
hart heeft wat meer kleur dan de Keller, en 
ook andere smaken: hout, boenwas, toast, 
kers, vlierbes en in de afdronk kruiden. Bij het 
gerecht vinden sommige proevers hem wat 
streng en overheersend. Marcel en Nic vinden 
juist dat wijn en gerecht elkaar goed onder-
steunen. De kruidigheid, zuren, tannine en 
vulling van de wijn passen goed bij de sma-
ken van vlees, dressing en paddenstoel, vin-
den zij. De wijn van Dr. Becker is zacht en mild 
met lage zuren en zachte tannine. Hij combi-
neert een zwoele smaak van rijpe aardbei, vi-
ooltjes en vanille met een hint van rabarber 
en groene paprika. Een prettige, zachte com-
binatie met de carpaccio. Geen storende bit-
ters, niet te veel zuur maar wel net genoeg. 
Het evenwichtige smaakprofiel van de wijn 
komt goed overeen met dat van het gerecht. 
Vier van de vijf proevers zetten deze wijn op 
de eerste of de tweede plaats en daarmee is 
dit de winnende combinatie. 

De met de hand platgeslagen carpaccio is dik-
ker en heeft een duidelijkere vleessmaak dan 
de met truffelmayo overgoten standaardver-
sies. Heerlijk. De wijnen worden eerst voorge-
proefd en dan valt de eerste wijn meteen op. 
Het blijkt later een Portugieser te zijn, duide-
lijk fruitiger, sappiger en minder complex dan 
de andere wijnen, allemaal Spätburgunders. 
Evengoed een mooi glas soepele, drinkbare 
rode wijn. Bij het vlees komt het zoete fruit 
van de wijn wat sterker naar voren en blijkt hij 
net even iets te licht. De andere drie doen het 
prima en krijgen ook allemaal punten. De 
Franz Keller heeft aardbei, hout, kers en zoete 
framboos in de smaak, frisse zuren, en lichte 
tannine in de afdronk. Bij het gerecht zijn de 
hoge zuren lekker opwekkend. De wijn stoort 
het gerecht niet, maar vult het aan. De favo-
riet van Gert en met nog drie tweede plaatsen 
krijgt dit algemene waardering als een pretti-
ge combinatie. De Spätburgunder van Bern-

De wijnen (v.l.n.r.):

1. Weingut Rettig, Portugieser 2015, Rheinhessen, € 8,-, Winesom.
2. A Franz Keller, Pinot Noir 2015, Baden, prijscategorie 7, Pallas Wines.
3. AA Weingut Bernhart, Spätburgunder Schweigen Kalkmergel 2015, Pfalz,  

€ 19,95, Wijnhandel Marcel Arentz.
4. AA Brüder Dr. Becker, Spätburgunder 2016, Rheinhessen, € 10,75, Dr. Maler.

A = het aantal proevers dat deze wijn bij het gerecht kiest.

Voorgerecht
voor 4 personen

50 g mini-oesterzwammen
500 ml olijfolie
2 tenen knoflook, geplet
350 g chateaubriand van MRIJ-rund
100 g oud brood, wit en bruin
50 g grissini 
50 g zwarte olijven, ontpit

Voor de saus:
250 ml eigeel
20 ml witte aceto balsamico
20 ml citroensap
50 g fijne mosterd
100 ml zonnebloemolie
70 ml olijfolie
2 theelepels worcestershiresaus

1  Voeg voor de saus alle ingrediënten sa-
men behalve het eigeel. 

2  Doe het eigeel in een kom en voeg met be-
hulp van een draaiende staafmixer lang-
zaam de overige ingrediënten toe totdat 
het volume van het eigeel is verdubbeld 
en er een luchtige, mayonaiseachtige sub-
stantie is ontstaan.

3  Bak de oesterzwammen in een beetje olijf-
olie en bestrooi ze met zout en peper. Doe 
ze dan in een pan met de 500 ml olijfolie 
en de knoflook en laat 1 uur konfijten op 
maximaal 80 °C. Laat afkoelen tot kamer-
temperatuur.

