
Een belangrijke factor in het totale proces van druif tot wijn zijn de wijnmakers. Kundige en gepassioneerde mensen die, met veel 

respect voor mens en natuur, prachtige wijnen weten te creëren. Een kroon op hun werk zijn de waarderingen van de consument 

die jaar na jaar de wijnen blijven kopen. 

Een goed voorbeeld zijn de wijnmakers van The Pavillion; Bertho van der Westhuizen en Lizelle Gerber. Zij weten deze wijnen 

zo fruitig en toegankelijk te maken dat ze bij veel liefhebbers een vaste plek in het wijnrek hebben gekregen. Wijnen voor alledag 

en breed inzetbaar aan tafel. Voor de vaste liefhebbers nu tijdelijk extra voordelig, en kent u ze nog niet?

Profiteer nu van deze bijzonder aantrekkelijke aanbieding.
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2013 chardonnay / semillon
Lizelle Gerber is verantwoordelijk voor deze wijn. 
Veel wit- en tropisch fruit in de smaak maakt deze
wijn vriendelijk en plezierig. Een wijn voor alledag. 
O.a. lekker bij: visgerechten, gevogelte en geitenkazen.

2013 shiraz rosé
Dit blijft een hoog genietbaarheidsgehalte hebben.
Sappig, fruitig en levendig van smaak. 
Heerlijk nazomeren met een glas rosé van The Pavillion.
O.a. lekker bij: gerechten van de braai, of bij feestelijke momenten.

2013 shiraz / cabernet sauvignon
Een prachtige assemblage van de kruidige shiraz en
de fruitige cabernet sauvignon met een lichte houtrijping.
Een toonbeeld van een wijn die niet snel verveelt.
O.a. lekker bij: gevogelte, rundvlees en harde kazen.

Per fles naar keuze     7,25

Bij 6 flessen 6,45

Vanaf 12 flessen 5,95  

Jonge wijnmakers met respect voor mens en natuur
Beste wijnliefhebber,

2013 chardonnay /
sauvignon blanc
Meest opvallende aroma’s: peer, ananas, perzik, mango, 
citrus en lindebloesem. Tongstrelend lekkere wijn voor 
op het terras of bij verschillende gerechten. 
O.a lekker bij: salades, vis en zeevruchten.

2013 sauvignon blanc
Fris en stuivend in de neus met aroma’s van
citrusfruit en groene appels. De smaak is spatzuiver
en verkwikkend met heerlijke tonen van boomfruit.
O.a. lekker bij: zeefruit, groene salades en geitenkaas.

2012 merlot /
cabernet sauvignon
Temperamentvolle wijn met aangename aroma’s van 
bramen en blauwe bessen en een hint van laurier.
De smaak is soepel en fruitig met milde tannines en
een sappige afdronk.
O.a. lekker bij: rood vlees, hollandse kaas of als avondwijn.

Verbetering en innovatie spelen een belangrijke rol in de wijnbouw om een 

optimaal resultaat te halen. De familie Undurraga investeert in deze vernieuwingen en 

heeft recent een nieuwe bodega geopend. Aan de voet van het Andes gebergte in Los 

Lingues is een state-of-the-art wijnmakerij in bedrijf genomen met 38 nieuwe INOX tanks, 

variërend van 5.000 tot 100.000 liter. Hoofdwijnmaker José Miguel Ovalle is zeer enthousiast 

over deze nieuwe bodega waarin alle technologische innovaties aanwezig zijn om het 

volledige wijnproductieproces nog beter te begeleiden.

Een volgende vernieuwing staat gepland voor 2015. Dan zullen er nieuwe druivenstokken 

worden aangeplant van de rassen cabernet sauvignon, merlot en carmenère. De familie 

Undurraga bewijst met de pure wijnen van Terrapura, dat continu anticiperen op nieuwe 

ontwikkelingen de enige garantie geeft om excellente en prijswaardige kwaliteitswijnen te 

produceren.

TERRAPURA
Continu

innovatie

Vanwege de opening van 
deze nieuwe bodega 

profiteert u nu tijdelijk van 
extra korting op deze 

Terrapura-wijnen.
Uw voordeel kan oplopen 

tot € 1,- per fles! 

Per fles naar keuze     6,95

Bij 12 flessen 6,45

Vanaf 24 flessen 5,95  



Per fles 9,95

Biologische wijnen met een gouden rand
Eigenaar José Manuel Bento dos Santos heeft een uitge- 
sproken liefde voor de noordelijke Rhône wijnen. Vanwege 
deze passie heeft José in 1986 het roer omgegooid en zijn 
functie als makelaar in de staalindustrie beëindigd om als 
wijnproducent aan de slag te gaan.
Op zoek naar lokaties met de beste bodem- en klimatologische omstandigheden 

heeft José, in de wijnstreek Lisboa, het wijndomein Quinta do Monte d’Oiro 

(de heuvel van goud), overgenomen. Op en rond deze heuvel, die onder invloed 

van de zon een gouden gloed krijgt, zijn 20 ha wijngaarden beplant met syrah 

en viognier, klonen afkomstig van de wijngaarden uit de Rhône. Maar ook met 

de lokale rassen tinta roriz, arinto en touriga  nacional. Sinds 2006 is de conversie 

naar biologische wijnbouw volop aan de gang op dit domein, de verwachting is 

dat met de oogst van 2015 het complete domein biologisch gecertificeerd zal zijn. 

