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ECM uit Milaan gold jarenlang
als één van de meest
gerenommeerde merken voor
espressomachines. Denk
aan klassiekers als Giotto en
Cellini. Hoewel ECM voorop
liep bij veel ontwikkelingen
en haar machines bekend
stonden als zo’n beetje de
degelijkste die er zijn, gold dit
helaas niet voor het bedrijf.
Tijdens de kredietcrisis ging
het helaas kopje onder.

Selva
Capuzza

Meer dan
alleen wijn!

Het landgoed Selva Capuzza ligt
vier kilometer ten zuiden van het
Gardameer en is in handen van de
familie Formentini.

 e Giotto uit
D
de nieuwe
Cronometro
serie.
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Italiaans
design
in een modern jasje

De merknaam ECM werd gekocht door een

De machines van Rocket onderscheiden zich

Duitse partij, die de productie verplaatste naar

door slimme innovaties waarbij de ouderwetste

Heidelberg. De moderne ECM’s zijn dus geen

degelijkheid en klassieke looks behouden

Italiaans product meer. De grootste afnemer

blijven. De machines worden nog steeds

van ECM, de importeur voor Australië en

grotendeels met de hand gemaakt, met veel

Nieuw-Zeeland, zag echter een kans en besloot

oog voor detail en hoogwaardige materialen.

met de ECM-fabriek in Milaan een doorstart

Italiaans design in een modern jasje dus.

Het landgoed is meer dan alleen een
wijnbedrijf. In het 13 e eeuws landhuis zetelt een
restaurant, er zijn vakantieappartementen en
er is naast de wijngaarden en wijnmakerij veel
natuur te ontdekken met een grote diversiteit
aan flora en fauna.

te maken. Daarmee werd het merk 'Rocket'
geboren.

→ vervolg P2

De Formentini's hebben biodiversiteit en het
milieu hoog in het vaandel. Ze mogen misschien

't VoorHuys
& Oud London
In het jaar 1804 heeft een FransNederlands leger van 18.000
soldaten zijn tenten opgeslagen in
de bossen bij Zeist. In dit jaar is ook
de brasserie ‘t VoorHuys ontstaan.
→ vervolg P6

dan wel niet biologisch gecertificeerd zijn, hun
overtuiging gaat veel verder dan dat. Zij vinden
dat elke producent zijn eigen ecologische
balans moet vinden, voornamelijk afhankelijk
van de geografische locatie. In het geval van
Selva Capuzza betekent dit bijvoorbeeld dat
zij sinds 2010 geen enkele vorm van herbiciden
gebruiken, dat alle elektriciteit op natuurlijke
wijze wordt opgewekt en dat de wijn in flessen
wordt gebotteld die lichter zijn dan gebruikelijk,
zodat brandstof gebruik bij vervoer en
productie lager is.
→ vervolg P7

→ vervolg cover

MAGNUMS

Voor liefhebbers van
moderne techniek
hebben de machines
ook genoeg te bieden.
Zo zijn de modellen uit de nieuwe
Cronometro lijn voorzien van slim
vormgegeven shottimers en handig
weggewerkte PID controllers.
Paradepaardje R Cinquantotto
kan worden ingesteld om zichzelf
op gezette tijden aan en uit te
schakelen. Zo hoef je ’s ochtends
vroeg nooit meer te wachten tot de
machine opgewarmd is. Instellen van
de machine gaat via een handig
touch scherm. Dit scherm zit met een
magneet aan de machine bevestigd

Az. Agr. Velenosi
Rosso Piceno Superiore, Magnum
Rosso Piceno Superiore, 3 Ltr

€
€

19,95
60,00

Santa Barbara, Stefano Antonucci
DOC Ver Classico Riserva, Magnum

€

42,50

Az. Agr. Marchesi Alfieri
Barbera La Tota, Magnum
Barbera Superiore, 3 Ltr

€ 31,50
€ 120,00

Dom. Chr. Billon
Cote de Roti, Magnum

€ 110,00

Podere Selva Capuzza
Lugana Riserva Menasasso, Magnum
Garda Rosso Sup. 'Mader', Magnum

€
€

37,50
38,50

Weingut Remigius
Rosé, Magnum
Muller Thurgau, Magnum
Spatburgunder, Magnum
Weisserburgunder, Magnum
Chardonnay SR, Magnum

€
€
€
€
€

22,50
17,50
24,95
25,50
42,50

Spatburgunder, 3 Ltr
Spatburgunder 'SR’, 3 Ltr

€
€

59,95
74,95

Az. Agr. Petra
Hebo, Magnum
Petra IGT dubbel, Magnum

€ 29,95
€ 275,00

Veuve Fourny & Fils
Champagne 1e cru Grande Reserve, Magnum €
Champagne 1e cru B de Blancs, Magnum
€
Champagne 1e cru Brut Nature B de B, Magnum €

en kan gemakkelijk verwijderd worden.
De moderne functies doen dus geen
afbreuk aan de klassieke looks.

Technisch vernuft
gecombineerd met fraaie
vormgeving, maar zijn ze
ook een beetje degelijk?
Sinds hun introductie op de
Nederlandse markt krijgen wij de
machines binnen voor onderhoud.

 aradepaardje R
P
Cinquantotto.