4  Snij dunne plakken (3 mm) van de verse 
chateaubriand. Leg de plakken tussen 
twee vellen folie en plet ze met behulp van 
een platte vleesbijl.

5  Rooster het brood en de grissini 20 minu-
ten in een oven op 140 °C. Zet weg. Roos-
ter ook de olijven 40 minuten in de oven 
op 120 °C. Laat brood en olijven afkoelen. 
Voeg ze dan bij elkaar in een doek en sla 
met een deegroller tot kruimels.

6  Verdeel het vlees over de borden. Bestrijk 
met goede olijfolie. Lepel de saus over de 
carpaccio. Strooi een deel van de kruimels 
erover en verdeel dan de mini-oester-
zwammen erover.
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Marcel Arentz
      proeft
 Duits rood

sen, Egon Müller, Prüm, Dönhoff. Prachtig 
allemaal, maar Duitse wijn was toen nog 
lang niet zo populair als nu. Over de hele li-
nie is de kwaliteit van Duitse wijn de laatste 
25 jaar sterk verbeterd. De jonge generatie 
wijnmakers ging stage lopen in Italië, Frank-
rijk, Chili of Zuid-Afrika. Hun wijnen werden 
droger en kwalitatief beter. De rode wijnen 
hebben daar het meest van geprofiteerd.’ 

Chez Marcel
In 2015 kon Marcel zijn winkel uitbreiden en 
eind 2018 zet hij de volgende stap: in het 
hoekpand naast hem begint hij een wijnbar. 
Marcel: ‘Ik zoek in elke stad waar ik kom naar 
een wijnbar. Elke grotere stad in Nederland 
heeft er wel een paar. Nijmegen nog niet. We 
gaan een fraai pakket wijnen per glas schen-
ken. Daarnaast kun je alle wijnen uit mijn 
winkel in de wijnbar open laten trekken met 
een opslag van 15 euro. Kijk, dan wordt het 
interessant en blijft het betaalbaar.’

Marcel is al vroeg met het wijnvirus besmet 
geraakt. ‘Op de middelbare school had ik 
een vriendin met welgestelde ouders. Op 
een dag mocht ik zelf een fles kiezen uit hun 
wijnkelder. Ik wist niet wat ik zag: honder-
den wijnen in kisten, hoog opgestapeld. Aan 
tafel werd er eerst aan het glas geroken voor 
er werd gedronken. Ik vond het raar, maar de 
wijn vond ik hemels. Het bleek een Beyche-
velle 1961.’

Bestellingen
‘De liefde voor het meisje hield geen stand, 
die voor de wijn wel. Ik verslond alle boeken 
van Hubrecht Duijker en als student kocht ik 
al een kist Poujeaux in de aanbieding, voor 
20 gulden per fles – waarop mijn huisgeno-
ten zeiden: weet je wel hoeveel bier je daar-
voor kunt kopen? Toen er in 1984 na mijn 
opleiding tot leraar geschiedenis geen werk 
bleek te zijn, ging ik aan de slag in de horeca, 
onder andere bij mijn collega-student Nic 
van Lokven, die net een restaurant was be-
gonnen – het restaurant waar we nu zijn, 
heel toepasselijk. Elke vakantie ging ik naar 
de Bourgogne om bij Hubert Lamy in 
Saint-Aubin te werken. Hij betaalde me in 
wijn en als ik veel voorraad had, verkocht ik 
het door aan vrienden. Gasten in de restau-
rants waar ik werkte, vroegen me welke Bor-
deaux ze en primeur moesten kopen. Ik bun-
delde de bestellingen om een betere prijs te 
kunnen bedingen. Na een paar jaar had ik 
ongeveer zeventig mensen die via mij in-
kochten. In 1990 besloot ik de wijnhandel 
serieus op te pakken.’

