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Californië is goed voor bijna 90% van de totale wijnproductie in de Verenigde Staten. 
Als het een onafhankelijk land was, zou Californië 's werelds vierde wijnproducent 
zijn, na Frankrijk, Italië en Spanje.  

In de 18e eeuw plantten Spaanse missionarissen de eerste wijngaarden in Alta 
California, maar de wijnproductie kwam pas echt van de grond in de Napa- en 
Sonoma-valleien eind 19e eeuw. De productie leed echter onder druifluis en, vanaf 
1919, de Drooglegging. Vanaf de jaren 60, dertig jaar na de stopzetting van het 
alcoholverbod, ontwikkelde Californië zich tot een gerespecteerde wijnregio. Het 
'Oordeel van Parijs' in 1976 bevestigde dat Californische wijnen niet onderdeden 
voor klassieke Franse wijnen.  

Tegenwoordig zijn er meer dan 1200 wijnhuizen in de staat, gaande van kleine 
boetiekwijnhuizen tot multinationals zoals E & J Gallo Winery.(9000 ha) Andere grote 
multinationale wijnhuizen zijn: Sutterhome en Robert Mondavi. In Californië worden 
meer dan honderd druivensoorten geteeld. De zeven grootste zijn cabernet 
sauvignon, chardonnay, merlot, pinot noir, sauvignon blanc, syrah en zinfandel.  

De wijngebieden van Californië worden doorgaans ingedeeld in vier grote regio's:  

 Noordkust (North Coast): de kuststreken ten noorden van San Francisco, 
inclusief Wine Country (Napa, Sonoma en Mendocino). 

 Centrale kust (Central Coast): de kuststreken ten zuiden van San Francisco 
tot aan Santa Barbara County. 

 Zuidkust (South Coast): de kuststreken van Zuid-Californië ten zuiden van Los 
Angeles tot aan de grens met Mexico. 

 Centrale Vallei (Central Valley): de grootste wijnregio van de Verenigde Staten 
naar productievolume; omvat de hele Central Valley en de Sierra Foothills. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijnbouw_in_Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijnbouw_in_Itali%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijnbouw_in_Spanje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_missies_in_Californi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alta_California
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alta_California
https://nl.wikipedia.org/wiki/Napa_Valley_AVA
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonoma_Valley_AVA&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Druifluis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Drooglegging_(alcoholverbod)
https://nl.wikipedia.org/wiki/E_%26_J_Gallo_Winery
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cabernet_sauvignon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cabernet_sauvignon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chardonnay
https://nl.wikipedia.org/wiki/Merlot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pinot_noir
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sauvignon_blanc
https://nl.wikipedia.org/wiki/Syrah
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zinfandel&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/North_Coast_(Californi%C3%AB)
https://nl.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wine_Country
https://nl.wikipedia.org/wiki/Napa_Valley_AVA
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonoma_Valley_AVA&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mendocino_County
https://nl.wikipedia.org/wiki/Central_Coast_(Californi%C3%AB)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Santa_Barbara_County
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Californi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://nl.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mexico_(land)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Central_Valley
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sierra_Foothills_AVA
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1  Raymond R Collection, Chardonnay 2019 (13,5%) 

Amerika, Napa Valley 

De familie Raymond arriveerde in 1933 in het Californische Napa. Middels een 
huwelijk raakten ze verbonden met de beroemde wijnfamilie Beringer. Voor Beringer 
werkte Roy Raymond van 1933 tot 1970 als wijnmaker. Daarna besloot hij om een 
eigen winery op te richten met zijn zoons. Dit werd de start van Raymond Vineyards. 
Sinds 1974 verschijnen de wijnen van Raymond Vineyards op de markt. 
Tegenwoordig is het bedrijf aangesloten bij JC Boisset. Een toonaangevende 
producent uit de Bourgogne die wijnen maakt gekenmerkt door elegantie en een 
puur karakter. De nadruk ligt op de herkomst van de wijn. 

 Raymond Vineyards maakt een Californische chardonnay met een Bourgondisch 
karakter. Dat wil zeggen een wijn waarbij minimaal gebruik wordt gemaakt van 
productietechnieken. Het resultaat is een echte terroir-wijn waarbij je de 
bodemgesteldheid terugproeft in je glas. De R Collection Chardonnay is licht romig 
en heeft nog altijd een verfrissende zuurgraad. Je ontdekt witte bloesem, citroen en 
slechts een tikje vanille. Heerlijk om te schenken bij rijke visgerechten met romige 
saus of juist een gegrilde kip. 
 
 
2 La Crema Monterey, Chardonnay 2019 (13,5%) 

Monterey, Californië 

La Crema Monterey heeft wijngaarden in de koelere regio's en is onderdeel van het 

beroemde wijnhuis Kendall-Jackson. 

