
Armeense wijnen 



Armenië, een land in de Zuidelijke Kaukasus, is het oudste Christelijke land ter wereld. Hier wordt al 
6.000 jaar wijn gemaakt. Ondanks deze indrukwekkende geschiedenis en tientallen oeroude, 
inheemse druivenrassen is Armenië een vrijwel vergeten wijnland. Hoog tijd voor een kennismaking 
want er is stiekem een heuse revival gaande! De geschiedenis en de vele inheemse druivenrassen 
maken Armenië een uniek wijnland. Maar de wijnen zijn geen gemeengoed over de grenzen. Met 
name in de Westerse wereld zijn deze wijnen erg schaars. Recentelijke investeringen in de Armeense 
wijnbouw duwen de kwaliteit langzaam maar gestaag omhoog en de wijnen over de grens. 



Geschiedenis   

De oudste wijnkelder is gevonden nabij Areni, in het zuiden van Armenië tegen de grens met Iran. Naar het 
schijnt dateert deze wijn producerende faciliteit uit het Kopertijdperk, zo 6.000 jaar geleden. Een wijnpers, 
kruiken in de grond, kelken en druivenpitten bewijzen dat de regio behoort tot één van de oudste 
wijnregio’s. Overigens zijn de gevonden pitten van druivenrassen zoals Voskeat en Makhali, die nog steeds 
worden verbouwd. De wijn zou destijds wel eens bedoeld kunnen zijn voor ceremonies want de sporen van 
de wijnbouw zijn vlak bij begraafplaatsen gevonden.  
De druiven werden in bassins van klei met de voeten getreden alvorens de most werd overgegoten in 
kruiken van klei waarin het fermentatieproces kon plaatsvinden. Vervolgens werd het vloeistof, de wijn, 
bewaard in potten onder de grond waar het donker was en de temperatuur constant. Tot aan de 
veroveringen van de regio door de Perzen behoorde wijn tot het dagelijkse leven.  
De politieke en territoriale geschiedenis van Armenië is eeuwenlang behoorlijk tumultueus geweest. Sinds 
1991 is Armenië, dat behoorde tot de Sovjet-Unie, een onafhankelijke republiek en is de rust redelijk 
wedergekeerd. De wijnbouw heeft geleden onder deze instabiliteit. Versnipperde kleine wijngaarden, 
individuele wijnmakers die machines en technieken uit het Sovjet tijdperk gebruiken, krijgen nu serieuze 
concurrentie van de grotere wijnhuizen die kiezen voor state-of-the-art. Teveel trossen aan een wijnstok, 
wijngaarden zonder irrigatie en het te vroeg oogsten van druiven zullen in de nabije toekomst tot het 
verleden behoren.  



Klimaat 
Armenië ligt hoog, bestaand uit bergketens en plateaus; zo ook de wijngaarden op tot 1700 meter op 
steenachtige en vulkanische bodems. De Araratvallei in het zuidwesten  is de belangrijkste wijnregio. 
Verder wordt in het zuiden, Vayot Dzor en Syunik aan wijnbouw gedaan. Op een kleinere schaal worden 
wijnstokken in het noordelijke Llevan geplant.  
Het heersende landklimaat wordt afgewisseld met subtropische elementen in de regio Nagorno-Karabach. 
Warme zomers, maar strenge winters met kans op vorst in het late voorjaar en de vroege herfst. Ook hier 
kunnen moderne technieken de druiven beschermen tegen de ongewenste koude. Door het gebrek aan 
voldoende regen is irrigatie noodzakelijk.  
 
Armeense druiven 
Ongeveer 400 druivenrassen, de meeste bestemd voor tafeldruiven en brandy zijn verdeeld over 13.000 
hectare. Opvallend genoeg heeft Armenië andere inheemse druiven in de wijngaard staan dan buurland 
Georgië. Voor wijn vertegenwoordigen Areni Noir, Khindogni, Charents, Kakhet, Haghtanak, Karmrahyut 
en Pinot Noir de blauwe druiven. De meest voorkomende druif, de Areni Noir, is vooral te vinden in de 
zuidelijke provincie Vayot Dzor. De wijnen van deze druf zijn licht, verfijnd en fruitig. Voor witte wijnen 
worden met name Kangun, Voskehat, Mskhali, Muscat Vardabuyr en Rkatsiteli gebruikt. 









In 2014 arriveerde een nieuwe wijnmaker. De jonge Rus Alexey Sapsay. Hij studeerde oenologie in 
Moskou maar kwam er snel achter dat dit niet de ideale plek was om wijn te gaan maken. Toen hij 
hoorde van de mogelijkheid van een tweejarige masteropleiding oenologie in Spanje, Frankrijk en 
Italië twijfelde hij geen moment. Hij vertrok naar het Westen. Hij volgde het grootste deel van zijn 
opleiding op het gerenommeerde wijnbedrijf Mas Martinet in het Spaanse Priorat. 
Na zijn studie vertrok hij naar Armenië om de wijnmaker op Voskevaz Winery te worden. Daar 
herontdekte hij de Karas (Qvevri in het Georgisch): grote aardewerken amforen waar de Armenen 
net als de Georgiërs vanouds her wijn in maken. De Karas wordt ingegraven in de kelder van het 
wijnhuis. De druiven gaan er met pit en schil in om te fermenteren. In de communistische tijd 
waren de Karas overbodig geworden, omdat kwantiteit en niet langer kwaliteit gevraagd werd. 
Alexey vond enkele stokoude Karas op het wijnbedrijf en bij kleine boertjes in de omgeving. Hij liet 
ze reinigen en maakt er sinds 2015 wijn in. Een kleine hoeveelheid weliswaar, maar de verwachting 
is dat de productie van Karas wijnen bij Voskevaz de komende jaren flink zal stijgen. 