Droger en beter
‘Ik was al groot fan van Duitse wijn en Maxi-
min Grünhaus was de eerste waar ik in 1991 
van inkocht. Al snel volgden Haag, Dr. Loo-

Duitse wijnen zijn populair.  

Niet alleen wit, met Riesling 

voorop, ook Duitse rode wijnen 

scoren steeds beter. Of ze ook 

aan tafel standhouden, proberen 

we uit met Marcel Arentz, de man 

die al ruim 25 jaar Duitse wijn 

importeert.

Een rubriek waarin Perswijn met wijnleveranciers 
aan tafel gaat om uitgebreid te proeven en te praten. 
Wat zijn de beste wijn-spijscombinaties?

Carpaccio

Aan tafel

T E K S T  E N  F O T O G R A F I E : 
G E R A R D  R E I J M E R 

B E R E I D I N G  R E C E P T U R E N : 
A L E S S A N D R O  S A P I E N Z A 

L O C A T I E : 
R E S T A U R A N T  H E T  S A V A R I J N , 

N I J M E G E N



overheen: vier keer de eerste plek en één 
keer de tweede. De wijn heeft in zijn geur 
veel fruit en hout, en in de smaak rijpe kers, 
vanille, milde tannine en een prettig zuur. 
Spannend en aantrekkelijk. De wijn blijkt 
naadloos aan te sluiten bij het gerecht. Hij 
heeft net iets meer frisse zuren dan de pulpo 
en dat maakt de combinatie licht en span-
nend. Ook heeft hij voldoende body om bo-
nen en worst te weerstaan, maar overheerst 
hij nergens. Een prachtige combinatie. De 
laatste wijn blijkt inderdaad geen Spätbur-
gunder, maar een blend van meerdere ras-
sen. Hij heeft cassis, vanille en braam in de 
geur en een stevige, fruitige en sappige 
smaak. Het proefpanel vindt het een aange-
naam en goed gemaakt glas wijn. Maar bij 
het gerecht overspoelt deze wijn helaas de 
smaak van pulpo en bonen met die van 
braam en vanille.

goede combinatie: Marcel zet de wijn op de 
eerste plaats, drie andere proevers geven een 
tweede plek. De Blaufränkisch blijkt de grote 
verrassing van de proeverij. Echt niemand had 
hier een Blaufränkisch uitgehaald; iedereen 
dacht aan een heel goede Spätburgunder. Hij 
heeft een zwoele, zachte geur met kersen, wil-
de aardbei, een hint van nat hout en wat krui-
digheid. Verfijnd en elegant, met opvallend 
weinig zuur. Dat komt goed van pas bij het ge-
recht: de wijn pakt alle smaken goed op, biedt 
net voldoende frisheid en botst nergens. Een 
uitstekende combinatie. De laatste Spätbur-
gunder is die van Deutzerhof. Hij heeft een bij-
zondere, lastig te omschrijven geur van krui-
den, rood fruit en gekookte groenten. In de 
smaak fruit, kruiden en melkzuur, dat sommi-
ge proevers aan zuurkool doet denken. Bij het 
gerecht is het juist dat zure dat erg opspeelt. 
Geen gelukkige combi.

ZwezerikPulpo
De inktvis heeft een prettige bite en zachte 
smaak, de chorizo is krachtig en de zwarte 
bonen vormen de verbindende basis. Bij het 
voorproeven valt de vierde wijn op doordat 
hij niet herkend wordt als Spätburgunder. 
Maar ook de eerste drie zijn verschillend. De 
wijn van Jean Stodden heeft aardbei, zacht 
donkerrood fruit en een goede balans in 
zuur, zoet en tannine. Een aangenaam glas 
met een ruw randje van aarde en padden-
stoel. Bij de inktvis blijft de wijn in het begin 
sappig en verfrissend, maar in de afdronk 
duwt hij het gerecht van het bord. Net te veel 
wijn voor dit gerecht. De Keller is milder, rij-
per, lichter van kleur en met een duidelijkere 
smaak van aardbei. Weinig tannine, mild 
zuur. Dat doet het prima bij dit gerecht, dat 
wel body, maar weinig zuur heeft. De favo-
riet van Nic en met drie tweede plaatsen een 
goede score. De Malterdinger gaat daar nog 

