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Reizend rond Kaapstad zijn er twee restaurants een ‘a must go 
to’: The Testkitchen en La Colombe. Toen wij er waren prijkten 
de wijnen van Uva Mira  op de wijnkaart van beide restaurants.
Een voor ons toen nog onbekende naam, maar we moesten er 
maar eens snel langs gaan! 

Team Pasteuning

UVA MIRA - STELLENBOSCH

De ‘hidden gem’ van 
Stellenbosch... 
Ontdek Uva Mira

Uva Mira is een ‘boutique winery’ in Stellenbosch aan de rand van de 

Helderberg. Het ligt op één van de mooiste plekken op aarde. Uva 

Mira (Latijn voor ‘Prachtige Druif’) is een ‘cool climate’ wijnbedrijf met 

wijngaarden tot op wel 620 meter hoogte. Vanaf deze locatie kijk je uit over 

Stellenbosch, Kaapstad, de Tafelberg, Constantia en de False Bay, die 

slechts 9 kilometer verwijderd is van het domein.

De False Bay is van grote invloed op de wijngaarden van Uva Mira. De 

temperatuur van het water in deze baai is zelfs in de zomer extreem laag 

(12 tot 15 graden) en zorgt ervoor dat de wijngaarden elke nacht weer 

worden afgekoeld. De ideale omstandigheid om verfijnde, frisse wijnen te 

maken. 

Het domein beslaat 127 hectare, waarvan 23 hectare is beplant met 

wijnranken. De overige hectaren worden vooral gebruikt om de diversiteit 

in de natuur te behouden. Er bevindt zich hierdoor veel ‘fynbos’ op het 

terrein. De wijngaarden worden duurzaam bewerkt en daarnaast creëert 

Uva Mira een beschermde omgeving voor uilen en bijen, zodat de 

natuurlijke weerstand vanuit de wijngaard zelf komt en er niet gespoten 

hoeft te worden. Al het werk in de wijngaard gebeurt met de hand en er 

wordt niets aan het toeval overgelaten om zo de best mogelijke kwaliteit uit 

hun wijngaarden te halen.

De Gayda Figure Libre Cabernet Franc was zowel in de Telegraaf als in 

de Volkskrant eerder dit jaar dé aanbevolen wijn! Het is een wijn met een 

buitengewone expressie van fruit, cederhout, grafiet en ragfijne tannines. Een 

wijn die inmiddels in menig sterrenrestaurant geschonken wordt! 

Actieprijzen en ook de nieuwe topwijn van Gayda: zie achterzijde.

 “De Malepère biedt grote 
mogelijkheden voor de 
cabernet franc druif!  
Deze 2016 bewijst dit”
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De droom van de importeur van Porsche in Zuid Afrika: een 
wijngoed dat tot de allerbeste van het land zou behoren!

THE MIRA CABERNET SAUVIGNON 2015

Deze cabernet heeft een aantrekkelijke geur met cassis, rode kersen, 

fynbos en tabaksbladeren. In de smaak heeft de wijn een opvallende 

fijnheid, minerale tonen en een goed verweven houtlagering.

Volgens de Platter Guide met 5 sterren één van de allerbeste 
cabernet’s van het land. Een wijn met een zeldzame elegantie.

THE MIRA CHARDONNAY 2016

Als een witte bourgogne uit een warmer jaar. Hij heeft een rijke geur met 

wit fruit, limoen en witte bloemen. De slanke aanzet wordt gevolgd door 

een krachtige minerale kern en een frisse, spannende afdronk. Aanrader!

Hét alternatief voor duurdere bourgognes is deze zeer mine-
ralige chardonnay. Schenk hem eens blind aan een kenner!

€ 19,95 € 21,95
NORMAAL € 22,95 PER FLES NORMAAL € 24,95 PER FLES

PER FLES PER FLES



Dit type witte houtgelagerde Rioja wordt niet veel gemaakt. 

Ten zuiden van Labastida liggen de meest kalkrijke percelen 

die geschikt zijn voor de witte druivenrassen viura, garnacha 

blanca en malvasia. De druiven worden met de hand geplukt, 

streng geselecteerd en vergist op Amerikaanse en Franse 

eiken vaten van 225 liter, waarvan de helft nieuw is. De wijn blijft 

daarin vervolgens nog 4 maanden op zijn gistcellen rijpen. 

