Borrelhapjes voor
wijnliefhebbers
De beste borrelhapjes met
de lekkerste wijntips

Olarra Clasico
Rioja Reserva

INGREDIËNTEN VOOR
4 PERSONEN
4 sneetjes grof

Krachtig en boterzacht
vol rijp fruit

boerenbrood
500 gram
paddenstoelen van het
seizoen
50-75 gram boter
4 teentjes knoflook
2 eetlepels gehakte
bieslook

Proefnotitie
Nobel bouquet van rood en zwart fruit,
framboos, vanille, tabak en ceder. Sappig,
fluweelzacht en krachtig van smaak met rode
en zwarte kersen, cranberry, vanille, karamel,
truffel en melkchocolade. Uitstekende Rioja
Reserva. 18 maanden gerijpt in eiken vaten.
90% Tempranillo, 10% Garnacha, Mazuelo en
Graciano. Ook lekker bij gegrild vlees, gerijpte
iberico ham en stoofschotels.

3 eetlepels olie

Bruschetta met
paddenstoelen

BEREIDING

Maak de paddenstoelen schoon met een borsteltje. Zet een grote koekenpan op
en voeg de olijfolie en de knoflook toe. Bak op middelhoog vuur tot de knoflook
gaat kleuren. Haal dan de knoflook uit de pan. Draai het vuur hoog en bak de
paddenstoelen enkele minuten in de olie. Besprenkel de plakken brood met wat

olijfolie en rooster ze in de oven op 200 °C tot ze van buiten krokant zijn. Snijd het
brood eventueel in kleinere stukken en leg het op een plank of bord. Doe de boter en
de bieslook in de pan met paddenstoelen en roer tot de boter gesmolten is. Verdeel
de paddenstoelen met het vocht over het brood en serveer direct.
Bekijk deze Olarra Clasico Rioja Reserva en meer wijnen uit Rioja.

Andere wijnen die passen zijn: Pinot Noir, Nebbiolo of een Sangiovese.

Salvatore Barbera
d’Asti Superiore

ONZE CHARCUTERIE
Paté

Barbera van
‘Grand Cru’ niveau

Serranoham
Spinata Romana
Droge worst, al dan
niet met kruiden en
specerijen
Mortadella

Proefnotitie

Chorizo

vaten. Ook lekker bij kip, risotto met champignons,

Charcuterie

pasta bolognese en rijpe harde kazen.

van maken of vleeswaren uit verschillende landen combineren.

Bijna bedwelmend romig en verleidelijk van geur
vol rijp rood fruit, zwarte kersen, de aardsheid
van Piemonte, ceder en cacao. Stevige Barbera
vol sappige kersen, chocolade, specerijen en een
Grand Cru waardige rijkdom aan kersenbonbons
met een ontluikend truffeltje.
Gemaakt van 100% Barbera druiven van de best
gelegen wijngaarden van Salvatore. Gerijpt in eiken

Ossenworst

Het fijne van een charcuterie of vleesplank, is dat je zelf kunt kiezen waar deze

uit bestaat. Je kunt gaan voor vleeswaren uit een bepaald land en er een thema

BEREIDING
Leg de vleessoorten op een mooie houten plank en vul het aan met een bakje olijven
en stukjes brood of toastjes voor bij de paté. In het geval van deze Barbera d’Asti
kunnen er ook harde kazen worden toegevoegd om de plank compleet te maken.
Blokjes Parmezaanse kaas maken het helemaal af.

Bekijk deze Barbera d’Asti en andere wijnen uit Piemonte.

Andere wijnen die passen zijn: Beaujolais en Pinot Noir.

Don Bertran Cava
Brut Reserva

INGREDIËNTEN
Camembert

Rijk gefruite Cava
Brut Reserva

Rozemarijn
Knoflook
Brood en/of crudités

Optioneel:

Gesmolten
camembert op toast
Honing

Proefnotitie
Frisse geur met crispy wit fruit, citrus en
biscuit. Bruisend en crisp van smaak met
frisse nuances van limoen en krijt. Met
een lange frisdroge finale. Krokant fris en
bruisend zuiver. Prachtig crispy glas Cava
Brut Reserva met body en lengte.

Tijm

Cranberry’s

BEREIDING

Verwarm de oven voor op 180 °C. Haal de camembert uit de folie en leg het terug
30% Xarel-lo, 30% Macabeo, 20% Parellada

in het houten doosje -zonder deksel-. Heb je een camembert zonder houten doosje,

en 20% Chardonnay. Als Reserva 18 tot 24

maak dan van aluminiumfolie een bakje en leg de kaas in de folie. Kerf aan de

maanden gerijpt op fles. Ook lekker bij gerookte

bovenkant een ruitjespatroon in de korst.

zalm op toast en schelpdieren.

