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Wingerd maak die wyn

Die wingerde op Mooiplaas buite Stellenbosch se uitsig op 
die oostekant van Tafelberg. Foto: VERSKAF
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Die  Bottelary-wyk  in  Stellenbosch  is  ’n  bederf 
wat  jy  nie  moet  misloop  nie  –  bl.  3
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StellenboschWynroete

’NDeel van die Stellen-
bosch-omgewing 
waarvan besoekers 

dikwels vergeet, is die Bottela-
ry-wyk.

Dié omgewing is egter een 
van my gunstelinge, want nie 
net is dit baie naby en maklik 
bereikbaar uit Kaapstad nie, 
maar die wynplase is dikwels 
stiller en bied lieflike erva-
rings.

Daar is slegs ’n handjievol 
wynplase in dié wyk en dis 
maklik om almal in een dag te 
besoek.

Bottelary se juweel
As jy na wat soos ’n ewigheid 
voel die einde van die grond-
pad na Mooiplaas bereik, sal jy 
sonder twyfel dink die rit was 
die moeite werd.

Hierdie wynplaas is ’n 
moet-besoek – nie net in die 
Bottelary-wyk nie, maar ook 
in die hele Stellenbosch-omge-
wing.

Hier is van heerlike wyn en 
pieknieks op die gras tot stap- 
en fietsroetes deur die private 
natuurreservaat.

As jy hier opdaag vir ’n 
wynproe, moet jy die Duel 
MCC (R185) op die proef stel. 
Dit is ’n versnit van chardon-
nay en pinot noir en het drie 
jaar op sy gismoer gelê. Dit is 
’n mooi wyn met goeie suur 
en beskuitjiesmake.

Ander gunstelinge sluit in 
die Roos Family-reeks se Che-
nin Blanc 2018 (R100), die Ta-
bakland Cabernet Sauvignon 
2015 (R430) en die Houmoed 
Chenin Blanc 2018 (R175).

Dit kos R50 of R85 om ver-
skillende reekse te proe.

Benewens die wynproeë, 
kan jy ook ’n kaasbord (R150) 
kry wat genoeg vir twee tot 
vier mense is, of een van hul 
pieknieks geniet. Die piekniek 
kos R300 vir twee mense en 
sluit onder meer brood, kaas, 
iets souts en soets in. Vooraf 
bespreking vir die pieknieks 
is noodsaaklik en dit is van 
September af weer beskik-
baar.

Jy kan ook tussen Septem-
ber en November ’n begeleide 
toer saam met die wingerd-
boukundige deur die private 
natuurreservaat onderneem. 
Die 70 ha het ’n 5,6 km-stap-
roete en huisves verskeie spe-
sies fynbos.

Mooiplaas is Maandae tot 
Saterdae oop en van Septem-
ber op Sondae ook.
Jou kontak: 021 200 7493

Fort voort!
Dis asof jy ’n ander deel van 

Stellenbosch betree as jy by 
Fort Simon aanklop.

Hier word jy gegroet deur 
proelokaal wat in ’n Middel-
eeuse styl gebou is en ’n ge-
bou wat kompleet soos ’n kas-
teel lyk.

In die proelokaal voel dit 
kompleet of jy in jou eie kas-
teel sit en wyn drink – veral 
as die kaggelvuur heerlik 
brand.

Van die wyne wat jy moet 
proe, is die Fort Simon Barrel 
Select 2016 (R116) en die Ca-
bernet Sauvignon 2015 (R150). 
Proe gerus ook die wyne uit 
die Michele D’Or-reeks wat 
ligter en maklik drinkbare 
wyne is. Dit sluit in ’n sau-
vignon blanc, merlot, shiraz 
en versnit (alles onder R60 per 
bottel).

Dit kos R75 om vyf wyne te 
proe en hulle is Maandae tot 
Saterdae oop.

Wees ook op die uitkyk vir 
’n heerlike mark binnekort.
Jou kontak: 021 906 0304

Haas uit ’n hoed
Sedert Hazendal in Desember 
sy deure heropen het, is daar 
konstant nog veranderinge en 
nuwe toevoegings wat ’n be-
soek hier altyd anders maak.