Maar dat is enkel voor gebruikelijk
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60,00
64,95
67,50

Weingut Setzer
Gruner Veltliner DAC, 6 Ltr

€ 150,00

Finca Los Aljibes
Los Aljibes, Magnum

€

22,50

Castello di Monsanto
Fabrizio Bianchi Chardonnay, Magnum

€

37,50

Domaine de Entrefaux
Crôzes-Hermitage 'Les Pends' Rouge

€

42,50

Domaine de Farjon
Saint Joseph 'Ma selection Rouge'

€

40,95

onderhoud. Zelden zien we defecten
door slechte engineering. Veel van

Of bekijk het op

de onderdelen komen bij bekende

Mozzafiato en R Cinquantotto hebben

toeleveranciers vandaan, dit maakt de

we een mooie lijn toegevoegd aan

beschikbaarheid van de onderdelen

het assortiment. De machines vinden

eenvoudig.

intussen gretig aftrek en hebben ook
hun weg naar de aanrechten van een

De machines zijn een vaste waarde in

aantal van onze jongens weten te

ons gamma geworden. Met de Giotto,

vinden.

Wij zijn blij met
de tweede golf!
Doe eens normaal, horen we u al denken!!
Wij zijn inderdaad blij met de tweede golf
geboortes binnen ons bedrijf.
Met veel vreugde kunnen wij u melden dat

Ook in het Utrechtse 'New England' was het

Kevin en zijn vrouw Robbin op 17 september

raak, eerder dan verwacht kondigde daar

jl. de trotse ouders zijn geworden van een

'Daniël' zich aan. Tot groot geluk van de trotse

gezonde zoon Todor! Dat deze Baskische

ouders Tom, Suk Ying en grote broer Robin

naam juist door de familie Langhorst is

gaat het uitstekend met Daniël. Aangezien

gekozen, heeft alles te maken met hun

dit Tom zijn tweede zoon is, heeft hij al wat

voorliefde voor het land Spanje en familie/

ervaring opgedaan met slapeloze nachten,...

vrienden die zij daar hebben. Mocht u Kevin

daarom had hij net op tijd een Rocket in

het komende jaar begroeten bij het leveren

combinatie met een Eureka molen op zijn

van de bestelling en/of reparatie, geef hem

aanrecht geplaatst. Leuk dat het werken met

dan een lekkere straffe Jolly espresso, dat kan

kwaliteits espresso mensen enthousiasmeert!

hij het komende jaar wel gebruiken...

Ben benieuwd hoe zijn kelder eruitziet...
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Jolly Caffè Venere
Venus was het toonbeeld van schoonheid, al in de tijd van

Visueel

de Romeinen, maar werd bovenal veel afgebeeld in de

Hazelnootkleurige crèma met schitterende reflecties,

Renaissance. Als de koffiebrander van Florence, de stad die

fluweelzacht, overtuigend en aantrekkelijk, met een zeer

cultuur ademt en aan de wieg stond van de Renaissance,

fijne, persistente textuur.

werd Jolly geïnspireerd een homage te brengen aan Venus.
Venere is een elegante en frisse mix van 100% Arabica bonen.

De geur heeft een grote intensiteit en doet denken aan

Voor deze blend wordt, zoals u van Jolly gewend bent, elke

bloemen en vers fruit, citrusvruchten, gedroogd fruit en

origin apart gebrand en pas na branding gemelangeerd.

cacao.

Na het branden worden de bonen direct met koude lucht

Venere is de topblend
van Jolly Caffè en is een
hommage aan Venus, de
godin van de Liefde uit
de Romeinse mythologie.

Geur

geforceerd gekoeld om het brandingsproces per direct te

Smaak

stoppen. Geheel in lijn dus met de passie voor kwaliteit die

Fluweelzachte, evenwichtige en gladde body, met

we van Jolly kennen. Bijkomend voordeel is dat de bonen

aangename frisheid en levendigheid.

verpakt zijn in potjes van 250 gram en zo dus minder snel
verouderen.

Afdronk
Aanhoudend, fris, met hints van bloemen en vers fruit,

De espresso blend is samengesteld uit 100% Arabica's, die

gedroogd fruit, chocolade en geroosterd brood.

voornamelijk uit Centraal Amerika geselecteerd zijn, onder
meer uit El Salvador.

De Eendrachtformule
wordt
gestaag
uitgebouwd

De succes formule 'Café-Restaurant
De Eendracht' van Het Horeca
Kantoor, de partij achter succes
volle concepten als Bar Spek
in Amsterdam en Tijn Akersloot
in Zandvoort, weet als geen
ander hoe je zo’n verandering en
schaalvergroting moet aanpakken.

de stap naar het ’t Gooi dan
ook vrij logisch. Voor de nabije
omgeving was het misschien even
schrikken gezien de lange historie
van deze zaken die zich in de loop
der jaren volop bewezen hebben.
Maar mede ingegeven door de
coronacrisis werd het tijd voor
iets nieuws. Deze gerespecteerde

is het best te omschrijven als

organisatie. Hun visie draait om de

horecazaken kregen met de

industrieel meets huiskamer. “Echt

persoon. Bij HHK zoeken ze mensen

naamsverandering niet alleen

zo’n plek waar je je dagelijkse latte

die geloven dat persoonlijke groei

een nieuw concept, maar ook

macchiato, espresso of muntthee

en ondernemen leidt tot verbetering

een andere look en feel. Wat niet

drinkt. Maar waar je ook kunt

en groei in hun bedrijf. Het is voor

betekent dat álles anders moest:

aanschuiven voor een goede lunch

HHK belangrijk dat haar personeel

de Hilversumse en Blaricumse

met een zakelijke afspraak. Of

liefde voor het vak heeft, nooit

vestigingen behielden hun ruime

waar je juist einde van de middag

stilstaat, zichzelf blijft ontwikkelen

terrassen, en ook de houtoven in de

binnenkomt om met vrienden aan

en goede energie meebrengt naar

Blaricumse zaak bleef.

de borrel te gaan. En als je liever

het werk.