In de geur heeft hij tonen van tropisch fruit, nectarine, brioche 

en wat vanille van de houtrijping. In de mond waaiert hij breed 

uit en is hij vlezig en goed gevuld met zacht wit fruit, toast en 

mineralen. Een Bourgondische wijn voor bij mooie (vette) vissoorten, verse 

pasta en lichte vleessoorten zoals kalf en kip. Nu perfect op dronk!
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TIERRA FERMENTADO EN BARRICA RIOJA 2015

€ 9,95 PER FLES
NORMAAL € 13,50

Pasteuning Wines & Spirits 

Willemsparkweg 11

1071 GN Amsterdam

Bank: NL76 RABO 0129 7899 25

KvK: 34115499

Telefoon: 020-6622455

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag 10:00 - 18:00 

Zaterdag 9:30 - 17:30

info@pasteuning.nl

www.pasteuning.nl

Bezorginformatie

Gratis bezorging in: Amsterdam, binnen ring & Buitenveldert vanaf € 100,00

Amsterdam, buiten ring & Amstelveen vanaf € 150,00

Buiten Amsterdam, raadpleeg onze site. Gunstige voorwaarden al vanaf 6 flessen  

door heel Nederland. Tevens versturen wij door heel Europa.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Prijzen en jaartallen onder voorbehoud. Alle wijnen hebben een 

inhoud van 0,75 liter, tenzij anders vermeld. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer 

van Koophandel  te Amsterdam en in te zien op www.pasteuning.nl. Op verzoek kunnen wij u deze ook 

per email of post versturen. 
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PARKER: ONE OF THE LEADING RHÔNEVALLEY ESTATES

Fondrèche Blanc du Domaine 2015   € 10,95  (normaal € 12,95)

Fondrèche wordt al jaren gezien als dé 

referentie voor wijnen uit de Ventoux 

streek. Het domein werkt sinds 

lange tijd biodynamisch en scoort 

steevast tussen 90 en 96 punten 

bij Robert Parker met zijn wijnen.  

Zo ook de instapwijnen, de ‘domaine 

range’. Beide wijnen komen uit 2015, dat 

gezien wordt als een erg goed jaar. De 

wijnen van Fondrèche hebben altijd een 

jaartje extra nodig om te rijpen en beide 

wijnen beginnen nu hun hoogtepunt te 

naderen.

De witte wijn is een blend van grenache 

blanc, roussanne, clairette en 

vermentino, in gelijke delen. Een deel van 

de wijn wordt op barriques vergist en dit 

geeft de wijn meer vulling en rondeur. De 

wijn heeft in de geur citrusbloesem, in 

de smaak aangevuld met ananas, specerijen en mineralen. Heerlijke wijn bij een 

gebakken vis. 90 punten Parker.

De rode wijn is een blend van grenache (50%), syrah (30%) en mourvèdre en 

wordt gelagerd in betonnen eieren, foudres en barriques. De wijn heeft een 

prachtige geur en tonen van zwart en blauw fruit, olijven, grafiet, zadelleer en 

een hint van de houtlagering. De smaak is lang, elegant en de wijn heeft een 

bijzonder zachte afdronk. Zoals Parker schrijft: “Deze kwaliteit voor deze prijs 

kom je niet vaak tegen...” 91 punten Parker. 

De ‘domaine’ wijnen

FONDRÈCHE - VENTOUX

Fondrèche Rouge du Domaine 2015 € 10,95  (normaal € 13,95)

ZUID AFRIKA

The Mira Sauvignon Blanc 2017

The Mira Chardonnay 2016 

The Mira Cabernet Sauvignon 2015

0,75ltr

0,75ltr

0,75ltr

€ 15,95  

€ 19,95

€ 21,95

S T E L L E N B O S C H  -  U V A  M I R A
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€ 24,95
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FRANKRIJK

Figure Libre Chenin Blanc 2013

Figure Libre Cabernet Franc 2016

Villa Mon Reve 2014 -nieuw-

0,75ltr
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€ 14,95  

€ 14,95

€ 49,95

L A N G U E D O C  -  D O M A I N E  G A Y D A

€ 16,95
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€ 54,95
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UNIEKE WIJNEN UIT DE RIOJA ALAVESA

€ 9,95 PER FLES
NORMAAL € 12,50

Bij Exeo wordt er gezocht naar een maximale verfijning van 

de wijn, zonder verlies van typiciteit. De druiven -tempranillo, 

garnacha en graciano- komen van wijngaarden van gemiddeld 

25 jaar oud. De op het zuidwesten gelegen wijngaarden met 

kalkrijke kleibodem leveren mooi rijp, gezond fruit dat met de 

hand wordt geplukt. De druiven ondergaan een koude inweking 

van twee dagen alvorens zachtjes geperst te worden. 

De fermentatie vindt plaats op grote Frans eikenhouten vaten 

van 600 liter. Daarna rijpt de wijn korte tijd verder op Franse 

en Amerikaanse barriques. Dit alles resulteert in een moderne 

rioja met heerlijk fruit en een opwekkende frisheid. Het explosieve fruit 

krijgt dankzij het vleugje hout ook een volwassen gezicht. De wijn is mooi 

gestructureerd, evenwichtig en complex en heeft een flinke lengte. 

EXEO LETRAS MINÚSCULAS RIOJA 2014

Kijk voor de beschijvingen op onze website www.pasteuning.nl


