4 personen:
20 grote mosselen (als die er zijn) of 1.5 kg kleine mosselen
3 tenen knoflook, geperst
3 theelepels met geraste gember
3 theelepels met groene Thaise curry pasta
1 gele paprika in hele kleine stukjes gesneden
1 ui in hele kleine stukjes gesneden
1 rode peper in hele kleine stukjes gesneden
50 ml Chenin Blanc (liefst die je erbij gaat schenken)
200 ml romige kokosmelk
Verse koriander
3 scheuten olijfolie

Bereidingswijze:
Snij alle ingrediênten en zet deze klaar
Was de mosselen en check of ze goed sluiten met tik op de schelp
Doe ze in een pan met alleen water en breng ze aan de kook totdat ze open gaan
Doe in een wokpan de olijfolie op hoog vuur en wok de ui, paprika, gember en knoflook
Voeg na 4 min.de Chenin Blanc en kokosmelk toe.
Voeg de curry pasta toe. Laat op laag vuur 1 á 2 minuten sudderen tot je ideale dikte.
Als de mosselen klaar zijn voeg je ze toe aan de saus in de wokpan
Laat het geheel nog 5 minuten sudderen, de saus voorzichtig over de mosselen scheppen
Seveer op groot of diep bord. Garneer met koriander. Geef er vers stokbrood bij.
Tip 1 een lepel om de saus en mossel te combineren. En dan een slok van de chenin, mmm geniet it!
Tip 2: ook heerlijk als hoofdgerecht op bord of in schaal met extra mosselen en een heerlijke salade

Wijnsuggestie: een droge fris fruitige chenin blanc, zoals:

Klik op FLES voor info
ONTDEK DE BESTE CHENIN BLANCS: KLIK OP WWW.KAAPSWIJNHUIS.NL

Kaapse Curry met perziken
Je hebt nodig voor 4 personen:
750 gram stukjes kip
120 gr. bloem
3 tenen knoflook, geperst
3 theelepels met geraste gember
1 ui in stukjes gesneden
8 gr. kerriepoeder
8 gr. kurkuma
2 eetlepels abrikozen jam
15 ml. citroensap
150 ml yoghurt
500 ml. kippenbouillon
130 gr gedroogde perziken
Verse koriander
Olijfolie, peper en zout

Bereidingswijze:
Zet de oven aan op 180 graden. Snij de ui en rasp de gember.
Doe in een kom de bloem en meng daarin de stukjes kip.
Verhit de olijfolie in de wokpan en bak de kipstukje goudbruin. Tip: niet alles in 1 keer, splits op.
Haal de kipstukjes uit de wokpan en doe de ui, kerrie, kurkuma, gember en jam erin. Roer 1 min. door.
Doe de kipstukjes weer terug in de wokpan en voeg de kippenboullon toe Breng aan de kook.
Voeg de gedroogde perziken toe en doe het geheel in ovenvaste schaal en sluit af met deksel.
Doe de schaal 30 á 35 minuten in de voorverwarmde oven.
Haal het gerecht uit de oven en en voeg de yogurt en citroensap erdoorheen.
Breng op smaak met peper en zout. Garneer met koriander.
Serveer met Pandan rijst en eventueel met sugar snaps. En dan een glas chenin. Geniet it!

Wijnsuggestie: een volle chenin blanc met perziken aroma''s, zoals:

Klik op FLES voor info
ONTDEK DE BESTE CHENIN BLANCS: KLIK OP WWW.KAAPSWIJNHUIS.NL

Garnalen en Chili linquine

Je hebt nodig voor 4 personen:
300 gr linguine. Van supermarkt of juist dit keer van de italiaanse specialist.
(Bv: www.pastaficio.nl/product/linguine-van-rustichella-dabruzzo)

400 gr grote gepelde garnalen
2 medium uien in stukje gesneden
2 teentjes knoflook, geperst
1 half glas Chenin Blanc, liefst dezelfde die je schenkt
1 blikje gepelde en in blokjes gesneden tomaten
1 theelepel (tl) bruine suiker
Gedroogde of versie chili, in kleine stukjes gesneden
Olijfolie, peper en zout
50 gr. rucola

Bereidingswijze:
Verwarm de opdien borden of schaaltjes.
Breng in een grote pan 3 liter water aan de kook en voeg de linguine toe. Kook ca 9- 10 min..
Onderwijl in wokpan voldoende olijfolie verhitten om de ui en knoflook te frituren.
Frituur de ui en knoflook totdat ze zacht zijn maar niet bruin (!)en zet beide in schaal opzij.
Doe nog wat beetje olijfolie erbij en verhit.
Voeg de garnalen toe en schroei ze ca. 1 minuut dicht. Goed doorelkaar mengen.
Voeg wijn to, blijf roeren en laat het voor de helft inkoken.
Voeg de tomaten en bruine suiker toe.
Voeg naar smaak de chili toe. Voegde ui en knoflook toe. Laat dit alles even sudderen.
Dit geheel met de garnalen duurt ca. 8 min.
Giet de pasta af maar let op! Bewaar een kop met het pasta vocht om de saus te verrijken.
Doe de linguine in verwarmde diep bord of schaaltje, voeg de garnalen en saus toe. Naar keuze met een
klein handje rucola eroverheen om het af te maken. En dan een glas chenin. Geniet it!