Topchef in buurtcafé

gezellig met je gezin een pizzaatje
uit de houtoven wil verorberen, ben

Alle locaties hebben een

De kracht van De Eendracht is het

je ook van harte welkom. Eigenlijk

eigen identiteit en eigen type

feit dat het een huiskamer voor

kan het er allemaal.”

doelgroep. Van Italiaanse cuisine

ieder moment van de dag is, waar

in Amsterdam tot strandtent in

je altijd goed en betaalbaar kunt

Sinds jaar en dag zijn wij binnen de

Zandvoort. Vanzelfsprekend vormt

eten. “In feite zijn alle vestigingen

HHK-concepten verantwoordelijk

dit een unieke samenstelling van

een buurtcafé en toprestaurant in

voor een groot gedeelte van de

werknemers, maar wel allemaal met

één.” Dat laatste is niet zomaar een

wijnkaart en het tafelwater. Goede

dezelfde missie: de beste service

loze kreet, want Het Horeca Kantoor

kwaliteit, snelle levering (óók in het

bieden en het beste product

trok Maik Kuijpers, voormalig chef

weekeinde) en een consequente

leveren.

Café-Restaurant De Jonge Haan in

van sterrenrestaurant De Librije

voorraad zorgen ervoor dat de

Hilversum en drink- en eetgelegen

in Zwolle, aan voor de supervisie

gasten van de verschillende

heid Tafelberg in Blaricum werden

over alle keukens van De Endracht

concepten altijd krijgen wat zij

in het voorjaar 2020 toegevoegd

familie. Met dat toprestaurant

verwachten en daar zijn we trots op!

aan De Eendracht-familie. Café-

zit het dus wel goed. Ook de

Restaurant De Eendracht is al jaren

beschrijving van buurtcafé komt

Het Horeca Kantoor

een begrip in Abcoude, Maarssen

niet uit de lucht vallen: de inrichting

HHK is een snelgroeiende en

en Weesp. Geografisch gezien was

van De Eendracht-vestigingen

professionele hospitality-
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De zaken die bij de
HHK-familie horen, zijn:
Bar Spek, BARTACK, Tijn
Akersloot, Ox & Bucks,
Che Buono, Bar Boon en
de vestigingen van CaféRestaurant De Eendracht.

De wijngaarden van Jéremie Mourat (± 94 hectare) liggen
in het hart van de Vendée, Mareuil-sur-Lay-Dissais, ten
zuiden van de Loire-vallei. Het betreft hier het uiterste
zuiden van de A.O.C. Loire, op ongeveer 40 kilometer van
de Atlantische Oceaan (Île de Ré).

Nieuwe betaalbare
'Topper' Vignobles
de J. Mourat

Sinds 2011 heeft een deel van de Vendée zijn eigen

bekende zuidelijke deel van de Loire worden mooie

A.O.C. benaming “Fiefs de Vendées”. Het betreft hier

wijnen gemaakt, die op de één of andere manier veel

vijf verschillende gemeenten binnen de Vendée (Brem-

minder bekendheid genieten buiten Frankrijk dan de

sur-Mer, Chantonnay, Mareuil-sur-Lay, Pissotte en

rest van hun Loire-collega's. Jéremie Mourat is een

Vix). Doordat de Vendée in het uiterste zuiden van het

avontuurlijke wijnbouwer die graag ludiek uit de hoek

Loire-gebied ligt (en dus warmer), is de variëteit qua

komt, maar zijn werk als wijnmaker heel ernstig neemt.

druiven er uitgebreider, maar ook anders van stijl en

Hij speelt graag met ongewone blends zoals in deze

rijper dan de gebruikelijke Loire wijn. Bij Mourat komende

O.V.N.I. wit (OVNI is trouwens de term voor UFO) waar hij

de volgende variëteiten voor: Pinot Noir, Cabernet

Sauvignon Blanc en Chardonnay op onnavolgbare wijze

Franc, Cabernet Sauvignon en Négrette voor de rode

combineert. Jermemie Mourat is een talentvol wijnmaker

wijnen. Chardonnay, Sauvignon en vooral Chenin worden

die weet wat de moderne consument wil en dat ook kan

gebruikt voor de witte wijnen.

vertalen in zijn flessen.

zijn biologisch of biodynamisch. Vinificatie vindt plaats

Jérémie Mourat
Moulin Blanc 'Rouge', Pinot Noir Bio Certifié

in de momenteel zo geliefde betonnen eitjes (cuves).

Zeer mooie kleur voor een Pinot Noir. De neus is sappig

Vervoer op het landgoed vindt voornamelijk plaats met

en biedt prachtige aromatische diepte. De complexiteit

elektrische golfkarretjes.

van de neus verraadt tonen van zwart fruit, zoete

Mourat heeft met afstand het meest geavanceerde
wijnhuis van de gehele Vendée, nagenoeg alle wijnen

O.V.N.I.
Vin de France 2019, Sauvignon
Blanc (80%) en Chardonnay (20%)

specerijen, rook en koffie. Een vlezige en makkelijk te
drinken wijn met een spannende finale. De wijn heeft
6 maanden houtrijping ondergaan in foudres van
68 hectoliter. Ook bijzonder: de vergisting ontstaat

Aroma's van citrus en gedroogd fruit. Aromatisch en

spontaan, dus geen gistcultuur uit een potje! De

verleidelijk met een aangename frisheid. In het minder

wijnstokken zijn gemiddeld 40 jaar oud.
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Goed gastronomisch
inzetbaar. Dat de wijnen
zeer goed gastronomisch
inzetbaar zijn, bewijzen de
culinaire verrassingen van
Simon and Emmanuelle
Bessonnet(*) die sinds 2019
een restaurant bestieren in
het dorp op 800 meter van
het wijnhuis.
 .V.N.I. Vin de
O
France 2019,
Sauvignon
Blanc (80%) en
Chardonnay (20%)
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S H O P. N L

 érémie Mourat
J
Moulin Blanc
'Rouge', Pinot Noir
- Bio Certifié
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Wijnen voor
Generatie Y
Ahmet Yildirim, "Duitslands
enige Turkse wijnmaker
en sommelier", heeft iets
speciaals in gedachten...!

