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KIPDRUMSTICKS
BOMBAY
met bulgur, gekonfijte citroen en zoetzure salade
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Kipdrumsticks Bombay
met bulgur, gekonfijte citroen en zoetzure salade

4 personen
164132 Castello Monaci Maru Negroamaro Salento IGT
Proefnotitie:

Producten

De kleur is granaatrood met aroma’s van zwarte
bessen, tabak en eucalyptus. Fluweelzacht in de
mond met zachte tannines.

Specificaties:
Producent
Druivensoorten
Land van herkomst
Streek / Gebied
Sluiting
Categorie
Artikelnummer
Alcoholpercentage

Castello Monaci
100% negroamaro
Italië
Puglia
Castello Monaci
Kurk
Maru, Negroamaro,
Rood
Salento, Italië
164132
13%

Smaakprofiel:

bessen, tabak, eucalyptus
08.307.88

Vinficatie:

Na de oogst rijpt 20% van de wijn op eikenhoutenfusten voor een periode van
6 maanden. De rest rijpt op roestvrijstaal om het volle fruitige karakter te
behouden.

Wijn & spijs:

Past goed bij pasta’s, lam en stoofschotels

Wijnsuggestie

Artikelnummer

		 Eenheid

Awards:

“Negroamaro, de zwart-bittere. En dat klinkt grimmer dan hij smaakt. In houd
het in dit geval op rijpe, donkere pruimen en hulp uit de houtzagerij. Daarom
Bombay
kant
1000
grNiks te maren”, Harold Hamersma in
flink wat
zoet &
enklaar
specerijen. Prima
Maru.
De Grote Hamersma 2019, beoordeeld met een 8,5.

37.580.28

10 stuks

Kipdrumsticks

45.111.44 		

1 kilo

Uien rood per kg

45.103.10 		

1 stuk

45.904.37

1 kilo

54.275.06

25 stuks

23.006.80

1000 gr

23.507.26 		

1 liter

27.314.97 		

1000 gr

45.102.79 		

1 bos

20.236.04

1 kilo

Komkommer per stuk
			
1 stuk
Castello
Monaci is in 1970 opgericht.
Niet ver van Lecce, dichtbij de zee, aan
Achtergrondinformatie:
de weg naar Taranto, bij de poorten van Salice Salentino, bevinden zich
Brandwijk Bulgur per kg 			
350 gr
eeuwenoude olijfboom- en wijngaarden rondom het Castello Monaci.
Menubak 1 vak beige
240x210x70
Wijnmaker
Leonardo Sergio gebruikt veelal inheemse druivenrassen als de
primitivo, negroamaro en malvasia nera. De wijnen kenmerken zich door een
Knorr groentebouillon NL-BIO-01
hoge kwaliteit, volle en rijpe smaken van zongedroogd fruit met een heerlijke
Olivier witte wijnazijn
kruidigheid. Castello Monaci werkt zoveel mogelijk natuurlijk en is onderdeel
van de ‘slow wine’ beweging. De wijngaarden pal naast de zee gelegen en het
Van wijck rozijnen blauw
klimaat zorgen ervoor dat de druiven op een natuurlijke manier beschermt
Dragon per bos worden tegen ziekten. Het kasteel in het midden gelegen is behalve de
wijnkelder ook een van de meest populaire trouwlocaties van Italië.
Citroen gekonfijt heel

20.601.93 		

1 kilo

Gilse geleisuiker

				Aantal		
			

Tip van de chef!
Ook lekker met gepofte paprika of
stukjes ananas.

takeawaysupport@vhcjongensbv.nl

2 stuks

