
 

 

 

Breda, 10-6-2017 

“ZOMERKRIEBELS” 

Yes, eindelijk is het zover, de zomer is begonnen!  

Nog 1 maandje en dan is ook voor de meesten de zomervakantie aangebroken. Hoe kunnen 
we de komende maand nu eens gaan overbruggen? Laat ons je helpen met een paar leuke 
wijntips! Want de vakantie mag dan nog wel niet begonnen zijn maar er komen voor die 
tijd vast nog een paar heerlijke zonnige dagen voorbij.  

Oké daar gaan we, stel je eens die zonovergoten zondagmiddag voor. De achtertuin of je 
balkon begint je al naar buiten te roepen. Je maakt je loungebank helemaal zit klaar en 
het parasolletje komt weer tevoorschijn. En omdat alleen genieten ook zo ongezellig is heb 
je die leuke vriend of vriendin ook gevraagd te komen. Alle 
ingrediënten zijn aanwezig om eens heeeerlijk te gaan genieten 
maar je mist nog 1 ding, de Wijn! Wij adviseren je om nu eens 
lekker te gaan bubbelen. Zelf drinken wij de Rose Brut van 
wijnhuis Merotto uit Italie. Wat is dit een waanzinnige 
mousserende Rose. Een heerlijk zachte mousse met een geur 
en smaak van rood fruit en super fris. Om het af te maken 
hebben we er een schaal met vers geplukte aardbeitjes van het 
land bij. Wat een waanzinnige combinatie! 

En dan breekt de avond aan die schreeuwt om een toffe BBQ 
met je vrienden en familie. Heerlijke grill gerechten, 
aardappeltjes, brood en sauzen, noem het maar op en het is er. 
Maar wat voor lekkers moeten we hier eens bij serveren? Wij 
adviseren je om te gaan voor de Rode Portugese Mariana. Dit is 
een blend Touriga, Aragonez, Alicante Bouschet en Trincadeira.  



 

 

 
De wijn is enorm fruitig waardoor hij perfect past bij het zomerse gevoel. Heeft hij dan 
voldoende body om de BBQ aan te kunnen? Jazeker! Naast de enorme fruitigheid heeft 
deze wijn ook de krachtpatser in zich om zich te meten aan de grill. Dit komt onder andere 
door de 6 maanden houtrijping die is toegepast. Maar ook de kruidigheid en de juiste 
balans in de blend draagt hier een steentje aan bij.  

 
Nog steeds geen genoeg gekregen? 
Wij snappen dat helemaal en 
daarom hebben wij speciaal voor jou 
de VinAmigos Zomer Workshop 
ontwikkeld. De hele maand juli 
organiseren wij workshops waar jij 
nog meer kan genieten en leren van 
en over wijn. Tijdens deze workshop 
leren wij je hoe je wijn kan proeven, 

hoe wijn gemaakt wordt en doen we een leuke wijnquiz om je kennis te testen. We sluiten 
af met een lekker hapje en genieten na met lekker glas wijn. Zin in gekregen? Kijk op onze 
website en reserveer snel! 

Wij wensen jullie een hele fijne zomer toe! 

 

Sander de Borst & Huib van Tilburg 
Wijnliefhebbers en oprichters van VinAmigos 

 
 

 
 

Meer Newsfeeds van ons lezen? 
Volg ons dan op facebook of check onze website 

 
www.vinamigos.nl/newsfeeds 
www.facebook.com/vinamigos 
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