Innovatieve wijnmaker Ahmet Yildirim staat

Kleur bekennen!

voor generatieoverschrijdend wijngenot,

De gedachte om kleur met wijn te

lifestyle, passie met puur drinkplezier

combineren is niet nieuw. Alleen Ahmet

op het hoogste internationale niveau.

heeft hier een heel nieuwe dimensie

Zijn visie is om als “vliegende wijnmaker”

aan gegeven. Zo beschikt hij over zo'n

niet gebonden te zijn aan één plek en

20 wijnen met ieder een uitgesproken

om wijnen voor iedereen toegankelijk te

kleur! Inmiddels zijn er acht boeren in de

maken.

omgeving van Eltenville die uitsluitend
druiven voor hem produceren. De

Gekleed in een hoodie met
daarop een grote letter Y met
bijpassende baseballcap
is Ahmet een opvallende
verschijning in het slaperige
dorpje Eltenville am Rhein.

verkoop wordt ondersteund door twee
hippe wijnbarretjes in Wiesbaden en
Eltenville (en er volgen snel meer).
Inmiddels is Ahmet in vergevorderd
stadium met de aankoop van een
kasteel inclusief wijnmakerij in het dorp
Eltenville zelf. Hierdoor is het makkelijker
de productie en de kwaliteit van de

Met zijn bekroonde Y-wijnen, ontketent

wijnen te bewaken. Wij hebben

Ahmet een marketingrevolutie in de Duitse

besloten om niet alle wijnen

wijnbouw en daarbuiten. Ahmet begon

van Ahmet te importeren

zijn professionele carrière als sommelier

maar om twee van de meest

in de Rheingau. Hij had al snel door

aansprekende wijnen te

dat de traditionele werkmethodes van

importeren, uit zijn selectie.

lokale wijnbouwers niet meer van deze

Te weten een Riesling Alte

tijd is om wijn “aan de man” te brengen.

Reben en zijn Cuveé Noir

Mondjesmaat kocht hij zelf bij wijnboeren

(blend van 5 druiven uit de

vaten wijn op om deze met eigen “Y”

Pfalz). Ik denk dat we nog

label op de markt te brengen. Inmiddels

veel van Ahmet zullen

verkoopt hij meer dan 800.000 flessen wijn

gaan horen in de nabije

onder eigen label. Voornamelijk in Azië.

toekomst!

FRANKRIJK
Veuve Fourny & Fils, Champagne, 1er Cru, Vertus
Champagne Grande Reserve, Brut		
Champagne Grande Reserve, Brut 0,375 ltr.		
Champagne Grande Reserve, Brut Magnum		
Champagne Blanc de Blancs, Brut		
Champagne Blanc de Blancs, Brut 0,375 ltr.		
Champagne Blanc de Blancs, Brut Magnum		
Champagne Blanc de Blancs, Brut Nature 		
Champagne Blanc de Blancs, Brut Nature 0,375 ltr.		
Champagne Blanc de Blancs, Brut Nature Magnum		
Champagne Millesimé, Brut
2012
Champagne Cuvée ‘R’ de Veuve Fourny		
Champagne Rosé Premier Cru		
Champagne Rosé Millesimé 1er Cru
2012
Champagne ‘Clos Notre Dame’
2009

Bruno Andreu
Baron Rosé
Sauvignon Blanc
Cabernet Sauvignon

2019/20
2019/20
2018

€
€
€

5,95
5,95
5,95

Domaine de Belle Mare, Mèze, Languedoc
Les Granges de Félines ‘Rouge’
Les Granges de Félines ‘Blanc’
Les Granges de Félines ‘Rosé’
VDP d’Oc Chardonnay
Viognier
Picpoul de Pinet

2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20

€
€
€
€
€
€

4,50
4,50
4,50
5,75
5,75
5,75

Domaine Pastou, Sancerre Loire
Pouilly Fume
Sancerre Blanc

2018
2019

€
€

14,80
13,50

Domaine des Trois Noyers, Sancerre, Loire
Sancerre Blanc

2019

€

12,95

Maison de Bulliats, Regnie Beaujolais
Beaujolais Rouge Grand Cru Regnie

2018

€

8,50

Domaine des Entrefaux, Crozes Hermitage, Rhône
Crozes Hermitage, Bio Rouge
Crozes Hermitage, Bio Blanc
Les Pends, Bio 'les Pends' Rouge
Les Pends, Bio 'les Pends' Blanc

2018
2018
2018
2017

€
€
€
€

16,25
16,25
20,50
22,95

St. Peyre, Côte de Thau
Chardonnay
Viognier
Cabernet Sauvignon

2019/20
2019/20
2019/20

€
€
€

6,50
6,50
6,50

Cave de Pomerol, Côte de Thau
Montalus Thau Blanc

2019/20

€

5,25

Christophe Billon
Condrieu Les Matises
Côte La Rotie Brocarde
Côte Rotie les Elotins
Côte Rotie les Elotins

