
van Domaine de la Morandière uit Chinon in de 
Loirevallei. De druif is cabernet franc, bijzonder fijn 
gemaakt met een licht aards karakter die het zeer 
mooi doet bij de bospaddenstoelen en de kalfs-
zwezerik. In het glas proeven we naast het aardse 
een bom van sappig rood fruit, die zeer mooi het 
contrast legt met de krokant gebakken langoustine. 
De combinatie wordt nog spannender wanneer we 
de rode wijn iets koeler serveren (14°C). Enerzijds 
doorbreken we met deze combinatie een aantal 
clichés (koelere temperatuur en rode wijn bij lan-
goustine) en anderzijds zorgt de temperatuur voor 
een bijzonder harmonieus resultaat in combinatie.
Hertenrugfilet met ganzenleverkrullen staat op 
het menu als hoofdgerecht, een krachtige berei-
ding met wild, rood vlees die kruidig-zoet wordt 
gecombineerd met appel, kaneel en vanille. Om 
dit tegemoet te komen in het glas ga ik voor 
kracht en mondvulling uit een van de mooiste val-
leien ter wereld, de Douro-vallei in Portugal. Hier 
koos ik uit het Metro-assortiment de blend van 
voornamelijk touriga nacional en tinta roriz ge-
maakt door het beroemde huis Quinta do Cras-
to. Na het overgieten van deze krachtpatser in 
een brede karaf kunnen we optimaal genieten van 
de perfecte pairing van food & wine. We proeven 

In een job als sommelier is niets 
leuker dan te blijven zoeken 
naar uitdagende combinaties 
met grondstoffen en gerechten. 
Originaliteit, authenticiteit, oor-
sprong en puurheid (lees: ge-
zondheid) komen vandaag in het 
bijzonder in aanmerking. Het 
druivensapje in ons glas komt al 
lang niet alleen meer uit Frank-
rijk. De wereld groeit en is con-
stant in beweging. Daardoor is 
het ook belangrijk om als som-
melier mee te bewegen. Kritisch 
zijn over nieuwe manieren van 
wijn maken, als trend, goedkope 
marketingtruc of als compleet 
nieuwe en gezonde richting van 
wat wijn morgen moet worden. 
Samen met Metro ‘Cash&Car-
ry’ en Axel Colonna-Cesari van 
restaurant Centpourcent ging 
ik op zoek naar de juiste match 
tussen wijn en gerecht met de 
nadruk op originaliteit en even-
wicht.

Het eerste gerecht is een vege-
tarische bereiding met knolsel-
der en Parmezaanse kaas. Het 
gerecht is als basis veeleer aards 
met daarbij een aantal aromati-
sche accenten van basilicum, 
dragon, hazelnoot en mosterd. 
De mosterd zorgt in dit gerecht 
voor het scherpe en strakke 
contrast met het aardse en zal-
vende van de knolselder. 
Voor de combinatie van wijn en 
gerecht gaat mijn keuze naar een 
blend van muscat en colombard 
gemaakt door het wijndomein 
Cap au Sud in de Zuid-Franse 
regio Côtes Catalanes, ten wes-
ten van Montpellier. Het wijndo-
mein Cap au Sud werkt op grote 
schaal, maar volledig biologisch. 
Het brengt evenwichtige wijnen 
die bij het groot publiek bijzon-
der in de smaak vallen. Muscat 
geeft in deze blend het nodige 
parfum en de frivoliteit, bijzonder 
opgewekt en aromatisch. Dit zijn 

de accenten die we nodig heb-
ben bij de basilicum, dragon en 
noten in het gerecht. Colombard 
zorgt voor wat meer volume en 
rijp exotisch fruit die heel mooi 
de romige en aardse kant van de 
knolselder tegemoetkomen.

De tweede bereiding is com-
plexer en gedurfder. Daar maakt 
Axel een ‘surf & turf’-combinatie 
met langoustine en kalfszwezerik. 
De langoustines worden naturel 
gebakken op de plancha en de 
kalfszwezerik komt op het bord 
in de vorm van een vleeskroket. 
Als garnituur kiest Axel voor de 
herfst met bospaddenstoelen en 
hij verfrist het geheel met een 
coulis/crème van appel met ruco-
la die zorgt voor een zurige en 
vegetale touch in het gerecht.
Bij langoustines hoeft de combi-
natie niet noodzakelijk witte wijn 
te zijn. Hier kies ik overtuigd 
voor een zeer fijne rode wijn 
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er enerzijds een mand vol sappig zwart fruit die 
de combinatie vooral zal maken met het diepro-
de hertenvlees op zich, dat best kort en sappig 
wordt gebraden. Anderzijds toont deze wijn ook 
heel wat kruidigheid, die samen met het rijpe fruit 
- dat voor de complexe mondvulling zorgt - de 
link compleet maakt met de zoete specerijen als 
kaneel en vanille in de finale afdronk. 
Het nagerecht van Axel is zijn eigen interpretatie 
van een javanais, in combinatie met yoghurt en 
exotische vruchten zoals ananas, mango en kaffir 
(wilde limoensoort). Het is een zoet-zuur dessert, 
enerzijds door de romigheid van de chocolade en 
anderzijds door de frisheid en expressiviteit van 
het exotisch fruit. In het glas zoek ik hier naar 
een vederlichte friszoete fruitige schuimwijn uit 
Noord-Italië, licht sprankelend en uitermate aro-
matisch. De neus van Moscato d’Asti van Bosc dla 
Rei Beni Batasiolo maakt hier de link met het exo-
tische fruit in het dessert dat ook present is in de 
wijn met het levendige parfum van de muscat-druif. 
De romige smaak van de wijn knipoogt naar de 
yoghurt en de chocolade. Extra tip: het frivole aro-
ma van de muscat komt hier het best tot zijn recht 
wanneer we de moscato d’asti serveren zoals het 
echt hoort, vanuit een karaf. De fles wordt onder-
steboven in een brede karaf gegoten, en dan met-
een geserveerd. Zo verliezen we wel veel van de 
bubbels, maar die zorgen net voor het overbren-
gen van het weelderige aroma.
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