Wynproeë, ’n deli, piek-
nieks, ’n Russiese teetuin en 
’n restaurant is net die oor-
tjies van die seekoei.

Ouers met kleiner kinders 

sal veral ’n besoek hier ge-
niet, want die nuwe Wonder-
dal-speelarea vir kinders is ’n 
bonus. Jy kan die kinders 
daar aflaai teen R250 per 

Bottelary meer as ’n pad; 
daar is ook topklaswyne
Moenie skrik vir die Bottelary-pad nie, 
want dit is baie meer as net ’n pad – dit is 
’n topklas-wynbestemming, skryf Suzaan 
Potgieter.

Hazendal se chardonnay is beslis ’n gunsteling in hul reeks wyne. 
Foto’s: VERSKAF

kind.
Terwyl die kleinspan dan 

rondrits tussen vermaak en 
opvoedkundige speelaktiwitei-
te, kan ouers rustig wyn proe 
en ’n ete geniet.

Die Christoffel Hazenwin-
kel-reeks met sy kenmerkende 
hase op die etikette bestaan 
uit ’n wit versnit, blanc de 
noir en rooi versnit en is 
heerlike, elkedagdrinkwyn. 
Die rooi versnit (R120), van 
shiraz, pinot noir en pinotage 
is veral ’n gunsteling.

Uit die Hazendal-reeks is 
die Sémillon – Sauvignon 
Blanc 2017 (R295) en die Char-
donnay 2017 (R285) heerlik.

Die chardonnay met sitrus-
geure en ’n effense romerig-
heid is veral ’n wenner.

Wynproeë kos R35, R65 of 
R90 en daar is kaas-en-vleis-
borde (R145) beskikbaar in die 
proelokaal.

Besoek ook die deli, waar ’n 
paar Russiese disse jou 
smaakknoppies sal laat dans. 

Probeer gerus die pelmeni, 
Russiese kluitjies met vark, 
sampioen en truffel (R110).

Hulle bedien ook heeldag 
lank ontbyt en daar is slaaie, 
sop en ander interessante dis-
se op die spyskaart.

Hazendal is van Dinsdag tot 
Sondag oop.
Jou kontak: 021 205 5620

Die Saxenburg-wynlandgoed 
nooi jou uit om by hulle oor te 
slaap tydens hul spesiale ver-
blyfaanbod.

Ontsnap van die haastige 
stad en geniet die rustugheid 
van dié rustige wynplaas.

Word wakker met ’n uitsig 
van Tafelberg en Valsbaai. 

Die spesiale aanbod sluit 
ontbyt in wat vir jou in die ka-
mer bedien word.

Saam met die aanbod kan jy 
ook  gratis wynproe by die 
proelokaal geniet.

Of jy vir besigheid of genot 
gaan, daar is altyd ’n heerlike 

bed wat wag in hul Kaaps-Hol-
lands styl woonstelle by Saxen-
burg.

Dit kos R900 in die Private 
Collection-woonstel, R1 350 in 
die Rainbow-woonstel (albei 
het plek vir twee mense), en 
R2 600 per nag in die African 
Sky-woonstel (plek vir ses). 

Aanbod gedig vir besprekings 
tussen 1 Augustus 2019 en 31 
Oktober 2019.
Jou kontak: Skakel 
021 903 6113 of stuur ’n e-pos 
na booking@saxenburg.co.za vir 
meer inligting of om te be-
spreek.

Oornag in Stellenbosch

Die restaurant by Bellevue 
maak môre weer sy deure 
oop met ’n spesiale aanbod.

Hul houtoond-gebakte 
pizzas is terug en beloof om 
weer ’n gunsteling te wees 
saam met ’n wynproe of ’n 
bottel wyn.

Geniet van Dinsdae tot 
Vrydae hul spesiale aanbie-
ding van enige houtoond-
pizza met ’n glas shiraz 
2018 teen R115.

Die restaurant is Dinsdae 
tot Sondae van 09:00 tot 
17:00 oop, met ontbyt van 
09:00 tot 11:00 op Saterdae 

en Sondae. Die proelokaal 
is heelweek oop.

Bellevue is geleë op die 
Bottelarypad in Stellen-
bosch.
Jou kontak: 021 865 2054 of 
chef@bellevue.co.za

Besoek ook . . .
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