2017
2015
2014
2015

€
€
€
€

32,45
60,95
34,50
37,50

Domaine La Chapinière
Gamay
Sauvignon Blanc

2019
2019

€
€

9,25
9,25

Domaine de Farjon, Malleval (St. Joseph)
Saint Joseph Blanc
Saint Joseph Rouge 'Authentique'
Condrieu
Le saut de l'agneau

2017
2016
2017
2017

€
€
€
€

16,75
18,75
28,75
12,25

Domaine J. Mourat
O.V.N.I.
Pinot Noir

2019
2018

€
€

8,95
11,95

2015/16
2018

€
€

21,50
22,50

2018
2017

€
€

11,50
20,95

Domaine Hurst
Riesling Vieilles Vignes
Grand Cru Brand 'Riesling'

= bio-gecertificeerd

en Italiaanse wijnen van zijn label worden
voorzien.
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26,50
15,50
60,00
27,50
15,75
64,95
28,50
16,25
67,50
44,95
39,95
31,95
44,95
99,00

Château de Pierreclos, Maconnais
Pouilly Fuissé, Terroir de Fergisson
2018 € 19,95
Macôn Pierreclos
2018 € 12,25
Saint Veran, Bio
2018 € 17,25
		
Les Halos de Jupiter par Philippe Cambie, Rhône
Châteauneuf du Pape Rouge, Adrastée
2015 € 42,50
Châteauneuf du Pape Rouge, Adrastée
2016 € 42,50
Gigondas
2018 € 19,95
Vacqueyras
2018 € 16,25
Côtes du Rhône
2018 €
9,50
Costières de Nîmes Rouge
2018 €
8,75

Chateau Haut-Lagrange
Pessac-Leognan Rouge
Pessac-Leognan Blanc

Waarbij naast Duitse wijn ook Bordeaux

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

't VoorHuys & Oud London

→ vervolg cover

Een van de officieren, Generaal

leiding van de Chefs Jeroen Visser

Daarnaast heeft de Brasserie de

supplier. Niet alleen van Brasserie

De Sain, raakte zo gehecht aan

en Marcel Brons is een mooie mix

tafelbereiding nooit losgelaten. Dit

Restaurant ’t Voorhuys, maar ook

deze omgeving dat hij hier een

van Frans klassiek met eigentijdse

wordt al decennia gedaan en ook

van Slot Zeist en Catering Oud

uitspanning en café stichtte. In

invloeden en culinaire trends. De

nu wordt dagelijks de Stroganoff

London.

1845 zou een groep Zwitsers vanuit

basis voor de uitstekende kwaliteit

saus bij de ossenhaas aan tafel

Rotterdam met het schip ‘London’

die wordt geleverd, zijn vooral

bereid. Inmiddels is tafelbereiding

naar Californië emigreren. Dit liep

lokale ingrediënten van regionale

een trend aan het worden en past

uit op een teleurstelling: de ‘London’

leveranciers die met grote zorg voor

het helemaal in het streven naar

voer nooit uit. De ontheemde

Oud London worden geselecteerd.

een optimale diner ervaring en een

Zwitsers vonden uiteindelijk een

Daarmee wordt “eerlijk” gekookt.

mooie beleving voor de gast. Bij

warme thuishaven bij Generaal de

Geen ingewikkelde, maar herken

dit alles hoort natuurlijk een goed

Sain. Hij vernoemde zijn uitspanning

bare en goed geportioneerde

glas wijn. Daar vinden D.R. Trading

naar het schip ‘de London’. Meer

gerechten die hoog op smaak

en Oud London elkaar al een groot

dan tweehonderd jaar later is zijn

worden geserveerd.

aantal jaren. D.R. Trading is preferred

In deze meer dan 200
jaar oude 'huiskamer'
staat gastvrijheid hoog
in het vaandel.

etablissement het oudste gedeelte
van Hotel Restaurant Oud London,
nu genaamd Brasserie Restaurant
't VoorHuys. De keuken onder

KOFFIE
Jolly Caffè 36 (Servings)
Espresso/Lungo/Decafé/Intenso
1 x 36 stuks
€ 12,06
12 x 36 stuks
10% korting
€ 130,29
24 x 36 stuks
20% korting
€ 231,65
JollyCaffè 150 (Servings)
Espresso/Lungo/Decafé/Intenso
1 t/m 2 x 150 stuks
Per 150 stuks
€ 49,50
3 t/m 5 x 150 stuks
10% korting. Per 150 stuks € 44,55
6 t/m 11 x 150 stuks
15% korting. Per 150 stuks € 42,07
vanaf 12 x 150 stuks
20% korting. Per 150 stuks € 39,60
Jolly Caffè Bonen
1 x 500 gram
12 x 500 gram
10% korting
24 x 500 gram
20% korting

€ 15,05

€ 288,91

8,03

Astoria Vini, Puglia
Primitivo, Puglia IGT, Antonini Ceresa

2019/20 €
2019/20 €

4,15
4,15

2019 €

5,50

€ 32,22
€ 30,43
€ 28,64

2018 € 12,75

Az. Velenosi, Marken
Circum, Falerio DOC
Montepulciano d’Abruzzo
Brecciarolo Rosso Piceno Superiore
Ludi Offida, DOC
Roggio del Filiare
Pecorino Reve Offida DOC

2019
2018
2016
2010
2015
2017

IL Castelli, Veneto
Pecorino Aprutini
Romeo & Giullieta Blush
2019/20 € 5,25
Montepulciano Aprutini
		