Wijnsuggestie: deze rijke, complexe chenin blanc. Klik op FLES

ONTDEK DE BESTE CHENIN BLANCS: KLIK OP WWW.KAAPSWIJNHUIS.NL

Cape Malay
Chutneykip
Je hebt nodig voor 4 personen:
12 kleine geschilde aardappelen
125 gr bloem
1 eetlepel (el) kippenbouillonpoeder of verkruimeld blokje
8 stukjes kip of kippendijen (mag met vel), afgespoeld en drooggedept
1 eetlepel boter of olijfolie
3 eetlepels milde kerriepoeder
250ml zoete fruitchutney (bv Patak mango chutney)
1 bouillonblokje opgelost in 125 ml water
500 ml melk
zout en peper naar smaak

Bereidingswijze:
Verwarm de oven op 180 graden.
Blancheer de aardappelen ongeveer 7 minuten
Onderwijl meng je de bloem en bouillonpoeder op een plat bord en paneer hierin de kip.
Verwarm de boter of olie op hoog vuur en braad de kip een paar minuten aan alle zijden aan.
Leg vervolgens de kip in een ovenschaal.
Giet de aardappelen af en arrangeer ze rond de kip.
Meng de kerriepoeder, de chutney, het opgeloste bouillonblokje en de melk in een kom.
Voeg peper en zout naar smaak toe. En giet het geheel over het kippenvlees.
Zet de schaal 1 uur in de oven op 180 graden.
Serveer met groene knapperige groenten zoals sugarsnaps, erwten.
TIp: je kan dit gerecht voorbereiden in 15 minuten en later op geschikt moment in de oven zetten.
.

Wijnsuggestie: een rijke, complexe chenin blanc , zoals:

Klik op FLES voor info
ONTDEK DE BESTE CHENIN BLANCS: KLIK OP WWW.KAAPSWIJNHUIS.NL

Bobotie

Je hebt nodig voor een Bobotie taart voor 6 personen:
1 kg rundergehakt
2 uien, gesnipperd
2 tl gember, gemalen
1 tl gemalen kurkuma
1 el kerriepoeder
1 el Zaanse mosterd
2 el abrikozenjam
2 eieren
75 gr rozijnen
95 gr Engelse Ossenstaartsoep
400 ml halfvolle melk

Bereidingswijze:
Verwarm de oven op 180 graden.
Snijd de korst van de sneetjes brood en week deze in de melk.
Verhit de boter in een koekenpan en fruit de ui 5 minuten op medium vuur.
Knijp de melk uit het brood.
Doe het gehakt, het brood, de kerriepoeder en de gember bij de ui in de koekenpan.
Bak totdat het gehakt gaar is.
Voeg de abrikozenjam en rozijnen toe. Roer door. Voeg de Engelse Ossenstaartsoep toe.
Laat nog 5 minuten doorgaren en breng op smaak met peper en zout.
Klop de ei door de melk en schenk de helft van dit eimengsel bij het gehakt en schep om.
Schep het gehakt in de ingevette ovenschaal en schenk de rest van het eimengsel er overheen.
Bak de Bobotie 45 minuten in het midden van de oven op 180 graden.
Serveer met een frisse salade of (gele of noten) rijst. Tip: serveer als feestelijk hapje als op foto.
En dan een glas chenin. Geniet it!

Heerlijk met een fruitige Pinotage,. Of Klik op deze fris fruitige Chenin Blanc !

ONTDEK DE BESTE CHENIN BLANCS: KLIK OP WWW.KAAPSWIJNHUIS.NL

Nog meer inspiratie?
We kunnen nog wel even doorgaan ;-).
Als hulp een paar handvatten voor het perfect combineren van de twee stijlen Chenin Blanc.

Bij frisfruitige Chenin Blancs.
Deze wijnen zijn heerlijk als aperitief en mogen op het zomerse terras eigenlijk niet ontbreken
Het zijn ultieme begeleiders van Fruits de Mers, oesters, frisse salades, allerlei witvisgerechten
(ook bereid op de BBQ),milde oosterse gerechten en zachte kazen. Nog een paar supercombinaties:
- Dé ultieme borrelplank met zachte en frissere kazen en charcuterie.
- Garnalensalade met avocado en een licht-citroenachtige dressing.
- Magere witte vis op de BBQ met limoen, knoflook en perzikenjam.
- Klassiek: de garnalencocktail of rijpe meloen met prosciutto.

Bij meer volle, complexe Chenin Blancs
Ideaal bij stevige vis als tonijn en zalm, bij gevogelte (ook van de BBQ), rijke romige curry met fruit,
Aziatische gerechten, pittige vega-gerechten, kalfs en varkensvlees, asperges met zalm en een romige
saus.Tot slot ook hier nog een paar heerlijke combinaties:
- Zalm verpakt in ketaifi met wasabi mayonaise, soya en geroosterde groenten.
- Sosaties (Zuid-Afrikaanse spies op de grill) van zalm met gembersaus.
- Langzaam gegaarde varkensvlees of gekaramelliseerde buikspek.
- Ravioli met kip, sinaasappel, oesterzwammen en cress.

TIP: DRINK CHENIN nu extra voordelig
Loopt bij jou ook al het water in de mond?
En wil je nog niet meteen voor 1 type Chenin Blanc kiezen? Hef dan nu
extra voordelige het verrukkelijke Chenin Blanc Wijnpakket inclusief de
Platter 5 Sterren wijn. Klik HIER voor meer informatie over dit
wijnpakket.
Gesondheid! En graag tot ziens op www.kaapswijnhuis.nl.

Idee?! Wil je exclusieve aanbiedingen, tips en
uitnodigingen voor wijnproeverijen ontvangen? Klik dan hier

