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Wijn proeven bij De Grendel in Kaapstad
Een prachtige wine estate op 20 minuutjes van de Moederstad
Wijnproeven in de wijnlanden vlakbij Kaapstad een populair uitje. De vele wijnboerderijen in
Stellenbosch en Franschhoek verwennen toeristen uit Kaapstad met de betere Zuid-Afrikaanse wijnen
in de inspirerende en rustgevende natuur van de wijnlanden. Het is er prachtig, zowel in Franschhoek,
Stellenbosch als in Paarl. Maar wat lang niet iedereen weet, is dat je op een kwartiertje rijden van
Kaapstad ook een prachtig wijnhuis - met dito mooie Zuid-Afrikaanse wijnen - hebt: De Grendel Wine
Estate in Durbanville.

Let op: wijnen van De Grendel zijn ook in Nederland te bestellen! Lees onderaan dit artikel hoe en
waar je dit kunt doen.
Tot 2006 zat de deur letterlijk op de grendel bij De Grendel. Maar vandaag de dag deelt de familie
Graaff vol overgave hun geschiedenis, familietradities en wijnen met toeristen, Zuid-Afrikaanse
wijnkenners en andere gasten vanuit Kaapstad. En daar mogen wij als Nederlandse toeristen erg blij
om zijn. Niet alleen is de geschiedenis van De Grendel fascinerend, hun producten behoren ook nog
eens tot de betere Zuid-Afrikaanse wijnen.

"De grootste aantrekkingskracht van het estate is het fantastische uitzicht," aldus Villiers de Graaff,
zoon van de eigenaar en de vierde generatie in De Grendel dynastie. "Op een heldere dag kun je
vanaf hier helemaal vanaf Table Bay tot False Bay zien, soms zelfs Cape Point."
De wijnboerderij behoort tot de lijst van historische boerderijen in Zuid-Afrika, met lange
familietradities. Het oudste bewijs hiervoor dateert uit 1720. Verder beschikt de wijnboerderij over een
uitgebreide familiestamboom. De Grendel werd door de familie Graaff eind 19e eeuw gekocht. De
grootvader van Sir David Graaff was op zoek naar stallen voor zijn Arabische volbloeden (paarden) en
zijn oog viel hierbij op de grond waar De Grendel op staat.

Goed, terug naar de wijn. Om de kwaliteit van de wijn van De Grendel te waarborgen, wordt elke stap
van het wijnmaakproces nauwkeurig door elk lid van het team getest. Niet in het minst door Elzette du
Preez, de vrouwelijke wijnmaker van De Grendel. Het liefst zit ze er elke stap - van druif tot fles bovenop. En met succes, het is niet zonder reden dat De Grendel de afgelopen jaren meerdere
prestigieuze nationale en internationale onderscheidingen in de wacht sleepte voor hun uitstekende
wijnen.
"Toen we klein waren mochten we op onze verjaardagen altijd kiezen wat we wilden eten tijdens de
lunch," herinnert Elzette zich. "Toen ik vijf werd vroeg ik om een gekookt ei en een glas witte wijn,"
lacht ze. Haar opleiding tot wijnmaakster begint ze uiteindelijk pas als ze de dertig al gepasseerd is.

Een van de populairste wijnen van De Grendel is de Sauvignon Blanc - een hele fruitige wijn. Deze
specifieke wijn staat ook wel bekend als het pronkstuk van de Durbanville Wine Valley. De Winifred
2009 van De Grendel is vernoemd naar Lady Graaff en sleepte zelfs een Terroir Wine Award in de
wacht.
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Een ander paradepaardje van De Grendel is de Pinot Noir 2008. De wijn valt op, omdat De Grendel
als enige wijnboerderij in de Durbanville Wine Valley een commerciële Pinot Nior produceert. De
smaak van de Rubaiyat 2007 leent zich met name in combinatie met wildgerechten.
Wijnproeven bij De Grendel
De Grendel organiseert elke dag wijnproeverijen. Deze gaan - op geheel Zuid-Afrikaanse wijze standaard gepaard met biltong. Elke dag van 10.00u tot 17.00u; zaterdag en zondag kun je tussen
10.00u en 16.00u terecht voor een heerlijke wijnproeverij. Ook een aanrader is het restaurant van De
Grendel.
Wil je in Nederland de wijnen van De Grendel bestellen? Dat kan! Via de wijnkopers van Jean Arnaud
Wijncom kun je je bestelling plaatsen, of door een mailtje te sturen naar Jean-Marc van de Kant
via J.vandeKant@jeanarnaud.com.
Een echte aanrader is trouwens ook het restaurant van wijnhuis De Grendel. Heerlijk eten voor een
dito prijs, en natuurlijk keuze uit alle lekkere wijnen van De Grendel.
Wil je meer wijnproeverijen in de Kaapse Wijnlanden ontdekken? Schrijf je dan in voor onze gratis
maandelijkse nieuwsbrief.
Word ook fan van onze Facebook pagina en volg ons op Twitter.

Phone:
Email
Website:

021 558 6280
righard@degrendel.co.za
www.degrendel.co.za