Contadi Castaldi, Franciacorta
Az. Santa Barbara, Marken
Franciacorta, Brut DOCG
nm € 19,95
Verdicchio, DOC
Franciacorta, Brut Rosé
nm € 23,50
Pignocco DOC Verdicchio Castelli di Jesi
Pinodisé, Vino liquoroso
nm € 21,95
Antonucci DOC Verdicchio Classico Riserva
Il Maschio da Monte, Piceno

Petra Wines, Survereto, Toscane
Petra IGT, Cabernet Sauvignon/Merlot
Hebo, Val di Cornia
Zingari

2016 € 49,95
2018 € 13,75
2015 € 10,75

Teruzzi
Isola Bianca, Vernacchia

2017 € 12,25

Belvento by Petra, Vini del Mare (Maremma)
Petra Toscana, Vin del Mare Sireno
Petra Toscana, Bianco, Vermentino
Petra Toscana, Valerossa (Rosé)
Petra Toscana, Viognier

2017
2019/20
2019/20
2019/20

€
€
€
€

11,20
11,25
11,20
12,25

Bellavista, Franciacorta
Uccelanda

2013 € 34,50

Provenza, Garda
Molin, Trebbiano

2018 € 13,95

Az. Provolo, Verona
Valpolicella Ripasso Supriore

2013 € 14,50

€ 35,80

Jolly Caffè Gemalen Espresso/
Lungo/Decafé
1 x 250 gram
€ 7,33
12 x 250 gram
10% korting
€ 79,17
24 x 250 gram
20% korting
€ 140,74
DB Caffè Bonen
1 x 1000 gram

Saporito, Veneto
Merlot/Raboso, Veneto
Garganega/Chardonnay, Veneto

€ 162,21

Jolly Caffè Venere Bonen
1 x 250 gram
€
Jolly Caffè Cups
(Nespresso Compatible)
1 x 100 stuks
2 t/m 3 x 100 stuks
10% korting. Per 100 stuks
4 t/m 7 x 100 stuks
15% korting. Per 100 stuks
vanaf 8 x 100 stuks
20% korting. Per 100 stuks

I TA L I Ë

Az. Agr. Cavalchina, Veneto
Amedeo, Bianco di Custoza Superiore

Frecciarossa, Casteggio, Oltrepo Pavese
Sillery, Pinot Nero (vinificatie als wit)

2019 €

Balestri Valda, Soave
Soave Classico DOC
Amarone
Lunalonga

9,95

2019 € 8,50
2012 € 29,95
2017 € 12,35

Az. Agr. La Prendina, Lombardije
La Prendina, Pinot Grigio
La Prendina, Merlot
La Prendina, Bardolino

2019/20 €
2018 €
2018/19 €

Torre d’Orti, Garda, Veneto
Torre d’Orti Valpolicella Amarone
Torre d’Orti Ripasso Superiore

8,50
8,50
9,50

2017 € 31,95
2018 € 14,50

€ 18,81
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€ 6,25
€ 6,60
€ 8,50
€ 28,95
€ 30,35
€ 14,50

2017 €
2016 €

2019
2018/19
2018
2018

8,95
8,95

€ 7,50
€ 8,25
€ 18,95
€ 25,50

Az. Agr. Claudia Ferrero Montalcino
Brunello di Montalcino DOCG
Rosso di Montalcino DOC

2015 € 29,95
2018 € 12,50

Marchesie Alfieri, Piedemonte
Sostegno (Pinot Noir/Barbera)
Barbera 'La Tota'
Barbera 'Alfiera' Supriore
Costa Quaglia 'Nebiolo'

2018
2017
2012
2017

€
€
€
€

11,25
13,75
27,50
26,50

Le Rive, Veneto
Prosecco Spago
Cuvee Spumante
Manzoni Bianco
Cabernet Franc

nm
nm
2019/20
2018

€
€
€
€

7,95
7,25
7,65		
7,25

Danese
Pinot Grigio
Nero d’avola

2019/20 €
2019 €

4,95
4,95

Cantina Girlan, Alto Adige
Lagrein

2018 € 13,95

Cantina Tramin, Alto Adige
Gewürztraminer
Chardonnay 'Stoan'

2019 € 12,50
2019 € 22,50

Podere Selva Cappuzza, Garda
San Viglio, Lugana DOC
Garda Rosso 'Dunant'
Gropello

2019 €
2015 €
2018 €

Castello di Monsanto, Barberino Val d’elsa
Chianti Monrosso `
Chianti Classico Riserva
Fabrizio Bianchi Chardonnay
Il Poggio

2017
2015
2019
2015

8,85
9,50
9,25

€ 10,50
€ 23,95
€ 17,95
€ 52,50

→ vervolg cover

De wijngaarden liggen in een
natuurlijk amfitheater, 5 minuten
ten zuiden van het Gardameer.
Zij liggen op gemiddeld 60
meter boven het niveau van het
Gardameer, wat betekent dat er
altijd wind staat.
Dit zorgt ervoor dat de wijngaarden

onder leiding van wijnmaker Luca

op natuurlijke wijze gekoeld worden

Formentini. Er wordt enkel gewerkt

en, indien nodig, droog geblazen

met lokale druiven: Turbiana

worden. De bodems bestaan vooral

en Tuchì voor wit en Gropello,

uit klei vermengd met middelgrote

Sangiovese, Barbera en Marzemino
voor rood. Men streeft geen hoge
opbrengsten per hectare na, wat
wijnen oplevert die lekker sappig
en geconcentreerd zijn, met veel
finesse. Uitstekende allround
maaltijdbegeleiders!
Het restaurant Cascina Capuzza
bestaat vanaf 1983 en stond
bekend als de eerste agriturismo
in Lombardije. Het menu wordt
samengesteld op basis van
verse seizoensproducten en
authentieke lokale recepten.
Men kan hier verschillende soorten

OLIJFOLIE
Juan Colin, Montilla, Spanje
Arbequina
Piqual
Arbequina
Arbequina

(5
(5
(1
(0,25

ltr.)
ltr.)
ltr.)
ltr.)

