
MEET THE WINEMAKER 

 
 

Zaterdag 27 augustus 2022 brengen L’Avinture en ’t HuisKombuis het prachtige Zuid-Afrika een stukje 

dichterbij. Die dag organiseren we een culinaire ontdekkingstocht doorheen het Kaapse wijnlandschap 

met een wijndegustatie, gevolgd door een typische Zuid-Afrikaanse “braai” (BBQ).  

Dit alles vindt plaats in aanwezigheid en gezelschap van Dirk en Natascha van WORLD OF WINE, 

importeur van alle voorgestelde wijnen, alsook van een aantal Zuid-Afrikaanse wijnbouwers, waaronder: 

LOURENS VAN DER WESTHUIZEN: CEO en wijnbouwer van domein “ARENDSIG” 

Het domein ligt in het wijndistrict Robertson, welke behoort tot de wijnregio Breede River Valley aan de 

West-Kaap. Het ligt tussen Worcester en Klein Karoo. 

Arendsig is toepasselijk vernoemd naar de majestueuze visarenden die op de boerderij, vlakbij de rivier, 

leven. 

Arendsig produceert uitsluitend Single Vineyard-wijnen welke gemaakt worden met minimale 

interferentie tijdens de vinificatie. Tijdens de fermentatie worden natuurlijke gisten gebruikt zonder 

enzymen. Rijping vindt plaats in neutrale vaten om de unieke wijngaardkenmerken, die specifiek zijn 

voor de site, naar voren te brengen. 

De handgemaakte benadering door de menselijke natuur draagt bij aan de uiteindelijke balans van dit 

unieke product. 

 

LORRAINE VILJOEN: Export Co-Ordinator bij STETTYN FAMILY VINEYARDS (BELA – BELA wijnen) 

Het domein ligt in het wijndistrict Worcester, welke behoort tot de wijnregio Breede River Valley in de 

West-Kaap. 

“Stettyn Family Vineyards” produceert speciaal op aanvraag van “World of Wine” alle Bela-Bela wijnen. 

Bela-Bela betekent “de pot die kookt” in Tswana. Het is een kleine stad in Limpopo, een provincie in 

Zuid-Afrika, tot 2002 gekend als “Warmbaths” in het Engels en “Warmbad” in Afrikaans, dankzij de 

geothermische bronnen. 

 

DANIE PRETORIUS: Commercial Manager OUDE MOLEN DISTILLERS 

Het maken van brandewijn in Zuid-Afrika heeft een rijke en kleurrijke geschiedenis, die teruggaat tot 

1672 toen de allereerste Kaapse wijn werd gedistilleerd tot Kaapse brandewijn aan boord van een 

Nederlands schip. De productiemethoden zijn sindsdien geëvolueerd met de eb en vloed van koloniale 

bezoekers, waarvan de bekendste ene Renier "René" Van Eibergen Santhagens is. 

De Oude Molen-distilleerderij verhuisde in 2003 van Stellenbosch naar Elgin, en hoewel het nu een veel 

groter en moderner pand is, is één ding niet veranderd: de technieken en toewijding van de 

cognacmeester bij het maken van elke gouden druppel Oude Molen Cape Brandy. De distilleerderij 

herbergt twee van de grootste koperen potstills op het zuidelijk halfrond en heeft glooiende 

rijpingskelders vol oude eikenhouten vaten, die liefdevol de kostbare cognac van binnen laten rijpen. 

 

Nog niet geconfirmeerd, maar waarschijnlijk vervoegen nog 2 wijnbouwers bovenvermeld gezelschap, 

namelijk: 

• GAVIN WILSON: CEO LOTHIAN VINEYARDS 

• SILVANA BOTTEGA: International Sales Director IDIOM WINES 



 

LOCATIE: zaal “DE VIOLIER”, Violierstraat 7 te 8000 Brugge 

 

PROGRAMMA: 

• 15.30 u. tot 18.30 u. → wijnproeverij 

• 18.30 u. tot alles op is → braai 

 

MENU BRAAI: 

VLEES: 

• Huisgemaakte “chakalaka”-wors 

• ‘Lemon marinated’ kippendrumstick 

• Struisvogel-burger 

• ‘Curried’ Lam & bacon sosatie 

 

ALTERNATIEF: 

• Gegrilde gamba’s piri-piri 

• Vis & zeevruchten potjie (stoofpotje, individuele portie) 

 

GROENTEN: 

• Kool-slaai 

• Gemengde sla met tropisch fruit en noten 

• Kerrieboontjies 

• Tamatie-slaai (tomaat) 

 

SAUZEN: 

• Abrikozen chutney 

• Monkeygland-saus 

• Sosatie-saus 

• Piri-piri mayonnaise 

• Gembervinaigrette 

 

BIJGERECHTEN: 

• Roosterkoek 

• Aardappelsalade 

 

VOOR DE KINDEREN: 

• Worstje van de braai 

Verse chipolata met broodje, saus, groentjes 

• Hamburger van de braai, 

Verse rundsburger met broodje, saus, groentjes 

 

DEELNAMEKOSTEN + INSCHRIJVINGEN: 

• Wijnproeverij: € 6,00 / persoon 

• Wijnproeverij + braai: € 49,00 / persoon 

➔ wijnen braai zijn inbegrepen in prijs 

➔ andere dranken zijn te verkrijgen aan de bar en zijn niet inbegrepen in de prijs 

• Kindermenu: € 10,00 / persoon 



 

 

Per aankoop van minimum 12 flessen wijn op de proeverij wordt éénmalig de deelnamekost van € 6,00 

in mindering gebracht. 

 

INSCHRIJVINGEN: 

 Inschrijven kan door een mail te sturen naar info@lavinture.be met vermelding van: 

• “ZUID-AFRIKA, naam + aantal volwassenen en aantal kinderen en indien nodig vermelding van 

het aantal alternatieve menu’s” 

 

De inschrijving is definitief na overschrijving van het totaalbedrag op rekeningnummer: 

 

BE40 0017 0715 7863 
 

Uiterste inschrijvingsdatum: DINSDAG 23 AUGUSTUS 2022 

Inschrijvingen worden afgesloten bij 150 deelnemers. Wees er dus snel bij. 

 

 

We zijn ongelofelijk trots deze Zuid-Afrikaanse topdomeinen te mogen ontvangen. 

Mis deze unieke gelegenheid niet en kom meegenieten van de heerlijke wijnen en spijzen die dit 

prachtige land ons te bieden heeft. 

 

Wij hopen alvast op uw aanwezigheid. 

 

Met vineuze groeten, 

 

Philippe Deschuyteneer       Ann & Arne 

Sommelier-conseil        Restaurant ’t HuisKombuis 

L’Avinture      

mailto:info@lavinture.be