Een klassieker uit de keuken van Het Savarijn: 
gebakken hartzwezerik. Krokant vanbuiten, 
zacht vanbinnen, en met een subtiele en ver-
fijnde smaak die wordt verhoogd door de saus 
van jus en marsala. Een gerecht met weinig 
zuur; romig door de risotto. De Pur Pinot in het 
eerste glas heeft veel fruit en kruiden in de 
geur. De smaak is kruidig, met kers, vanille en 
ceder. Een warme, zachte wijn. Vanwege dit 
zachte karakter gaat hij redelijk goed bij de ri-
sotto, maar de wijn lijkt wat structuur te mis-
sen en valt snel weg. De wijn van Kuhn heeft 
zwarte kers, hout en een al wat ontwikkelde 
smaak met diepgang en complexiteit. Aardbei, 
vanille, een vleugje paddenstoel; een zachte, 
rijke smaak en in de finale verfrissende zuren. 
Een mooi glas. Bij het gerecht pakt de wijn de 
smaken in eerste instantie goed op. In de af-
dronk gaan dan toch de zuren en tannine wat 
opspelen. Maar het panel vindt het toch een 

De wijnen (v.l.n.r.):

1. Jean Stodden, Pinot Noir 2015, Ahr, € 14,95, Pasteuning.
2. A Franz Keller, Spätburgunder Vom Löss 2015, prijscategorie 7, Pallas Wines.
3. AAAA Bernhard Huber, Malterdinger Spätburgunder 2015, Baden,
  € 22,95, Marcel Arentz.
4. Weingut Schmitz, Cuvée Rot 2015, Rheinhessen, € 12,50, Winesom.

A = het aantal proevers dat deze wijn bij het gerecht kiest.

De wijnen (v.l.n.r.):

1. Weingut Paul Schumacher, Spätburgunder Pur π no 2015, Ahr, € 27,95, Marcel Arentz.
2. A Philipp Kuhn, Spätburgunder 2014, Pfalz, € 14,95, Pasteuning.
3. AAAA Bürgerspital Würzburg, Blaufränkisch Würzburger Stein Erste Lage 2015,  

Franken, € 20,80, Dr. Maler.
4. Weingut Deutzerhof, Spätburgunder Balthasar C 2015, Ahr, 
 € 27,-, Heisterkamp Wijnkopers.

A = het aantal proevers dat deze wijn bij het gerecht kiest.

Voorgerecht
voor 4 personen

Hoofdgerecht
voor 4 personen

1 inktvis (pulpo) van 1 tot 2 kilo
1 bouquet (ui, wortel, bleekselderij en laurier)
80 g gedroogde zwarte bonen, 1 nacht 
 geweekt
150 g ui, wortel, bleekselderij, in blokjes 
 gesneden (ter garnering)
16 plakjes chorizo, bij voorkeur de chorizo
 Iberico Bellota
2 teentjes knoflook, gekneusd
3 eetl olijfolie

1  Kook de inktvis in ruim water met het bou-
quet ± 10 minuten per 500 g gewicht (kook 
een inktvis van 2 kg dus 40 minuten). Laat 
koelen in zijn eigen bouillon.

2  Kook de bonen beetgaar in groentebouil-
lon. 

3  Blancheer de blokjes garnituur kort in bij-
na kokend water en zet apart. 

4  Snij de tentakels van de pulpo in 4 stukken 
van 10 cm. Bak ze enkele minuten in 1 eetl 
olijfolie en hou ze warm. 

5  Verwarm de zwarte bonen met het garni-
tuur en de knoflook in 2 eetl olijfolie. Ver-
wijder de knoflook als de bonen op ser-
veertemperatuur zijn. 