€
€
€
€

36,32
36,32
9,39
3,73

Coco Juice
Coco Juice King Coco Tetra-Pack
Coco Juice Pure Organic Tetra-Pack
Coco Juice Pure Organic Tetra-Pack

12 x 0,50
12 x 0,50
12 x 1,00

€
€
€

25,99
25,99
42,31

Hildon
Hildon Carbonated
Hildon Carbonated
Hildon Carbonated Screen Print
Hildon Still
Hildon Still
Hildon Still Screen Print

24 x 0,33
12 x 0,75
12 x 0,75
24 x 0,33
12 x 0,75
12 x 0,75

€
€
€
€
€
€

17,10
15,83
17,25
17,10
15,83
17,25

Llanllyr
Llanllyr Sparkling
Llanllyr Sparkling
Llanllyr Still
Llanllyr Still

24 x 0,33
12 x 0,75
24 x 0,33
12 x 0,75

€
€
€
€

15,25
13,20
15,25
13,20

6 x 1,50
1 x 5,00

€
€

5,30
2,60

antipasti proeven: van salumi
tot groenten, frittate en kleine
warme hapjes. Pasta wordt vers
gemaakt, waaronder tortelli,
gnocchi, caponsei en bigoli.
De hoofdgerechten bestaan
en grote stenen die achtergelaten

voornamelijk uit gegrild vlees,

zijn door de gletsjers die er tijdens

maar af en toe wordt er ook vis

de laatste ijstijd hebben gelegen.

uit het Gardameer geserveerd.

Het landgoed valt binnen drie

In de zomerperiode is het restaurant
dagelijks geopend, in de overige
perioden is het alleen open van
donderdag tot en met zondag
voor lunch en diner. Door de goede
keuken komen er ook heel veel
mensen uit de omgeving naar het
restaurant.
Het frisfruitige karakter komt terug
in de lichte structuur van de wijn,
bescheiden tannines, lichte body
en frisse zuren. De afdronk heeft

appellaties, die dan ook alle drie

een licht droppig karakter. Bij het

geproduceerd worden: Lugana,

proeven dat typische fruit waar de

San Martino della Battaglia en

Italiaanse wijnmakers in uitblinken

Garda. De wijnen zijn op een

(als je goede wijnmaker hebt

zeer natuurlijke manier gemaakt

natuurlijk).

Onze favoriet is de Garda
Classico 'Dunant'. Licht
robijnrood van kleur. In
de neus fris rood fruit
(cranberries, rode kers) en
aroma's van gedroogde
kruiden.

7

WAT E R

Montcalm
Montcalm (Pet)
Montcalm (Pet)
Sole
Sole Deco Gassata (op bestelling)
Sole Deco Naturale (op bestelling)
Sole Aqua Armani Gassata (op bestelling)
Sole Aqua Armani Naturale (op bestelling)

12
12
12
12

0,75
0,75
0,75
0,75

€
€
€
€

13,20
13,20
20,75
20,75

Tau
Tau Sparkling
Tau Sparkling
Tau Still
Tau Still

24 x 0,33
12 x 0,75
24 x 0,33
12 x 0,75

€
€
€
€

22,75
19,08
22,75
19,08

Tynant
Tynant Still (Pet)
Tynant Sparkling (op bestelling)
Tynant Still (op bestelling)

12 x 1,00
12 x 0,75
12 x 0,75

€
€
€

12,50
24,00
24,00

Voss
Voss Sparkling
Voss Sparkling (Pet)
Voss Sparkling
Voss Still
Voss Still
Voss Still (Pet)
Voss Still (Pet)
Voss Still (Pet)

24
24
12
24
12
24
24
12

€
€
€
€
€
€
€
€

38,58
14,75
34,70
38,58
34,70
28,75
32,17
25,95

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

0,38
0,33
0,80
0,38
0,80
0,33
0,50
0,85

Automatic Coffee Machines is een familiebedrijf
uit Italië die al vele jaren componenten voor
espressomachines fabriceert en complete
machines assembleert voor andere grote merken.

HONGARIJE

De koffiepassie
van een
familiebedrijf
De koffiepassie van dit familiebedrijf zorgde ervoor dat
er in 2015 vier modellen professionele espressomachines
voor de horeca werden geïntroduceerd. Kenmerkend
zijn de functionaliteit, strak ontwerp en een scherpe
prijs/kwaliteit verhouding. Ontwerp en productie is 100%
Italiaans. Thuis wilde de familie ook een uitstekende
espresso drinken, dus kwamen er naast de professionele
machines ook twee modellen voor thuisgebruik. Wij
kwamen deze machines tegen op een beurs in Italië
en waren direct enthousiast! Na uitgebreide testen zijn
ze in ons assortiment opgenomen. Beide machines

 e ACM Praktika is een
D
compacte machine met
programeerbare doseringen.

zijn compact, van degelijke materialen opgebouwd en
voorzien van een verticale RVS boiler.

DRTRADING
S H O P. N L

Szepsy, Tokaj
Tokaj Cuvée (0,5 ltr.)
Tokaj Aszú 6 Puttonyos (0,5 ltr.)