Wijn van Hin Areni Vineyards 
Hin Areni Vineyards is een jong Armeens wijnbedrijf, gestoeld op een zeer oude traditie. Op de plek 
waar ze haar druiven plukt, gebeurde dat 6.200 jaar geleden ook al. Hin Areni heeft er de typisch 
Armeense, oeroude druivenrassen aangeplant. Verschil met vroeger is wel dat de druiven 
tegenwoordig in de kelder ontvangen door hypermoderne apparatuur. Het stelt dit wijnhuis in staat 
om wijnen van internationaal niveau te produceren. 
 
Hin Areni Vineyards is in 2007 begonnen. Inmiddels hebben ze 32 hectare aan wijngaarden. Die 
liggen in de provincie Vayots Dzor in het Zuiden van Armenië, op een indrukwekkende hoogte van 
1.215 tot 1.250 meter boven zeeniveau. De grond is vulkanisch, wat de wijnen de nodige pit en 
mineraliteit geeft. De wijngaarden hebben nogal exotische - voor ons moeilijk uitspreekbare - 
namen als Tapq, Getap en Ishkatap. Hin Areni Vineyards heeft ze aangeplant met de belangrijkste 
inheemse druivenrassen van het land: Areni Noir en Voskehat. 
De kelder is ontworpen en aangelegd door een ervaren Argentijnse wijnmaker. Hin Areni laat er 
geen gras over groeien. Moderne apparatuur is ingevlogen uit Frankrijk en Italië. De wijnen rijpen 
op eiken, dat dan wel weer uit de eigen streek: uit de bossen van Artskah. Dit is echt een wijnbedrijf 
om in de gaten te (blijven) houden. 





Wijn van Van Ardi 
 
Van Ardi is een klein familie wijnhuis uit Armenië. Van Ardi is opgericht door Varuzhan Mouradian, een 
Armeen die op zijn 24ste naar Californië verhuisde om daar accountant te worden. Een paar jaar geleden 
keerde hij terug naar Armenië om een wijnhuis te beginnen. Van Ardi maakt rode en witte wijnen van 
voornamelijk inheemse Armeense druivenrassen in een moderne stijl. 
Varuzhan kwam op het idee om wijn te gaan maken in zijn vaderland Armenië nadat hij in Californië enkele 
Armeense wijnen proefde. Hij kwam erachter dat de Armeense wijn de laatste jaren enorm in de lift zit. 
Wijnhuizen schieten als paddenstoelen uit de grond en die grond is nog betaalbaar. Voor Varuzhan een 
mooie kans om weer een bestaan op te bouwen in Armenië. Om het vak onder de knie te krijgen ging hij in 
de leer bij Californische wijnmakers. Vervolgens vertrok hij naar Armenië om de beste plek voor zijn 
wijngaarden te zoeken en deze aan te planten. Na enkele jaren van voorbereiding volgden ook zijn vrouw en 
kinderen. 
De wijngaarden van Van Ardi bevinden zich dicht bij de hoofdstad Yerevan. Op ongeveer een kilometer 
boven zeeniveau op glooiende heuvels. Ze liggen op arme, vrij kale grond en een vrij heet klimaat. Dat klinkt 
onaantrekkelijk, maar is juist goed voor het kweken van goede druiven, die juist moeten 'werken' om goed 
geconcentreerd sap te maken.  
Van Ardi beschikt over ongeveer 9 hectare eigen wijngaarden. Daar zal het niet bij blijven, want Varuzhan 
heeft plannen om met 50 hectare uit te gaan breiden. Van Adri beschikt zowel over internationaal bekende 
als typisch Armeense druiven als Syrah, Kangun, Areni Noir, Rkatsiteli, Kakhet en Haghtanak.  



