
EEN BIJZONDERE AVOND SFEERVOL DINEREN 
BIJ AGA KOOKHUIS JANTRUS  

 

VRIJDAG 8 MEI 2015 
met wijnen van Chateau Musar 

 

CHATEAU MUSAR KAN ZONDER OVERDRIJVING EEN 
VAN DE WONDEREN VAN DE WIJNWERELD WORDEN 

GENOEMD 
 

Château Musar is het belangrijkste wijngoed van Libanon en behoort tot 
de meest spraakmakende domeinen ter wereld. Libanon heeft een 

wijngeschiedenis van 6000 jaar. 

                 
 4 gangen Diner met Musar wijnen 

 unieke mogelijkheid om verschillende jaargangen te proeven van deze bijzondere wijn 
 

Prijs voor dit 4 gangen menu € 35,00 
Prijs voor dit prachtige musar wijnarrangement € 27,50 (3 glazen Musar wijn) 

 
Een prachtig Menu met unieke wijn. Reserveer een plaats via:  jantrus@planet.nl of bel 06-22254064 
U bent welkom vanaf 18.30. Het Diner vangt aan om 19.00 uur. 
Naaierstraat 9, 2801 NE Gouda, tel. 0182-513678 / 06 – 22254064   
 

De wijn rijpt 9 maanden in cementen vaten en daarna een jaar in Frans Eiken Barriques. De finale blend 
van cabernet sauvigon, carignan en cinsault rijpt nog eens 9 maanden in de vaten alvorens de wijn kan 
worden gebotteld en overgebracht naar de kelders hoog in de bergen van de Ghazir. Na 7 jaar worden de 
flessen de verkoop in gedaan. De wijn kan je makkelijk nog 15 jaar bewaren.  
 

De oprichter (in 1930) van Chateau Musar is Gaston Hochar. De wijngaarden zijn gelegen in de Bekaa 
Valley (180 ha). Bijzonder is dat de bodems daarvan hoofdzakelijk kiezelhoudende kalk en leibodems zijn 
en op ca 1000 meter hoogte liggen (koel dus). De Bekaa Valley kent geen koude winters met vorst, ook 
komen er bijna geen ziektes voor. Lange zachte zomers, natte winters en een gemiddelde temperatuur van 
25 graden. Hierdoor rijpen de druiven langzaam. De wijnen geven proefnotities als lichtbruine accenten, 
bedwelmend, complex, cassis, animaal, noten, chocolade, kreupelhout, gekonfijt fruit, eekhoorntjesbrood 
en herfsttonen en ga zo maar door.  

Iedere jaargang 
Château Musar 
biedt unieke 
eigenschappen, 
qua diepte, 
verfijning, 
subtiliteit en 
elegantie. Wijnen 
met de nodige 
onderscheidingen 
en internationale 
bekendheid. 

mailto:jantrus@planet.nl

