
UIT & THUIS 5
GO

donderdag 16 januari 2020

Mijn wijntip

Wat: Bürgerspital, Würzburger Silvaner, Franken,

2018

Waar: Verkrijgbaar voor €11,95 bij

Dokter Maler, doktermaler.com

NIX18: Niet roken/drinken onder 18

■ Proefnotitie: Ingetogen aroma’s

van appel, peer en perzik en mi-

neraal verfijnd in de smaak

met citrusimpressies, ragfijne

zuren en een lange afdronk.

Drink zo zonder iets of bij

schelp- en schaaldieren of

zeebaars in zoutkorst.

Libanon is een wijnland

geworden. Met meer

dan veertig domeinen

die met elkaar bijna

negen miljoen flessen

per jaar produceren,

waarvan meer dan de

helft voor binnenlands

gebruik, kan de wijnlief-

hebber niet meer om Li-

banon heen. 

Toegegeven, het gaat

soms om bulkwijn, maar

meestal om flessen van

goede kwaliteit. 

Bepaalde wijnhuizen zijn

inmiddels bekend om

hun topwijnen, zoals

Domaine de Baal, Do-

maine des Tourellles en

Château Musar. waarbij

de laatste voor mij ooit

een indrukwekkende

kennismaking met de 

Libanese wijn bete-

kende. Door de combi-

natie van zeer kalkrijke

gronden, veel zon én

genoeg koelte door de

hoge ligging, worden

deze Libanese wijnen

krachtig en bijzonder

van smaak. 

Libanese wijn steeds populairder

WIJNziki. Opvallend zijn de vele groenten
op het bord; van snijbonen tot biet,
van komkommer en ingelegde ci-
troen tot paprika. De tarwe is geroos-
terd en dat geeft het hele bord een ro-
kerige smaak. Dat kan heftig zijn bij
zo’n heel bord, en dat is het ook, maar
omdat de rooksmaak subtiel is, is het
samen met de yoghurtsaus weer in
balans.
We willen nog graag een dessert

proeven, maar omdat het diner veel
was, delen we een bord met drie ver-
schillende kleine desserts, waaron-
der de baklavamet de pistache en de
honing en custard met chocolade.
Het is zoet, zoeter, zoetst, maar alle-
maal zelfgemaakt en passend bij de
copieuze Arabische maaltijd. Het
bord met fruit dat ons wordt aange-
boden van het huis, is ontzettend lief
maar we slaan we af. 
Conclusie: Libanees eten is populair.
Vanwege de smaken, maar ook om-

dat het zeer geschikt is om als vega-
nist of als vegetarier te eten. Jammer
dat het vaak in de hoek van falafel en
streetfood blijft. 
Al Orzaal doet dat anders en is zeker
een aanrader. De smaken zijn geba-

lanceerd, de gerechten fraai opge-
maakt en alles ademt aandacht en
liefde voor eten en gasten. 
En de naam Al Orzaal? Dat betekent
boomhut; een plek waar je je vrij
voelt, legt de eigenaar uit.

ų +Film

Het beste van IDFA on tour

The Best of IDFA on

tour is een dagpro-

gramma met prijswin-

naars en festivalfavo-

rieten van IDFA 2019.

Zondag een tussen-

stop bij Filmhuis

Gruitpoort in Win-

terswijk. Liefst vier

films passeren de

revue; In a whisper,

over twee Cubaanse

vriendinnen die elkaar

uit het oog verliezen,

Sunless Shadows, over

leven in een Iraanse

jeugdgevangenis,

Voorspel, een docu

waarin tweedeklas-

sers worden gevolgd

tijdens seksuele voor-

lichting en Collective,

een explosieve thriller.

Gruitpoort, 19-01,

vanaf 15.30 uur. 

Muziek

Supergrooves uit de saxofoon

Eén van de meest

toonaangevende

jazzmuzikanten

van dit moment,

saxofonist Jos-

hua Redman,

treedt op met het

Jazz Orchestra of

the Concertge-

bouw. De bigband

die onlangs een

Edison Award ont-

ving, staat onder

leiding van Ameri-

kaanse gastdiri-

gent Jim McNeely.

Samen spelen ze

eigen muziek. 