Wijn van Zorah Wines 

Zorah Wines is een prestigieus en zeer succesvol Armeens  
wijnbedrijf. Het is in 2003 opgericht door Zorik Gharibian,  
een Armeen die opgroeide in Italië. Het was vanaf het  
begin het doel om de Armeense wijn in het internationale  
topsegment op de kaart te zetten. Dat lukte met de  
vermaarde Italiaanse wijnmaker Alberto Antonini,  
die eerder wijn maakt voor Antinori en Frescobaldi in  
Italië. Zorah werkt met inheemse Armeense druivenrassen  
en gebruikt amforen om de wijn te fermenteren. Zoals  
dat al 8.000 het gebruik is in Armenië. Zorah Wines is  
vooral het levenswerk van Zorik Gharibian en zijn vrouw  
Yeraz. Hij maakte carrière in de Italiaanse modewereld en  
was van plan een wijngoed in Toscane te beginnen. Maar tijdens een bezoek aan zijn vaderland 
besefte hij dat Armenië een duizenden jaren oude wijncultuur heeft. Hier ergens moet het 
wijnmaken zo'n 8.000 jaar geleden begonnen zijn. Maar in tegenstelling tot buurland Georgië was 
het wijnmaken in Armenië ernstig in het slop geraakt. De Sovjets hadden bedacht dat hun wijn in 
Georgië en hun brandy in Armenië gemaakt moest worden. 

 

 



In 2003 kreeg Zorik het droombeeld in zijn hoofd om Armenië weer op de wijnkaart te zetten. Met wijnen 
die kunnen concurreren met de beste van de wereld. Maar ook met wijnen die zich onderscheiden: 
wijnen met een heel eigen terroir, gemaakt van inheemse Armeense druivenrassen en volgens 
eeuwenoude productiemethoden. Het heeft meer dan tien jaar geduurd voordat Zorik deze droom met 
zijn eerste fles wijn kon realiseren. 
Hij koos een locatie met wijngaarden die tot de oudste ter wereld horen. Aan de voet van de berg Ararat, 
waar Noach ooit strandde na de zondvloed. De wijngaarden liggen op 1.400 tot 1.600 meter boven 
zeeniveau, pal naast 'Areni 1', een wijnmakerij van 6.100 jaar oud die onlangs door archeologen is 
blootgelegd. En midden in de oeroude Armeense wijnregio Vayots Dzor. Hij plantte er inheemse 
Armeense druiven aan: Areni Noir, Voskèak en Garandmak. 
Zorik betrok vanaf het begin één van de beste wijnmakers van Italië: Alberto Antonini. Die was meteen 
gefascineerd door de bijzondere geschiedenis van de Armeense wijn, de bijzondere druivenrassen en de 
amforen die hier gebruikt worden om de wijn te fermenteren. Eerder was Antonini de wijnmaker van 
prestigieuze Italiaanse wijnhuizen als Antinori en Frescobaldi. De wijngaarden worden beheerd door 
Stefano Bartolomei, een Italiaan die zijn sporen ook al ruim had verdiend voordat hij naar Armenië kwam. 
Samen besloten ze de karas (zoals de amforen in Armenië genoemd worden) te gaan gebruiken. Ook voor 
Antonini een hele uitdaging. De kennis van het wijnmaken met amforen is in het Westen nagenoeg 
verdwenen. Alleen de Georgiërs zijn het altijd blijven doen. De heren zijn in hun missie geslaagd. Ze 
maken zonder meer bijzondere Armeense wijnen die inderdaad met grote wijnen van elders kunnen 
concurreren. Maar met een heel eigen, onvergelijkbaar karakter. Zeer de moeite van het proberen waard. 



Voskevaz Urzana 
De Muscat Vardabuyr is een vergeten 
Muskaatdruif zo lijkt het. De Armenen 
claimen dat hij uniek is voor hun regio. De 
dikke wijnboeken - zelfs de allerdikste - 
zwijgen erover.  

De Muscat Vardabuyr is een muskaatdruif die 
je alleen in Armenië vindt. De Armenen 
claimen dat het een unieke Muskaatdruif is. 
De dikke wijnboeken zwijgen erover, dus het 
zou best eens waar kunnen zijn, maar eerlijk 
gezegd weten we het niet. Je kunt bij ons één 
wijn van de Muscat Vardabuyr kopen. Deze 
wijn vind je aan de linkerkant van deze 
pagina.  

Er zijn verschillende soorten Muskaat 
druiven. De bekendste zijn de Muscat Blanc à 
petits Grains, de Muskat Ottonel en de 
Muscat d'Alexandrie. Daarvan bestaan er 
weer tientallen klonen. Waar we de Muscat 
Vardabuyr precies moeten plaatsen weten 
we niet. We weten wel hoe hij kan smaken: 
typisch Muskaat, met een rijk en zwoel 
aroma van rozenblaadjes en lychee. 

 

Muscat Vardabuyr druif 





Van Ardi White 
De Kangun (of Kangoun) druif wordt in 
Armenië al bijna een halve eeuw gebruikt om 
brandewijn van te stoken. Een specialiteit 
van het land. Maar nu de wijnbouw in 
Armenië de laatste paar jaar aan een heuse 
come back is begonnen, blijkt de Kangun 
over onverwachte kwaliteiten te beschikken. 

 

Al tientallen jaren wordt de Kangun (of 
Kangoun) gebruikt om brandy van te stoken. 
Een Armeense specialiteit. De laatste jaren 
gebruiken wijnmakers hem ook voor witte wijn, 
met soms verrassende resultaten. Je kunt bij 
ons twee wijnen van de Kangun kopen. Je vindt 
ze aan de linkerkant van deze pagina.  