6  Brand de stukken tentakel met een bran-
der en snij ze elk in 3 schuine plakken.

7  Leg de chorizo op de voorverwarmde bor-
den, voeg de boontjes toe en leg de pulpo 
erop. Druppel als laatste een klein beetje 
goede olijfolie over het geheel.

300 g risotto
50 g Reypenaer VSOP, geschaafd
400 g hartzwezerik, gekookt en schoon-
 gemaakt
2 eetl bloem
2 eetl roomboter

Voor de marsalasaus:
100 g bouquet van ui, wortel, bleekselderij
 en laurierblad
1 teentje knoflook, fijngesneden
½ theel peperkorrels, gekneusd
1 takje tijm
500 ml kalfsfond
100 ml marsala

1  Bak voor de saus het groentebouquet met 
de knoflook, peperkorrels en tijm in een 
koekenpan. Blus af met de kalfsfond. Laat 
2 uur trekken in een oven van 80 °C.

2  Verwijder de laurier. Meng de saus met de 
staafmixer en giet door een fijne zeef. 

3  Kook de marsala in tot hij stroperig wordt 
en voeg toe aan de gezeefde saus. Zet 
apart.

4  Maak de risotto volgens uw gebruikelijke 
receptuur of gebruik de instructies op de 
verpakking. Voeg als de risotto bijna gaar 
is de Reypenaer VSOP toe. Hou de risotto 
warm. Voeg indien nodig wat extra vocht 
toe om hem smeuïg te houden.

5  Snij de zwezerik in plakken van 1 cm dik. 
Bestrooi ze met zout en peper en haal ze 
door de bloem. Bak de plakken krokant in 
een koekenpan met boter.

6  Verdeel de risotto over voorverwarmde 
borden. Lepel de saus om de risotto heen 
en leg de zwezerik erop.
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vooral de kruidige smaken goed op en zet 
daar een flinke dosis fruit bij. Nic vindt het 
een speelse, spannende combinatie; andere 
proevers vinden de wijn wat overheersend. 
Glas drie brengt de Meyer-Näkel. Die is eerst 
wat gesloten in de geur, maar dan volgen 
zwarte kers, kruiden, potlood, inkt en rabar-
ber. Een wijn met een eigen smaak, milde tan-
nine en stevige, frisse zuren. Het pittige van 
de zuren in combinatie met de zachte sma-
ken van het gerecht spreekt Wendy erg aan. 
De laatste Spätburgunder is van Wittmann. 
Een stevige wijn met geconcentreerd fruit, 
hout, drop en kruiden. Een fris zuur en rede-
lijk veel, zij het zachte tannine. Bij het gerecht 
wordt de wijn wat milder, afgeronder, maar 
de tannine komt juist wat sterker en drogen-
der naar voren. Dat is minder prettig.

Mooi zacht lamsvlees, goede vleesjus en wat 
groente: meer heb je niet nodig voor een 
smaakvol gerecht, zo blijkt. Vleessmaak, jus 
en paddenstoelen voeren de boventoon, de 
groenten zorgen voor een bite (venkel) of een 
romig effect (de erwtenpuree). De Bienen-
berg heeft een complexe geur: kruiden, hout, 
tabak, aardbei, kers en rode bes. In de smaak 
is hij rijp en rijk, met milde tannine en fris 
zuur. Bij het lam doet hij het prima; wijn en 
lam versterken elkaars smaken en zowel het 
gerecht als de wijn blijven fier overeind. De 
favoriet van Gert, Marcel en Gerard. De wijn 
van Schäfer in glas twee is ook complex, maar 
steviger: een volle wijn met structuur, veel 
fruit (aardbei en braam) en kruiden. Sommi-
ge proevers noteren bovendien aarde, kara-
mel en chocola. Bij het gerecht pakt de wijn 

Hoofdgerecht
voor 4 personen

De wijnen (v.l.n.r.):

1. AAA Bernhard Huber, Spätburgunder
     Bienenberg GG 2013, Baden, € 49,50,
     Marcel Arentz.

2. A Weingut Schäfer, Spätburgunder
    Haardter Bürgergarten Limit 2015, 
     € 22,00, Winesom.
3. A Meyer-Näkel, Spätburgunder
    Grauwacke 2016, Ahr, 
     € 19,90, Dr. Maler.
4. Wittmann, Spätburgunder 2015,
     Rheinhessen, 
      prijscategorie 8, Pallas Wines.