Steek een paar takjes rozemarijn en teentjes knoflook in de bovenkant en zet de
camembert in de oven. Een andere populaire combinatie is met honing en tijm waar
je ook nog gedroogde cranberry’s aan toe kunt voegen.
Bedek de bakplaat of het rooster in de oven wel met bakpapier voordat je de
camembert erop zet. Zowel in het houten doosje als in aluminiumfolie kan de kaas
er nog uit lopen in de oven. Laat de kaas 15-20 minuten in de voorverwarmde oven
staan en serveer met brood of crudités om te dippen.
Bekijk deze Don Bertran Cava Brut Reserva en andere mousserende wijnen.

Andere wijnen die passen zijn: Bourgogne Pinot Noir of een Chardonnay.

Aurelia Riserva
Sangiovese

INGREDIËNTEN VOOR
4-6 MINI PIZZA’S
Pizzadeeg (kant-en-klaar
of zelfgemaakt)

Uitstekende rijk
gekruide Sangiovese
Riserva

2 tot 3 tomaten
200 Gram mozzarella
Zwarte olijven zonder pit
Oregano
Basilicumblaadjes
Olijfolie

Proefnotitie
Zwoelkruidig en fruitrijk van geur vol zwarte
kersen, olijf, confiture en specerijen, zéér
aantrekkelijk. Lekker mondvullend breed
van smaak met rode bessen, zwarte kersen,
donkere chocolade en Italiaanse kruiden.
Uitstekende rijkgekruide Sangiovese Riserva
met body en romig rijp fruit.
100% Sangiovese. Een half jaar gerijpt in eiken
vaten. Ook heerlijk bij geroosterd vlees en oude
brokkelkazen.

Mini pizza
caprese met olijven
Peper en zout

BEREIDING
Verwarm de oven voor op 220 °C. Bereid het pizzadeeg zoals aangegeven op de
verpakking of rol het kant-en-klare deeg uit. Afhankelijk van hoeveel deeg je hebt en
hoe groot je de mini pizza wil, snijd je er 4 tot 6 cirkels uit. Snijd de mozzarella en de
tomaat in plakjes en halveer de olijven. Bedek het deeg met de tomaat, mozzarella
en de olijven. Bestrooi ze met de oregano en peper en zout naar smaak. Sprenkel er
wat olijfolie overheen en bak de mini pizza’s gedurende 15 minuten gaar in de oven.
Serveer ze met de basilicumblaadjes op een mooi bord of houten plank.

Bekijk deze Aurelia Riserva en andere wijnen van Sangiovese.

Andere wijnen die passen zijn: Primitivo, Carménère of een Corvina.

La Pauline Platine
Chardonnay

INGREDIËNTEN VOOR
4 PERSONEN
Tortilla wraps
Gerookte zalmfilet

Op z’n Bourgondisch
genieten van een
krachtige witte Pauline

Sla (veldsla, rucola)
Kruidenkaas
Citroen
Peper en zout
Optioneel:
Voeg ook plakjes

Proefnotitie
Intens gefruit en Bourgondisch rijk van geur.
Met perzik, citrus en een vleug getoast eiken.
Mondvullend breed en sappig van smaak.
Volop Chardonnay weelde, rokerig eiken,
mineralen, roomboter en een ragfijn zuurtje
voor de juiste spanning. Rijkdom en frisheid
perfect in balans. Krachtige witte Pauline
Platine in de romige stijl van Pouilly-Fuissé.
100% Chardonnay. Ook lekker bij (gerookte)

avocado toe of vervang

Zalmwraps
de kruidenkaas voor

een yoghurtdressing.

Dit is een typisch borrelhapje dat makkelijk en snel te bereiden is en ook al

vis, wit vlees, fazant, parelhoen en pasta’s met

ruim van te voren gemaakt kan worden. In plaats van zalm kan er ook gekozen

romige sauzen.

worden voor plakjes kipfilet of andere vleeswaren.

BEREIDING
Leg de tortilla op een grote snijplank en smeer deze aan een kant in met de
kruidenkaas. Verdeel een deel van de gerookte zalm en sla over de tortilla en druppel
er wat citroensap overheen. Breng op smaak met peper en zat en rol de tortilla
strak op. Je kunt de tortilla gelijk in stukjes snijden en eventueel serveren met een
satéprikker of nog even op laten stijven in de koelkast.
Bekijk deze La Pauline Platine en andere wijnen van Chardonnay.