De Kangun is een Armeense kruising. In 1979 
slaagden ze er in (het toen nog 
communistische) Yerevan in om de Rkatsiteli 
met de Sukholimansky Bely te kruisen, met de 
Kangun als resultaat. Bedoeld om Armeense 
brandy van te maken. De Ararat Brandy was en 
is een specialiteit van Armenië. Sinds enkele 
jaren is de wijnbouw in Armenië aan een heuse 
revival bezig en de wijnboeren werken het 
liefst met lokale druivenrassen. De Kangun 
wordt veel gebruikt en geeft heel aardige tot 
uitstekende witte wijnen. 

 

Wijn van de Kangun druif 



Land: Armenië 

Streek: Ashtarak 

Druif: Kangun 

Wijnmaker: Van Ardi 

Alcohol: 14,2% Vol. 

Drinktemperatuur: 10° C 

Op dronk: 2015 - 2020  

Inhoud: 750 ml. 

Sluiting: 
Prijs: 

Kurk 
14,00 

    



Hin Areni Voskehat 
De Voskehat! Wie kent 'm niet? Eerlijk 
gezegd hadden wij er ook nooit van gehoord. 
Hij groeit alleen in Armenië waar 'ie 
vanoudsher voor versterkte zoete wijnen 
werd gebruikt. Nu de Armeense wijnbouw 
weer tot bloei komt, duikt er een droge 
Voskehat op. Geperst door Hin Areni 
Vineyards, met een alleraardigst resultaat. 

 

Wijn van de Voskehat is een oud druivenras 
die je in Armenië en Azerbeidzjan nog wel 
eens in een wijngaard aantreft. Van de 
Voskehat druif wordt voornamelijk (zoete) 
versterkte wijn gemaakt. Maar nu de 
Armeense wijnbouw enorm in de lift zit, kom 
je hem een enkele keer in een droge witte 
wijn tegen. Je kunt bij ons één wijn van de 
Voskehat kopen. De Voskehat is genoemd 
naar het gelijknamige stadje iets ten westen 
van Yerevan, de hoofdstad van Armenië. Deze 
druif is erg productief en ontwikkeld veel 
suikers. Hij wordt daarom al jaren gebruikt 
voor zoete, versterkte wijnen. Je kunt er 
natuurlijk ook 'gewone witte wijn' van persen 
maar dat betekent wel dat de wijnmaker de 
snoeischaar moet hanteren. Voor zover we 
weten is Hin Areni Vineyards de enige 
wijnmaker die een droge witte Voskehat op 
de markt brengt.  

Voskehat druif 



Land: Armenië 

Streek: Areni 

Druif: Voskehat 

Wijnmaker: Hin Areni Vineyards 

Alcohol: 13,5% Vol. 

Drinktemperatuur: 11° C 

Op dronk: 2017 - 2021  

Inhoud: 750 ml. 

Sluiting: 
Prijs: 

Kurk 
17,50 



Karas White 
Armeens wit van Kangun, Chardonnay, 
Viognier en Rkatsiteli druiven. De eerste is 
typisch Armeens en geeft zwoele, kruidige 
witte wijnen. De Rkatsiteli komt 
oorspronkelijk uit Georgië en gaat vooral prat 
op z'n fraicheur. Wat zou er gebeuren als we 
ze eens zouden mengen met Chardonnay en 
Viognier? zal de wijnmaker gedacht hebben. 

 

De Kangun is een Armeense witte druif. Al tientallen jaren 
wordt de Kangun (of Kangoun) gebruikt om brandy van te 
stoken. Een Armeense specialiteit. De laatste jaren gebruiken 
wijnmakers hem ook voor witte wijn, met soms verrassende 
resultaten.  

De Chardonnay is een van de bekendste witte druiven ter 
wereld. Het valt niet mee om te beschrijven hoe hij smaakt. 
Hij kan verschillende gezichten hebben. Chardonnay zonder 
houtrijping en uit koele klimaten is knisperend fris en slank. 
In de warmere klimaten van de Nieuwe Wereld kan dezelfde 
Chardonnay vette, goudgele wijnen geven met uitbundige 
aroma's van tropisch fruit en vanille. Als je Chardonnay wilt 
kopen, informeer dan of hij is opgevoed in stalen tanks of in 
eikenhouten vaten. De smaak kan behoorlijk verschillen.  

De Viognier geeft uitbundige, droge witte wijnen met een 
herkenbare geur van gedroogde abrikoos, bloesem en soms 
iets van perzik. De wijnen zijn vol en zacht. Mild als de 
Chardonnay. Ze vallen bij een breed publiek in de smaak.  

De Rkatsiteli is een inheemse Georgische druif die droge 
witte wijnen geeft met een verkwikkende zuurgraad. 
Georgische wijnboeren oogsten hem daarom graag laat - pas 
half oktober - als hij wat meer suikers heeft ontwikkeld.  

 

De druiven 



Land: Armenië 

Streek: Armavir 

Druif: Kangun, Chardonnay, Viognier en 
Rkatsiteli 

Wijnmaker: Karas Wines 

Alcohol: 14,0% Vol. 