De Chardonnay druiven voor deze wijn zijn afkomstig van de wijngaarden 
Gravelstone en Clark. De wijngaarden in Noord-Monterey brengen sappige 
fruittonen, terwijl de wijngaarden in het zuiden rijpere fruitsmaken brengen. Nadat de 
druiven zijn geplukt, worden ze voorzichtig geperst en rusten ze 24 uur voordat ze 
voor fermentatie in een mix van Franse en Amerikaanse eikenhouten vaten worden 
gebracht. Een klein deel van de wijn wordt voor fermentatie in roestvrijstalen tanks 
gebracht, wat een sappige zuurgraad en aroma's aan de wijn toevoegen. De wijn rijpt 
daarna nog 6,5 maand in eikenhouten vaten. 

Aromas of baked apple, brioche, and PINEAPPLE are followed by flavors of Asian 
pear, LEMON-TANGERINE, and notes of MINERALITY. The 2019 vintage presents 
balanced acidity and a long finish.Dungeness crab or pan-sautéed petrale sole, 
or any fish and shellfish are ideal with this wine. Cheese like manchego is another 
fantastic option. 

Time in Barrel: 8 months 
Alcohol: 13.5% 
T.A.: 5.3g / L 
pH: 3.55 
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3  Bogle, Viognier 2019 (14,5%) 
De wijn is afkomstig van de familie Bogle, zij maken al vanaf de negentiende eeuw 

wijnen. In 1968 plantte de familie de eerste wijnstokken in de buurt van Clarksburg in 

Californië. 

Viognier druiven 

Bogle Viognier is gemaakt van 100% Viognier druiven die afkomstig zijn van de 

wijngaarden in Clarksburg, Monterey en Lodi. 

Gecertificeerd duurzaam 

Bogle Viognier is een rijke wijn met smaken van tropisch fruit, zoals meloen en 

ananas, fris zuur en goede lengte. Drink deze witte wijn op een temperatuur van 10-

12°C. 

Lekker bij Vis en Wit vlees 

Lekker als aperitief en bij vette visgerechten zoals zalm of bij wit vlees met een 

romige saus. 

Op dronk 

Bogle Viognier is op dronk en kun je tot 2024 bewaren. 

 
4  Bernardus, Sauvignon Blanc Griva 2019 (12,5%) 

Ben Pon werd geboren als derde kind van de latere Volkswagenimporteur Ben Pon 

sr.. Hij was een, naar eigen zeggen, wild baasje en werd naar Instituut Hommes 

gestuurd, een internaat. Op zijn vijftiende vertrok hij naar Canada, waar hij naar 

eigen zeggen zijn eerste race reed. 

In 1988 liet Pon zich uitkopen uit het familiebedrijf, en vertrok naar de Verenigde 
Staten. In 1992 begon hij een eigen wijngaard in Californië. Hier startte hij zijn 
Bernardus Winery met als doel rode wijnen te produceren die de grootste Bordeaux 
en Grand Cru's evenaren. Een niet te volbrengen taak.. De wijngaarden in de Carmel 
Vallei zijn zorgvuldig beplant met diverse druivensoorten, waaronder Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot en Sauvignon Blanc. Terwijl de 
Bordeaux stijlvariëteiten in de wijngaarden in Carmel Valley groeien, wordt de 
Chardonnay gecultiveerd in koele zeeklimaten, namelijk in de Monterey Bay. 
Hij liet in Carmel Valley Village (Californië) Bernardus Lodge bouwen, een luxueus 
hotel dat in 1999 werd geopend.  

In de Verenigde Staten werd zijn Sauvignon Blanc 2005 door de Wall Street Journal 
uitgeroepen tot beste witte wijn voor de zomer van 2007.  

In 2017 verkocht hij de helft van zijn bedrijf. 210 ha.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Volkswagen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ben_Pon_(1904-1968)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ben_Pon_(1904-1968)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituut_Hommes&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kostschool
https://nl.wikipedia.org/wiki/Canada
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Californi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carmel_Valley_Village
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wall_Street_Journal
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Bernardus Sauvignon Blanc Griva 2019  

Sauvignon Blanc druiven 

Bernardus Sauvignon Blanc Griva is gemaakt van 100% Sauvignon Blanc druiven. 

80% van de wijn is gefermenteerd in roestvrijstalen tanks. De overige 20% is 

gefermenteerd op 30 jaar oud eikenhout. 

Bernardus Sauvignon Blanc Griva smaakt naar grapefruit, kruisbes, citrus- en 
tropisch fruit en grassige tonen. Drink deze witte wijn uit Californië op een 
temperatuur van 10-12°C. 

Lekker bij Vis en Wit vlees 

Bernardus Sauvignon Blanc Griva is lekker bij gegrilde vis, bij gevogelte en bij wit 

vlees. 

Op dronk 

Je kunt deze wijn nu drinken en tot 2023 bewaren. 

 
5  La Crema, Monterey Pinot Noir 2017 (13,5%) 

La Crema is een Amerikaans wijnhuis voor luxe wijn van Chardonnay en Pinot Noir. 
Ook is het een heel duurzaam wijnbedrijf. Zo gebruikt het maar de helft van het water 
van wat gemiddeld is in de wijnbouw en wordt het water ook nog eens hergebruikt 
voor de bewatering van de druiven. 