2003
2002

€ 52,75
€ 92,50

Attila Gere, Villany
Cabernet Sauvignon
Kopár Cuvée
Solus
Cabernet Franc

2017
2017
2017
2016

€
€
€
€

2010

€ 39,50

nm

€ 15,25

12,50
32,50
42,50
23,95

S PA NJ E
Mas Gil, Calonge, Emporda
Clos d’Agon, Tinto
Alvear, Extremadura/Montilla
D.O. P.X., Solera '1927', (0,75 ltr.)
Bodegas Nidia, Rueda
Verdejo, DO Rueda

2019/20

€

7,50

Marta, Pénedes
Brut
Organic Farming Reserva Brut

2018
2017

€ 8,95
€ 11,95

Anadigna, Rias Baixas
Albariño

2019

€

9,95

2019/20
2019/20
2018
2018

€
€
€
€

5,95
5,95
5,95
5,95

2019

€

7,50

€
€
€
€
€
€

9,75
13,50
19,25
7,95
10,95
11,95

Weingut St. Remigius, Baden		
Spätburgunder Rotwein
2017
Spätburgunder Rotwein 'SR'
2014
Spätburgunder Rotwein, 1 liter
2017
Spätburgunder, Magnum
2017
Weißer Burgunder Kabinett Trocken
2019
Grauer Burgunder Kabinett Trocken
2019
Blanc de Noirs
2018
Müller-Thurgau
2018
Müller-Thurgau, 1 liter
2018
Sauvignon Blanc Spätlese Trocken
2017
Chardonnay Spätlese Trocken
2017
Rosé Qualitätswein Trocken
2019/20
Pinot Noir by Philippe
2018
Pinot Blanc by Philippe
2019

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10,25
19,75
9,50
23,50
9,95
10,25
10,25
6,50
7,50
14,50
17,95
8,50
7,95
7,95

Y Wines		
Y Noir Reserve QbA trocken
Y Riesling QbA trocken
Y Riesling QbA trocken feinherb
-

€ 11,95
€ 11,50
€ 10,95

Palacio Morante
Verdejo
Chardonnay
Tintorera
Tempranillo
Pago del Vicario
Blanco de Tempranillo

OOSTENRIJK

Homey
De Homey is een compacte espressomachine mét
een warmtewisselaar, push kranen, een E61 groep én
een shottimer. U kunt dus gelijktijdig stomen en een
espressoshot bereiden. Stomen gaat erg gemakkelijk
met behulp van een push kraan! Daarnaast kunt u de

Weingut Setzer, Hohenwarth, Weinviertel
Austich Grüner Veltliner, DAC
Grüner Veltliner, Ried Kronberg
Grüner Veltliner, Kirchgarten
Chardonnay
Beerenauslese
Zweigelt

2019
2019
2019
2019
2019
2018

extractietijd perfect in de gaten houden met behulp

DUITSLAND

van de stijlvolle shottimer.
Pratika
De Pratika is eveneens een compacte machine
met een warmtewisselaar en heeft daarnaast een
semiautomatische (E61 afgeleide groep) met twee
instelbare doseringen. Hiermee kiest u voor het gemak

 e ACM Homey met
D
E61 groep en push
kranen.

van een semiautomatische machine, zodat u altijd
dezelfde hoeveelheid koffie in uw kopjes heeft.

DRTRADING
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Cuvée “R”
Uitgeroepen tot één van de
beste champagnes van 2021
door Perswijn.
Afgelopen december kreeg de

CYPRUS
Vlassides Winery, Lemessos		
Shiraz
2017

Cuvée “R” een eervolle 2 plaats in
e

€ 13,50

de categorie champagnes boven
de € 30,-. Met een prijsverschil

Deze speciale cuvée draagt de

van ruim 20% ten opzichte van de

naam R van Roger, als eerbetoon

nummer 1, voelen wij ons toch de

aan één van de oprichters. Hij

morele winnaar

. Alle druiven

Waarmee kunnen wij u helpen?

wordt gemaakt van een blend van

komen uit Vertus, het zuidelijkste

twee opeenvolgende jaren, waarbij

From the soil to you. Liquid Affairs brengt u de mooiste wijnen, de

dorp van de Côte de Blancs,

de basiswijn wordt opgevoed op

beste koffie en het lekkerste water. Waarmee kunnen wij u helpen?

uitsluitend van vijftig jaar oude

eikenhouten barriques. Vervolgens

wijngaarden. Het gehele dorp

rijpt hij vier jaar op zijn eigen gist,

is geklasseerd als premier cru.

op fles. Dat levert een wijn op

Het bijzondere terroir, met een

met een prachtige diepgang en

ondergrond van pure kalk, geeft

kracht, met een uitgesproken vineus

de wijn een bijzondere spanning.

karakter. Echte wijn dus!

Uitgave 14, 2021
Dit is een uitgave van Liquid Affairs B.V.
[D.R. Trading, Spring Water Company & Jolly Caffè Nederland]
Rotsoord 13, 3523 CL Utrecht, +31 (0)30 232 1123
hallo@liquidaffairs.nl, www.liquidaffairs.nl

030 - 232 1123
hallo@liquidaffairs.nl
We staan voor u klaar!

Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden. Alle prijzen zijn horecaprijzen en excl. BTW en eventuele transportkosten. Wijnen per doos. Hoewel
bij de samenstelling van de inhoud van deze krant de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde
informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Liquid Affairs accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie dan
wel voor de actie die u wel of niet neemt op basis van deze informatie. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons.
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