Drinktemperatuur: 11° C 

Op dronk: 2018 - 2021  

Inhoud: 750 ml. 

Sluiting: 
Prijs: 

Kurk 
14,50 



Hin Areni Noir 
Met recht een trouvaille. Deze rode 
wijn gemaakt op 1250 meter hoogte. 
Uit wijngaarden van vulkanische 
grond, die luisteren naar de namen 
Tapq, Getap en Ishkatap. Gerijpt in 
eikenhout uit de bossen van Artskah. 
We zijn in het Zuiden van Armenië, 
bij het stadje Areni. Dat stadje is de 
naamgever van het ingrediënt van 
deze wijn: de Areni Noir druif. 

De Areni Noir is een oeroude druif die 
stamt uit het Zuiden van Armenië. Een 
kwaliteitsdruif die aangeschreven staat als 
de beste van het land. Hij geeft kruidige, 
redelijk volle maar niet heel donker 
gekleurde rode wijnen die vaak goed 
kunnen ouderen. Je kunt bij ons zes 
wijnen van de Areni Noir kopen. Je vindt 
ze aan de linkerkant van deze pagina.  
Jarenlang werd de Areni Noir in Armenië 
vooral gebruikt om brandy van te stoken. 
Maar nu de wijnbouw er opleeft grijpen 
veel wijnmakers naar hun unieke Areni 
Noir om kwaliteitswijnen te produceren. 
De Italiaanse oenoloog Alberto Antonini 
die het Armeense Zorah Wines - één van 
de beste Armeense producenten - 
adviseert, omschreef de Armeni Noir 
treffend als 'een kruising tussen Pinot Noir 
en Sangiovese'. 



Land: Armenië 

Streek: Areni 

Druif: Areni Noir 

Wijnmaker: Hin Areni Vineyards 

Alcohol: 14,0% Vol. 

Drinktemperatuur: 16° C 

Op dronk: 2016 - 2021  

Inhoud: 750 ml. 

Sluiting: 
Prijs: 

Kurk 
18,50 



Trinity 6100 
Dat is nog eens leuk voor een blindproeverij! 
Deze lichtrode wijn ziet er uit als een 
Bourgogne. Maar zijn bloemige karakter en 
frisse fruit van bessen, jonge kersen en 
frambozen doen eerder denken aan 
Beaujolais. Ware het niet zijn peperige 
kruidigheid en randje tannine op een Syrah 
uit de Rhône lijken. 

 

De Areni Noir is een oeroude druif die stamt 
uit het Zuiden van Armenië. Een 
kwaliteitsdruif die aangeschreven staat als de 
beste van het land. Hij geeft kruidige, redelijk 
volle maar niet heel donker gekleurde rode 
wijnen die vaak goed kunnen ouderen. Je 
kunt bij ons zes wijnen van de Areni Noir 
kopen. Je vindt ze aan de linkerkant van deze 
pagina.  

Jarenlang werd de Areni Noir in Armenië 
vooral gebruikt om brandy van te stoken. 
Maar nu de wijnbouw er opleeft grijpen veel 
wijnmakers naar hun unieke Areni Noir om 
kwaliteitswijnen te produceren. De Italiaanse 
oenoloog Alberto Antonini die het Armeense 
Zorah Wines - één van de beste Armeense 
producenten - adviseert, omschreef de 
Armeni Noir treffend als 'een kruising tussen 
Pinot Noir en Sangiovese'. 

 

Areni Noir druif 



Land: Armenië 

Druif: Areni Noir 

Wijnmaker: Trinity 

Alcohol: 13,5% Vol. 

Drinktemperatuur: 18° C 

Op dronk: 2018 - 2022  

Inhoud: 750 ml. 

Sluiting: 
Prijs: 

Kurk 
15,25 



Van Ardi Red 
Een blend van Areni Noir, Kakhet en 
Haghtanak druiven. Die groeien alle drie 
alleen in Armenië. Dicht bij de hoofdstad 
Yerevan en de voor de Armenen zo 
belangrijke berg Ararat. De kleine 'boutique 
winery' Van Ardi perst er alleraardigst rood 
van dat ze hebben laten rijpen in Franse 
eikenhouten vaten. 

Het levert een wijn op met een vrij diepe 
kleur en met kersen en zoete laurierdrop in 
de neus. Hij valt op door zijn combinatie van 
rijp kersenfruit en frisse zuren. Dat laatste 
blijkt typisch Armeens want we kozen deze 
uit twaalf flessen op onze proeftafel. Omdat 
ie goed in elkaar zit. En omdat we ons 
konden voorstellen hoe goed deze wijn het 
zou doen bij een lamshaas, een hazenrug of 
een duivenborst. 

 

Wijn van De Areni Noir is een oeroude druif 
die stamt uit het Zuiden van Armenië. Een 
kwaliteitsdruif die aangeschreven staat als de 
beste van het land. Hij geeft kruidige, redelijk 
volle maar niet heel donker gekleurde rode 
wijnen die vaak goed kunnen ouderen. Je kunt 
bij ons zes wijnen van de Areni Noir kopen. Je 
vindt ze aan de linkerkant van deze pagina.  