A = het aantal proevers dat deze wijn 
     bij het gerecht kiest.

400-600 g filet van lamszadel
200 g aardpeer, geschild
100 ml melk
200 g doperwten
2 sjalotjes, gesnipperd
16 gedroogde morieljes, 40 minuten in 
 lauwwarm water geweekt
250 ml kalfsfond
1 venkelknol, in plakken van 5-7 mm
3 eetl boter
2 eetl olijfolie
½ theel gedroogde tijm

1  Kook de aardpeer gaar in de melk. Pureer 
daarna de stukken aardpeer tot een gladde 
massa. Voeg eventueel wat van de melk 
toe. Breng op smaak met zout en peper. Zet 
apart en hou warm.

2  Blancheer de doperwten in bijna kokend 
water met zout. Fruit 1 sjalotje in 1 eetl bo-
ter en voeg de doperwten toe met een klei-
ne hoeveelheid van het blancheervocht. 
Pureer in de blender tot een gladde massa. 
Wrijf de puree door een bolzeef om de 
schilletjes van de erwten te verwijderen. 
Zet apart en hou warm.

3  Haal de morieljes uit het water en zeef het 
weekwater.

4  Bak het andere sjalotje in 1 eetl boter tot hij 
licht gekleurd is. Voeg de morieljes toe en 
laat 2 minuten meebakken op niet al te 
hoog vuur. Voeg dan ook het gezeefde 
weekwater toe en laat inkoken tot de helft. 
Giet de kalfsfond erbij en laat de saus op 
laag vuur 1 uur trekken totdat de gewenste 
hoeveelheid saus is bereikt. Breng eventu-
eel nog op smaak met zout en peper.

5  Leg de plakken venkel in een ovenschaal 
en breng ze op smaak met zout en peper, 
olijfolie en tijm. Dek de schaal af met alumi-
niumfolie en zet weg.

6  Bestrooi het vlees met zout en peper. Bak 
rondom aan in 1 eetl boter en 1 eetl olijfolie 
tot de gewenste kleur is bereikt. Zet het 
vlees dan in een schaal in een oven van 180 
°C. Zet de venkel er ook bij. Wacht tot het 
vlees de juiste gaarheid heeft bereikt: af-
hankelijk van de dikte en het gewicht van 
het vlees duurt dat 5 tot 7 minuten.

7  Snij het vlees in plakken van ongeveer 40 g. 
Verdeel de doperwten en aardpeerpuree 
over voorverwarmde borden. Leg op elk 
bord 3 stukken vlees en voeg de saus toe. 
Verdeel ook de morieljes over de borden en 
serveer direct.

Lamszadel 

Importeurs sturen wijnen in op basis van de recepten. Alle wijnen worden blind geproefd in Riedelglaswerk, zowel met als zonder gerecht. Het 
proefpanel bestond uit: Marcel Arentz (Wijnhandel Marcel Arentz), Wendy Otting (Winkel van Wendy), Gert de Graaf (Café in de Blaauwe Hand), 
Nic van Lokven (Het Savarijn) en Gerard Reijmer (Perswijn). Met dank aan Het Savarijn in Nijmegen voor de gastvrijheid.

la famille des châteaux du Sud

Geen 18, geen alcohol. Geniet, maar drink met mateMirèn et Nicolas de Lorgeril

Château de Lorgeril, Pennautier