Joshua Redman

brak in de jaren 

90 door met zijn

eigen quartet, dat

naast hemzelf be-

stond uit drummer

Brain Blade, bas-

sist Christian

McBride en pianist

Brad Mehldau; in-

middels allemaal

tot de absolute

top van de jazz

behorend. 

Joshua Redman is

genomineerd voor

een Grammy

Award voor beste

instrumentale 

jazz album Come

What May.

Musis Arnhem,

dinsdag 21-01,

20.30 uur, tickets

vanaf 26 euro.

7,6
Score

Beoordeling

Voorgerecht........................8,0

Hoofdgerecht ....................8,0

Nagerecht ............................7,5

Bediening .............................7,5

Ambiance .............................7,0

Prijs/kwaliteit ......................7,5

De rekening
(2 personen, 3 gangen)

Burak Lakmeh.............€6,00

Makdous.........................€7,00

Kbeh Naije.....................€6,00

Kibbeh vega .................€8,00

Lamskebab ................€20,50

Friekeh kip .................€20,00

Rode wijn .......................€4,50

Dessert 2 personen .€6,00

Espresso/thee.............€5,20

Frisdrank 2x .................€5,20

Totaal .......................€88,40

Al Orzaal

Herenstraat 50, Rhenen

alorzaal.com

V
raag de mensen naar hun eerste indruk van
Duitse wijn, en wat je dan meestal te horen
krijgt, is veelzeggend: zoet, goedkoop, sim-

pel. Een eeuw geleden zou je een heel andere res-
pons hebben gekregen. Toen waren Duitse wijnen
niet alleen chic en prijzig, maar behoorden ze ook
tot de absolute top van de wereld. En volgens mij
doen ze dat nog steeds. 

Maar ik heb wel het gevoel dat de publieke opi-

nie over Duitse wijnen aan het veranderen is. Zo
kreeg ik nog nooit zo veel bijvalbrieven als na mijn
column over riesling afgelopen week. Daarnaast
zijn Duitse wijnen, zelfs die op de onderste schap-
pen van de supermarkt, meer van deze tijd dan
veel wijnen uit andere landen. En dan doel ik op
hun stijl: ze vaak licht van body, fruitig en sappig.
Precies wat nu in is. Veel mensen associëren Duits-
land met maar één druivenras: riesling. En hoewel
dat onbetwist de belangrijkste druif van Duitsland

is (en een van de aller-
grootste druiven ter we-
reld) heeft Duitsland zo-
veel meer te bieden. 

Denk aan Spätburgun-

der, wat de Duitse

naam is voor pinot noir.

Op een goed uur (!) rij-
den van mijn woon-
plaats ligt het wijnge-
bied de Ahr. Behalve dat
het een heel leuk dag-

tripje is, kun je hier pinot noirs kopen die niet on-
derdoen voor Bourgogne, voor een fractie van de
Bourgondische prijs. En als je er een lang weekend
van wilt maken, kun je doorrijden naar de Mit-
telrhein en Rheingau, of nog wat verder de Mosel
in, naar Rheinhessen, Pfalz of zelfs Franken. 

Want in Franken hebben ze een specialiteit die

Silvaner heet. Het is de Chablis van Duitsland.
Met subtiele aroma’s van citrus, peer en perzik,
mineraal verfijnd. En met ragfijne zuren en, net als
in Chablis, zonder houtinvloed. Ze zijn zo mine-
raal omdat ze op een kalkachtige bodem staan van
vergane schelp- en schaaldieren, krabbetjes en
kreeften, aan de oevers van de rivier Main, rondom
Würzburg. En je kunt ze herkennen aan de Bocks-
beutel, een platte, ronde fles met een korte hals zo-
als we die wellicht kennen van Mateus rosé – maar
dan de originele versie.
Niet zoet, simpel of goedkoop. Maar ook niet duur.

Reageren? info@ceesvancasteren.com

Een goed glas

De Chablis van
Duitsland

CEES VAN CASTEREN

Onze Master of

Wine ruikt, proeft en

tipt de beste wijnen.

In Franken
hebben ze 
een specialiteit
die Silvaner
heet 

OVER DE
TONG