Jarenlang werd de Areni Noir in Armenië 
vooral gebruikt om brandy van te stoken. Maar 
nu de wijnbouw er opleeft grijpen veel 
wijnmakers naar hun unieke Areni Noir om 
kwaliteitswijnen te produceren. De Italiaanse 
oenoloog Alberto Antonini die het Armeense 
Zorah Wines - één van de beste Armeense 
producenten - adviseert, omschreef de Armeni 
Noir treffend als 'een kruising tussen Pinot 
Noir en Sangiovese'. 

Vervolg volgende sheet 

 

De Areni Noir druif 



De Kakhet druif 
De Kakhet is een Armeense blauwe druif 
waarvan traditioneel vooral zoete rode 
wijnen werden gemaakt. Tegenwoordig 
wordt hij steeds vaker geblend met andere 
Armeense druiven tot droge rode wijnen. Je 
kunt bij ons drie wijnen van de Kakhet kopen. 
Je vindt ze aan de linkerkant van deze pagina.  

Het is niet helemaal duidelijk hoe de 
Armenen aan hun Kakhet zijn gekomen. Nu 
heet de nabij gelegen Georgische 
wijnprovincie Kakheti, dus wordt vermoed 
dat de Armenen hem ooit uit Georgië 
hebben gehaald. En nu blijkt ie ook 
genetische overeenkomsten te hebben met 
de Georgische Khikhvi en Kisi druiven te 
hebben. Maar die zijn wit en de Kakhet geeft 
dan weer diep donkerrode wijnen. 

 

De Haghtanak (ook wel Akhtanak) is een 
Armeense blauwe druif waar wijnmakers alle 
kanten mee uit kunnen. Van bubbels, tot 
droog rood of juist zoet. Je vindt hem alleen 
in Armenië. Je kunt bij ons twee wijnen van 
de Haghtanak kopen. Je vindt ze aan de 
linkerkant van deze pagina.  

De Haghtanak is een resultaat van een 
kruising tussen de Saperavi en de Sorok Lyet 
Oktyabrya druif. In 1977 tot stand gebracht in 
een laboratium in de Armeense hoofdstak 
Yerevan. Hoe deze druif precies smaakt, dat 
weten we eigenlijk niet, want we kennen 
hem alleen van blends met andere druiven. 
Desalniettemin staat hij bekend als een van 
de meest veelbelovende druiven voor de 
Armeense wijnbouw, dus we wachten rustig 
af tot er eens een 'pure Haghtanak' op onze 
proeftafel verschijnt. 

 

De Haghtanak druif 



Land: Armenië 

Streek: Ashtarak 

Druif: Areni Noir, Kakhet en Haghtanak 

Wijnmaker: Van Ardi 

Alcohol: 14,5% Vol. 

Drinktemperatuur: 15° C 

Op dronk: 2015 - 2019  

Inhoud: 750 ml. 

Sluiting: 
Prijs: 

Kurk 
16,00 



Voskevaz Nuraz 
Tegenwoordig geldt de Areni Noir als 
'signatuurdruif' van Armenië. Maar wie weet 
dat? Nog obscuurder is de Haghtanak, het 
belangrijkste ingrediënt van deze wijn. 
Haghtanak lijkt naast Areni Noir een 
belangrijke troef om Armenië als oeroud 
wijnland weer terug op de (wijn)kaart te 
zetten. 

 

De Haghtanak (ook wel Akhtanak) is een Armeense blauwe 
druif waar wijnmakers alle kanten mee uit kunnen. Van 
bubbels, tot droog rood of juist zoet. Je vindt hem alleen in 
Armenië. Je kunt bij ons twee wijnen van de Haghtanak 
kopen. Je vindt ze aan de linkerkant van deze pagina.  

De Haghtanak is een resultaat van een kruising tussen de 
Saperavi en de Sorok Lyet Oktyabrya druif. In 1977 tot stand 
gebracht in een laboratium in de Armeense hoofdstad 
Yerevan. Hoe deze druif precies smaakt, dat weten we 
eigenlijk niet, want we kennen hem alleen van blends met 
andere druiven. Desalniettemin staat hij bekend als een van 
de meest veelbelovende druiven voor de Armeense 
wijnbouw, dus we wachten rustig af tot er eens een 'pure 
Haghtanak' op onze proeftafel verschijnt. 

 

De Haghtanak druif 

Wijn van de Kakhet druif 
De Kakhet is een Armeense blauwe druif waarvan traditioneel 
vooral zoete rode wijnen werden gemaakt. Tegenwoordig wordt 
hij steeds vaker geblend met andere Armeense druiven tot droge 
rode wijnen. Je kunt bij ons drie wijnen van de Kakhet kopen. Je 
vindt ze aan de linkerkant van deze pagina.  
Het is niet helemaal duidelijk hoe de Armenen aan hun Kakhet 
zijn gekomen. Nu heet de nabij gelegen Georgische wijnprovincie 
Kakheti, dus wordt vermoed dat de Armenen hem ooit uit 
Georgië hebben gehaald. En nu blijkt ie ook genetische 
overeenkomsten te hebben met de Georgische Khikhvi en Kisi 
druiven te hebben. Maar die zijn wit en de Kakhet geeft dan 
weer diep donkerrode wijnen. 



