
The premium 30y Sherries van Gonzales Byass 

Al sinds 1835 maken de Spaanse familie Gonzalez en de van oorsprong Britse familie Byass wijnen in Jerez. 
Gonzalez Byass bezit 70 hectare wijngaard die in de beste delen van Jerez, Jerez Superior, liggen.  De 
kalkrijke bodem wordt “Albariza” genoemd.  
 
Deze 30 jaar (!) oude sherry’s  zijn verkrijgbaar in mooie kokers van 37,5 en 75cl.  Zij behoren tot de top van 
de Sherry-wijnen.  In volgorde van droog naar zoet:  
 

Del Duque  Amontillado 

Amontillado is gemaakt van de palomino fino-druif. De goudbruine wijn is gemaakt van sherry's die 30 jaar 

oud zijn. De wijn is milddroog, vol en krachtig. Hij heeft aroma's van noten, tonen van gedroogde dadels en 

vijgen en een kruidige, milde afdronk. Deze complexe wijn kan zowel als aperitief, aan tafel en als digestief 

worden geserveerd.  

 

Wijn/spijs suggestiesPaté op salade, herfstsalade met spekjes, noten en gerookte gevogelte, 

paddestoelsalade, Ibericoham, oosters getinte gerechten als roerbak rundvlees met shiitake en sojasaus, 

gebakken tempé, oudbelegen kaas, pittige paddestoelsoep, amuse van verse pasta met verse truffel, 

pasteitje met haasragout  

 

Druiven PALOMINO FINO   

Ligging wijngaard De Palomino Fino groeit op de hoger gelegen delen van de helling.  

http://www.tiendagonzalezbyass.com/tiopepe/productos/del-duque-amontillado-muy-viejo  

 

Apostoles Palo Cortado 
is een zeldzame Jerez-wijn die het midden houdt tussen een Amontillado en Oloroso. Deze amberkleurige 

wijn uit Jerez heeft het droge en het vleugje flor van de amontillado en de rondeur van een oloroso. En een 

beetje zoet door de toevoeging van de Pedro Ximinez. De Apostoles is een complexe, rijke palo cortado met 

een leeftijd van gemiddeld 30 jaar. In de geur en smaak komen aroma's van blanke (hazel)noten en 

walnoten voor. De wijn is mineralig en kruidig en heeft een intense, lange afdronk.  

 

Wijn/spijs suggesties  

Paté op toast, salade met gebakken (shiitake)paddestoelen en croûtons, gebakken gevogelte, notensoep, 

pompoensoep met oosterse specerijen, quiche met blauwschinnelkaas, gedroogde ham, pasteitje met wil- of 

paddestoelragout, belegen kaas, blauwaderkaas. Ook een aanrader bij delicate Japanse en Vietnamese 

(vlees)gerechten.  

 

Druiven PALOMINO FINO 90%, PEDRO XIMENEZ 10% 

Ligging wijngaard  De palominodruiven voor deze Apostoles Palo Cortado groeien op de hogere delen van 

de hellingen.  http://www.tiendagonzalezbyass.com/tiopepe/productos/apostoles-palo-cortado-muy-viejo 

 

 

Mathusalem Oloroso Dulce 
Voor deze speciale sherry van Gonzales Byass, een zogenaamde soleras exclusivas, worden twee variëteiten 

gebruikt: palomino fino en pedro ximénez. Deze zeer oude, muy viejo, oloroso is een zoete wijn met een 

warme mahonietint. In de geur en smaak komen zongerijpt en gedroogd fruit voor. Ook de zwoele en 

kruidige aroma's van specerijen zijn in deze zachte, krachtige wijn te ontdekken. In Jerez noemen ze 

Matusalém een ideaal 'midmorning' aperitief.  

 

Wijn/spijs suggesties  

Herfstsalade met gerookte kwartel, wildpaté met (vijgen)gelei, pittige (Spaanse) gedroogde ham, vers 

geroosterde, warme noten, oude kaassoorten, als dessertwijn met notenkoekjes en bij niet te zoet noten- en 

mokkagebak.  

 

Ligging wijngaard  

De palominodruiven groeien op de hoger gelegen delen van de hellingen, de pedro ximénez rijpen beter op 

de lager gelegen delen. De bodem van de wijngaarden bestaat uit albariza, een kalkrijke grondsoort.  

Rijke neus van rijp fruit als dadels en vijgen en lichtkruidige hinten. Volle smaak, krachtig en in goede 

balans.  http://www.tiendagonzalezbyass.com/tiopepe/productos/matusalem-oloroso-dulce-muy-

viejo#.VPhAvvmG_YF 

 

 

Noé Pedro Ximinez 
is een diep donkerbruine, bijna zwarte wijn met de warme gloed van mahonie. Hij geurt naar rozijnen en 

gedroogde vijgen. In de zoete smaak zijn aroma's van noten, karamel en gedroogde zuidvruchten te 

ontdekken. De afdronk is pittig, vol en fluweelzacht. Noé is een dessert op zich en hij past bij kruidig gebak, 

bijvoorbeeld spekkoek, bij purechocolade en bij gedroogde en gekarameliseerde vruchten. Ook een 

bijzondere begeleider van mokka-, koffie- en notenijs. 

Druiven PEDRO XIMENEZ  

Ligging wijngaard  

Slechts een klein deel van de wijngaarden is beplant met de pedro ximénez-druif. PX rijpt het beste, 

ontwikkelt het meeste suiker, op de lagergelegen delen van de helling. 
http://www.tiendagonzalezbyass.com/tiopepe/productos/noe.-pedro-ximenez-muy-
viejo#.VPhBY_mG_YE 
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