Andere wijnen die passen zijn: Rosé, of Chenin Blanc.

Le Commandeur
Sauvignon Blanc

INGREDIËNTEN
Ingrediënten

Knisperfrisse Sauvignon in
de stijl van Pouilly-Fumé

1 Gele paprika
1 Rode paprika
Stokbrood
Pijnboompitten
Bieslook
200 Gram geitenkaas

Proefnotitie
Stuivend fris van geur met citrus,
kruisbessen en een heerlijke mineraliteit.
Mooi droog en knapperig fris van smaak met
de ‘ketsende vuursteentjes’ van PouillyFumé. Vol sappige kruisbessen, groene
appeltjes en grapefruit met een partje
limoen. Knisperfrisse Le Commandeur met
een knipoog naar Pouilly-Fumé.

Bruschetta
geitenkaas en paprika
Optioneel:
Olijven

BEREIDING

Verwarm de oven voor op 180 °C. Snijd de rode en gele paprika in stukjes. Verwijder
100% Sauvignon Blanc. Ook lekker bij schaal- en

de zaadjes. Rooster de pijnboompitjes. Zorg dat de geitenkaas op kamertemperatuur

schelpdieren, witvis, Thaise curry met limoen en

is en doe het in een kom. Hak de bieslook in stukjes en voeg dit, samen met de

Griekse salade met feta.

geroosterde pijnboompitten, toe aan de geitenkaas. Meng de ingrediënten goed
door elkaar.
Snijd het stokbrood in plakjes en verdeel het geitenkaasmengsel over de broodjes.
Leg stukjes gele en rode paprika op de geitenkaas en voeg eventueel nog wat olijven
toe. Zet de broodjes voor ongeveer 15 minuten in de voorverwarmde oven.

Bekijk deze Le Commandeur en andere wijnen van Sauvignon Blanc.

Andere wijnen die passen zijn: mousserende wijnen, of één van onze andere
wijnen van Sauvignon Blanc.

Wijn en spijs tips
Serveertemperatuur wijnen
Mousserende wijnen

7 °c – 10 °c

Frisse fruitige witte wijnen

9 °c – 11 °c

Volle witte wijnen

11 °c – 14 °c

Rosé

9 °c – 11 °c

Lichte en fruitige rode wijnen

14 °c – 16 °c

Krachtige rode wijnen

16 °c – 18 ° c

Zoete wijnen (dessertwijn)

8 °c – 10 °c

Bitter

Kies bij een bitter gerecht voor een wijn met tannine of
frisse zuren. Een zachte en ronde wijn kan anders al snel wat
zoeter gaan smaken. Bittere ingrediënten zijn onder meer
witlof en rucola. Kies voor een rode wijn met zuren, zoals een
Sangiovese (Chianti) of een witte wijn van Sauvignon Blanc.

Vet

Om het vet in een gerecht te breken, past een wijn met
stevige zuren of tannine. Bij een gerecht met veel kaas past
een mousserende wijn dan ook goed.

Zuur

Zuur en wijn gaan goed samen, maar ze moeten wel aan
elkaar gewaagd zijn. Eten met veel zuur vraagt ook om een
wijn met veel zuur. Wijnen met bijvoorbeeld het aroma
van citroen passen ook bij de wat zuurdere gerechten met
citroen. Te denken valt aan Riesling, Sauvignon Blanc en
Verdejo. Rode wijnen met mooie zuren zijn er ook, zoals een

Zoet

Suiker kan een wijn volledig platslaan en het zelfs bitter en
zuurder laten smaken. Zorg ervoor dat de wijn altijd zoeter
is dan het gerecht. Kies bij een fruitdessert bijvoorbeeld voor
een Moscato d’Asti of een Sauternes. Chocoladedesserts zijn
een goede match met een Port of Pedro Ximénez sherry.

Italiaanse Sangiovese. Perfect bij gerechten met tomaat.

Zout

Zoute gerechten gaan goed samen met zure wijnen. Zout

Basisregel

tempert namelijk de zuren en andersom. Bij zout eten mag

intensiteit van de wijn.

daarom best een scherpe wijn. Gerechten met zoute feta

Match de intensiteit van het gerecht met de

gaan bijvoorbeeld goed samen met een Sauvignon Blanc.
Tip: Is de saus te zout? Roer er dan wat citroensap door
om de saus weer in balans te brengen

Bekijk nog meer wijn en spijs combinaties.