Land: Armenië 

Streek: Aragatsotn 

Druif: Haghtanak en Kakhet 

Wijnmaker: Voskevaz Winery 

Alcohol: 12,5% Vol. 

Drinktemperatuur: 16° C 

Op dronk: 2016 - 2022  

Inhoud: 750 ml. 

Sluiting: 
Prijs: 

Kurk 
13,00 



Karas Red 
Een blend van Syrah, Tannat, Cabernet Franc, 
Petit Verdot, Khnidoghni en Montepulciano. 
Kan alleen maar in Armenië. Zo'n beetje het 
enige land waar de Khindogni staat 
aangeplant. Een land dat samen met Georgië 
als de bakermat van de wijnbouw geldt en 
dat de laatste jaren aan een flinke revival 
bezig is. 

Dankzij fraai rood zoals deze Karas Red. 
Nogal verrassende winnaar in z'n prijsklasse 
op het prestigieuze Proefschrift 
Wijnconcours in 2016. Zal door de intense, 
vuurrode kersen komen die we in de smaak 
herkennen. Of anders door die fraaie 
kruidigheid van vers gesneden peterselie en 
salmiak. 

 

Hoe je Syrah of Shiraz smaakt, hangt vooral af 
van waar hij vandaag komt. Syrah uit de Franse 
Rhône is subtieler en ingetogener dan de Shiraz 
uit de Nieuwe Wereld. In de Rhône zijn ze vaak 
iets rokerig, kruidig en mineralig. Soms ruikt hij 
iets peperig. De Shiraz uit Australië is 
aanmerkelijk krachtiger en vaak iets zoeter. Zeer 
populair onder (beginnende) wijndrinkers.  

Syrah 

Tannat 
De Zuid-Franse Tannat druif geeft stevige, 
dieprode wijnen met robuuste tannines en 
een fruitige geur, waarin de framboos 
domineert. Ze kunnen vrij alcoholisch zijn en 
vaak lang worden bewaard. 

Vervolg volgende dia 



Cabernet Franc  

De Cabernet Franc geeft subtiele rode wijnen. Ze zijn 
zachter dan de Cabernet Sauvignon. Met minder 
tannine en een fijnere textuur. Vaak heeft wijn van 
de Cabernet Franc naast rijpe frambozen wat 
potloodslijpsel in de neus en een wat aardse of 
vegetale smaak, die aan groene paprika doet 
denken.   

Petit Verdot  

De Petit Verdot is een klassieker uit de Bordeaux. Hij 
rijpt laat en geeft dieprode wijn met vrij veel tannine. 
Jonge Petit Verdot heeft een geur die doet denken 
aan potloodslijpsel en banaan. Op latere leeftijd neigt 
hij naar viooltjes en leer. Meestal wordt Petit Verdot 
gemengd met andere druiven.  

Khindogni 

Heb je een wijn van de Khindogni in je glas, dan 
drink je waarschijnlijk een wijn uit Armenië. Daar 
komt de Khindogni vandaan. Hij geeft stevige 
droge en halfzoete rode wijnen. 

Montepulciano 

De blauwe Italiaanse Montepulciano druif geeft 
sappige, wat pruimige wijnen. Redelijk vol met 
aardig wat tannine en verkwikkende zuren. De 
bekendste en waarschijnlijk de beste is de 
Montepulciano d'Abruzzo. 



Land: Armenië 

Streek: Armavir 

Druif: Syrah, Tannat, Cabernet Franc, 
Petit Verdot, Khindogni en 
Montepulciano 

Wijnmaker: Karas Wines 

Alcohol: 14,0% Vol. 

Drinktemperatuur: 18° C 

Op dronk: 2017 - 2023  

Inhoud: 750 ml. 

Sluiting: 
Prijs: 

Kurk 
16,50 

    



Armas Karmrahyut 
Karmrahyut. Veel exotischer wordt het toch 
niet. Deze druif groeit alleen in Armenië en 
heeft wat 'Aziatisch bloed'. Kijk, 'Ons soort 
wijndruiven' behoort tot de keurige Vites 
Vinifera familie. In Azië groeien ook druiven, 
maar die horen tot de Vitis Amurensis 
familie. Daar kun je maar beter geen wijn van 
persen. De oma van Karmrahyut is stiekem 
vreemd gegaan met zo'n Aziaat. 

Deze Karmrahyut is geoogst op 1.450 meter 
hoogte.  

Karmrahyut 

De Karmrayhut is een Armeense druif die vrij stevige, 
opvallend bloemige rode wijnen geeft. Karmrahyut 
betekent 'sappig rood' in het Armeens. Hij is schaars, je 
vindt er zelden een wijn van.  
 
