
ALS WIJN EEN STAATSZAAK WORDT

De Amerikaanse president Trump trok een volle week naar Azië en daar hoorden uiteraard
ook staatsbanketten bij. Zo ook in China waar president Xi Jinping Chinese wijnen liet
aanrukken.

De tijden dat alleen Frankrijk, Italië en Spanje eigen wijnen serveerden op staatsbanketten ligt
dus al even achter ons. En nu China niet alleen politiek-geografisch sterker staat lijkt een
keuze voor de eigen wijnen een evidentie.

De Amerikaanse delegatie rond president Trump kreeg vooral wijnen voorgeschoteld van het
Chinese Great Wall’s Chateau Sungod in de provincie Hebei. Concreet ging het om een
Cabernet Sauvignon van de ‘Chief Winemaker’s Selection 2009’, en een Chateau Sungod
Riesling 2011.

Voorts ook een Chateau Sungod Syrah, een Riesling van Chateau Yunmo in Ningxia, een
Chinese wijnregio die het steeds beter doet, en een methode champenoise glas van alweer
Chateau Sungod. Een en ander werd geserveerd bij een rijke Chinese tafel met onder andere
schotels ‘kung pow’ kip en steak.

Of Xi Jinping zelf een grote fan is van de Chinese wijnen is overigens niet bekend, maar
Trump liet ze wellicht aan zich voorbij gaan. Hij drinkt doorgaans geen alcohol en opteert
meestal voor.. ‘a real American Coke’.

AMERIKAANSE CHAMPAGNE

Trump zelf heeft nog niet al te veel staatsbanketten voorgezeten, maar tijdens de Inauguratie
Lunch op 20 januari in het Capitool kwamen zoals gebruikelijk ter ere van de nieuwe
president alleen American food en Californische wijnen op tafel. Ruim 200 gasten
genoten A.J. Lohr 2013 Arroyo Vista chardonnay van Monterey County bij hun kreeft uit
Maine.

Bij de gegrilde Seven Hills angus beef kwam een Delicato Black Stallion 2012 Limited
Release Napa Valley cabernet sauvignon. En de chocoladesoufflé ging gepaard met Korbel
Natural 'Special Inaugural Cuvée' California Champagne. De Fransen kunnen er niet meteen
om lachen, maar Amerikaanse 'champagnes' die al bestonden voor 2006 mogen de soortnaam
volgens de Amerikaanse wet voorlopig nog altijd blijven gebruiken.

ENGELSE SCHUIMWIJN

Xi Jinping mocht in 2015 aanschuiven op een staatsbanket in Buckingham Palace en ook de
Queen maakt er zowaar een punt van een glaasje Engelse prik te schenken, toen
een Ridgeview Grosvenor 2009. Elizabeth II heeft voor staatsbanketten een wijnkelder die
geschat wordt op ongeveer 3,5 miljoen euro waaruit ze voor de gelegenheid ook een Château
Haut-Brion 1989 liet opdiepen.

Voorts Meursault Premier Cru Santenots 2007 van het Bourgondische Domaine Marquis
d'Angerville en een Zuid-Afrikaanse Klein Constantia Vin de Constance 2008. Afsluiten doet



de Queen steevast met een glaasje port, voor haar Chinese gast was dat met een Warre's
Vintage Port 1977.

VIN DU PRINCE

Hoewel Denemarken geen wijnland is, schenkt het hof er wel met veel trots wijn van eigen
makelij. Koningin Margrethes man prins Henrik (geboren Henri de Laborde de Monpezat) is
eigenaar van een Cahors-wijngaard in Frankrijk en dat laat zich proeven aan tafel in het
Christiansborg kasteel.

Toen koning Filip en koningin Mathilde er in maart dit jaar op staatsbezoek waren, werd er
niet alleen geklonken met de 'Cuvée spéciale des Souverains' van Moët & Chandon, maar
werden ook Cahors-flessen gekraakt met La Cigaralle du Prince 2013 en Château de Cayx
1993 Magnum. Verschijnt de prins-gemaal tegenwoordig zelf niet meer op staatsbanketten,
zijn wijnen dus wel.

9 EURO

De geserveerde wijnen op banketten tijdens officiële reizen hoeven overigens niet altijd de
duurste te zijn. Toen koning Filip in 2015 op bezoek was in Polen, schotelde president Duda
hem een Château Loupiac-Gaudiet voor, die toen amper 9 euro per fles kostte.

Niks Mouton Rothschild of Pétrus dus in het Poolse presidentieel paleis en de tijd dat alleen
hele dure wijnen op tafel verschenen is voorbij. Het is vaak belangrijk het juiste signaal te
geven. Als foto's verspreid worden van flessen van 500 euro op een banket van honderd man,
zal er meer schande gesproken worden dan over een fles van 9 euro.

Toch had een aantal Belgische gasten het destijds in Polen over een 'slobberwijn'. Al hoeft er
dus niks mis te zijn met een supermarktwijn op de koninklijke tafel. Toen Filip en Mathilde
een bezoek brachten aan hun Nederlandse collega's Willem-Alexander en Maxima werd op
paleis Noordeinde een Montagny 1er Cru - La Grande Roche geschonken. Bij Delhaize kostte
die toen net geen 20 euro. Proost.