La Crema Pinot Noir van Jackson Family Wines is een houtgerijpte rode wijn uit de 
wijngaarden van Sonoma County. De vlakbij gelegen Pacifische Oceaan brengt mist 
en wind en dit matigt de temperaturen, hetgeen in positieve zin bijdraagt aan een 
langzaam rijpingsproces. De druiven blijven daardoor extra lang aan de wijnstokken 
hangen, met als resultaat kleine druiven met sterke zuren en zeer geconcentreerde 
aroma’s en smaken. 

De La Crema Pinot Noir ondergaat een traditionele vinificatie met 9 maanden rijping 
op Franse vaten. Het toast-niveau van de gebruikte vaten varieert van medium tot 
zwaar. Dit geeft de wijn structuur, kruiden en vanille aroma’s. Uit dit brede 
smakenpalet van de Pinot Noir druiven creëert de wijnmaker de uiteindelijke blend La 
Crema. 

 Deze Pinot Noir heeft een heldere kleur en bevat in de neus aroma's van zwarte 
pruimen, kersen, rabarber en een vleugje aarde en leem. In de mond vooral aroma's 
van rode pruim, framboos, bloedsinaasappel, kruiden en hout. Sappig, fris, elegant, 
rijk gestructureerd en een evenwichtige zuurgraad. De wijn heeft een lang 
aanhoudende smaak. 

COMPOSITION 100% Pinot Noir 
TIME IN BARREL 8.5 months 
ALC. BY VOL 13.5% 
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6 Bernardus Pinot Noir 2018 (14,3%) 
 
Californische pinot noir uit een uniek koel microklimaat. Bernardus staat garant voor 
robuuste wijnen met veel smaak en kracht. Je proeft zwarte kersen naast 
zomeraardbeien en vanille. 
 
Deze elegante, soepele en zijde-achtige wijn is een zogenoemde 'single vineyard' 
wijn, dus afkomstig van één specifieke wijngaard: Rosella's vineyard uit de appellatie 
Santa Lucia Highlands. Hier komen 's werelds beste Pinot Noirs vandaan. Er wordt 
met alleen het beste van het beste gewerkt, van wijnstokken tot verzorging en van 
speciale gistculturen tot opvoeding. Na de vinificatie krijgt de wijn een opvoeding op 
Frans eiken gedurende 10 maanden. Prachtig gebalanceerde wijn, dit is puur 
genieten. Intens dieprode kleur met aroma’s van rood fruit, zwarte kersen vanille. De 
wijn heeft een volle smaak met hinten van rood fruiten zwarte tannines. Een goede 
combinatie rood vlees, wild, pastagerechten, kazen en paté 

 
7 Raymond R Collection, Cabernet Sauvignon 2017 (13,5%) 
 
Als je goed proeft, weet je dat de druiven uit deze wijn afkomstig zijn uit een 
mediterraan klimaat. Hij zit vol rijp, bijna zwoel zwart fruit. Het is een zeer krachtige 
wijn vol ronde tannines en een kruidige smaak. 
 Een wijn die perfect is bij gebraden rood vlees. Een echte stoere, ‘mannelijke’ wijn.  
Verfijnd bessig, lichtvoetige cassisstructuur, fijne zuren, rank hout en verrukkelijk 
doordrinkbaar. Rijp, romig, zoete kersen, sweet spices en tannines uit het schap 
verzachtende omstandigheden.  
 
8  1000 Stories, Bourbon Barrel Aged Zinfandel 2018 (14,5%) 
 
Het Californische wijnbedrijf 1000 Stories weet dat het bij wijndrinken gaat om ‘story 

telling’. Wijnmaker Bob Blue kan dat als geen ander. Zo vertelt hij dat het in zijn 

begindagen lastig was om eikenhouten vaten te vinden voor de rijping van zijn wijn. 

Wel had hij beschikking over voldoende eikenhouten vaten waar de Amerikaanse 

bourbon in had gerijpt. Die gebruikte hij om zijn wijn in te laten rijpen. 

Amerikaanser dan dit wordt het niet. Californische zinfandel gerijpt op gebruikte 

bourbonvaten. De druiven zijn afkomstig uit Mendocino County en Paso Robles. Aan 

de wijn wordt nog een klein percentage petite sirah toegevoegd. Hij rijpt in eerste 

instantie op traditionele eikenhouten vaten. Deels Frans en deels Amerikaans. 

Voordat de uiteindelijke blend van de wijn wordt samengesteld rijpt hij nog korte tijd 

op de gebruikte bourbon vaten. Je ontdekt zwarte kersen, bessenjam, aardse tonen, 

steranijs, kardemom en crème brûlée. Stoer en krachtig met veel karakter. 

Anyway, verwacht zodoende geen dartel, fijnmazig en lichtvoetig glas rood. 

Pantserglas wordt aanbevolen. Maar wie houdt van karamel, nootjes, kersen op sap, 

vanille, kandij, roosterrandjes en gewelde pruimen en rozemarijn kan zijn hart 

ophalen.  