Areni Noir  

De Areni Noir is een oeroude druif die stamt uit het 
Zuiden van Armenië. Een kwaliteitsdruif die 
aangeschreven staat als de beste van het land. Hij geeft 
kruidige, redelijk volle maar niet heel donker gekleurde 
rode wijnen die vaak goed kunnen ouderen.  

Kakhet  

De Kakhet is een Armeense blauwe druif waarvan 
traditioneel vooral zoete rode wijnen werden gemaakt. 
Tegenwoordig wordt hij steeds vaker geblend met 
andere Armeense druiven tot droge rode wijnen.  

 



Land: Armenië 

Druif: 92% Karmrahyut, Areni Noir, 
Kakhet en Meghrabuyr 

Wijnmaker: Armas 

Alcohol: 13,0% Vol. 

Drinktemperatuur: 18° C 

Op dronk: 2016 - 2024  

Inhoud: 750 ml. 

Sluiting: 
Prijs: 

Kurk 
18.50 



Kataro  
(Nagorno-Karabach) 

La Grande Medaille d'Or tijdens het Concours 
Mondial de Bruxelles. Zou menig wijnmaker 
een week van naast zijn schoenen lopen. 
Maar bij deze wijn was het nog iets specialer. 
Het werd in Nagorno-Karabach gevierd als 
erkenning voor een oeroud, maar vergeten 
regio, die graag zijn plek op de wijnkaart wil 
terug veroveren. Dat is de makers van 
Domaine Avetissyan met deze Kataro gelukt. 

 

Heb je een wijn van de Khindogni in je glas, dan 
drink je waarschijnlijk een wijn uit Armenië. 
Daar komt de Khindogni vandaan. Hij geeft 
stevige droge en halfzoete rode wijnen. Je kunt 
bij ons twee wijnen van de Khindogni kopen. Je 
vindt ze aan de linkerkant van deze pagina.  

De Khindogni komt waarschijnlijk uit de regio 
Nagorno-Karabakh in Armenië. Hij is in de loop 
der tijd uitgewaaierd naar Rusland, Iran en 
Uzbekistan. Die staan niet direct bekend als 
wijnproducerende landen en dat draagt dan 
ook niet bij aan de bekendheid van de druif. 

Khindogni bekent 'plezier' in het Armeens en 
dat klopt want deze druif geeft volle rode 
wijnen waar je zeker plezier aan kunt beleven. 
Laat de wijnmaker hem lang aan de stok 
hangen, dan kan hij van de Khindogni fraaie 
halfzoete rode wijnen persen. 

 

De Khindogni druif 



Land: Armenië 

Streek: Nagorno-Karabach 

Druif: Khindogni 

Wijnmaker: Domaine Avetissyan 

Alcohol: 13,8% Vol. 

Drinktemperatuu
r: 

18° C 

Op dronk: 2017 - 2025  

Inhoud: 750 ml. 

Sluiting: 
Prijs: 

Kurk 
19.50 



Zorah Karasi 
Op een steenworp afstand van het Armeense 
wijnhuis Zorah liggen de resten van een 
6.100 jaar oude wijnmakerij. Deze wijn is een 
eerbetoon. Gemaakt van de Armeense Areni 
Noir druif. Vergist in een grote amfora. 'De 
beste wijn uit Armenië'. Niet alleen volgens 
de Armeniërs zelf, wereldwijd reageren 
wijncritici enthousiast. 

Wij ook! Al toen we zijn oosterse specerijen, 
wierook en witte peper roken. Wat een 
aparte, elegante wijn! Sappig donker fruit 
van bramen en zwarte bessen, bloemig, 
zacht en mooi rijp. Eigentijds en complex. 
Maar die oosterse specerijen, die maken 
deze Armeniër echt uniek. 

 

Wijn van De Areni Noir is een oeroude druif 
die stamt uit het Zuiden van Armenië. Een 
kwaliteitsdruif die aangeschreven staat als de 
beste van het land. Hij geeft kruidige, redelijk 
volle maar niet heel donker gekleurde rode 
wijnen die vaak goed kunnen ouderen. Je 
kunt bij ons zes wijnen van de Areni Noir 
kopen. Je vindt ze aan de linkerkant van deze 
pagina.  

Jarenlang werd de Areni Noir in Armenië 
vooral gebruikt om brandy van te stoken. 
Maar nu de wijnbouw er opleeft grijpen veel 
wijnmakers naar hun unieke Areni Noir om 
kwaliteitswijnen te produceren. De Italiaanse 
oenoloog Alberto Antonini die het Armeense 
Zorah Wines - één van de beste Armeense 
producenten - adviseert, omschreef de 
Armeni Noir treffend als 'een kruising tussen 
Pinot Noir en Sangiovese'. 

 

De Areni Noir druif 



Land: Armenië 

Streek: Yeghegnadzor 

Druif: Areni Noir 

Wijnmaker: Zorah Wines 

Alcohol: 14,0% Vol. 

Drinktemperatuur: 17° C 

Op dronk: 2015 - 2023  

Inhoud: 750 ml. 

Sluiting: 
Prijs: 

Kurk 
29,75 