De zeer getalenteerde Portugese wijnmaakster Graça Gonçalves werkt nauw 

samen met adviseur Grégory Viennois, voormalig wijnmaker bij Maison  

Chapoutier en Cos d’ Estournel en nu als hoofd wijnmaker werkzaam bij  

Domaine Laroche  in de Chablis. Dan zij deze samenwerking worden bijzonder 

mooie wijnen geproduceerd die hun weg inmiddels hebben gevonden in 

koninklijke kelders en worden geserveerd in de beste Europese en Amerikaanse

restaurants. Ook op wijnconcoursen en in wijntijdschriften als de Wine 

Advocate en  Decanter is de kwaliteit opgemerkt en worden de wijnen van 

Quinta do Monte d’ Oiro zeer hoog gewaardeerd.

2010 Têmpera
Vinho Regional Lisboa – Portugal

Druivenras: tinta roriz | Temperatuur: 16-18°C | 
Alcohol: 13,5% | Schenkadvies: nu, houdbaar tot 

2018 | 30 minuten decanteren aanbevolen. 
 

Krachtige wijn die elegantie en robuustheid 
combineert met overdadig bessenfruit en 
kruidige elementen. Gedistingeerde wijn 
met een vleugje vanille van gebrand eiken.
O.a. lekker bij: rood vlees, pastagerechten en
rijpe kazen.

90 pts Wine Advocate

Têmpera refereert aan een verwerkingsproces 
dat ijzer omzet in staal. Een knipoog naar José 
Bento dos Santos, een voormalig makelaar in de 
staalindustrie.

2011 Madrigal
Vinho Regional Lisboa – Portugal

Druivenras: viognier | Temperatuur: 8-10°C |
Alcohol: 12,5% | Schenkadvies: nu, houdbaar
 tot medio 2017.

Rijke schakering in de neus van steenfruit,
bloemen en honing met een hint van gebrand  
eiken. De smaak is vol, romig met een fris 
karakter in de afdronk.

O.a. lekker bij: vis met romige sauzen,
vederwild en exotische gerechten.

93 pts Wine Advocate

Madrigal is een poëtisch liefdeslied.

2009 Aurius
Vinho Regional Lisboa – Portugal

Druivenrassen: touriga nacional, syrah, petit verdot | 
Temperatuur: 16-18°C | Alcohol: 13,5% | 

Schenkadvies: nu, tot medio 2019 | 
30 minuten decanteren aanbevolen.

Intens diep donkerrode kleur.
Indrukwekkende aroma’s vullen het glas. 
Zwart fruit, specerijen, kruidnagel, aceto 
balsamico en viooltjes. Gevolgd door een 
fantastische complexe smaak met een 
stevige doch soepele tanninestructuur en 
een geweldige langdurige afdronk. Heeft 
een houdbaarheid van 10 jaar! 
O.a. lekker bij: lamsbout, geroosterd rood vlees 
en wild.

90 pts Wine Advocate

Aurius is een verwijzing naar de goudkleurige 
uitstraling van Monte d’Oiro.

Quinta do Monte d’ Oiro    

TER INTRODUCTIE VAN DIT WIJNHUIS :
Bij een bestelling van 6 flessen in combinatie 

met een Têmpera, Aurius of Madrigal.

Krijgt u een unieke serveerplank *  
t.w.v. € 16,50 CADEAU! 

* zolang de voorraad strekt

2013 Lybra viognier, arinto
Vinho Regional Lisboa – Portugal
Druivenrassen: viognier, arinto, marsanne | Temperatuur: 8-10°C | 
Alcohol: 13,5% | Schenkadvies: nu, houdbaar tot medio 2017

Overheersende aroma’s van citrus, appel en witte bloemen. 
De smaak is loepzuiver met elegante tonen van rijp wit fruit
en eindigt met een verfrissendeafdronk.
O.a. Lekker bij: schaal- en schelpdieren, vis en gevogelte.

Per fles 18,95 Per fles 19,95 Per fles 19,95

2010 Lybra syrah
Vinho Regional Lisboa – Portugal
Druivenras: syrah | Temperatuur: 16°C | Alcohol: 13,5% |  
Schenkadvies: nu, houdbaar tot eind 2015

Elegante geur van rood fruit en leertonen. De smaak is soepel en fruitig 
met een hint van zwarte peper. De afdronk is verfrissend en soepel.
O.a. Lekker bij: rood vlees, pastagerechten en rijpe kazen.

Silver medal. Concours Mondial de Bruxelles.
Bronze medal. Decanter World Wine Awards.

UNIEKE SERVEERPLANKEN UIT PORTUGAL
Deze unieke serveerplanken van Pimenta Loreti zijn gemaakt 
van duurzaam geproduceerd hout uit de bossen van Portugal. 
Voor elke boom, wordt weer een boom teruggeplant. Het hout 
heeft een authentieke en robuuste uitstraling. Alle producten 
worden met de hand gemaakt, waardoor elk exemplaar uniek is.
De serveerplanken worden gebrand en behandeld met olijfolie.

2013 Lybra rosé 
Vinho Regional Lisboa – Portugal
Druivenras: syrah | Temperatuur: 8-10°C | Alcohol: 12,5% | 
Schenkadvies: nu, houdbaar tot medio 2017

Heldere zalmroze kleur, frisse geur van rood fruit en witte bloemen. 
De smaak is ingetogen, verfijnd, met overheerlijk rood fruit en
een hint van mineralen. Prachtige balans. 
O.a. Lekker bij: gevogelte, gegrilde vis, pastagerechten en maaltijdsalades.

Per fles 8,95
(beperkt leverabaar)

Per fles 9,95


