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Oscars Governors Ball, 13.680 glazen 

wijn. 
 

 

 

Zondag worden in Hollywood voor de 87ste keer de felbegeerde Oscars uitgereikt. 

 

 

500 gasten, 950 medewerkers, 350 man in de keuken, 13.680 glazen met Sterling Vineyards 

wijn, 1500 flessen Thienot Champagne, 6.000 cocktailvorkjes, 5.000 chocolaatjes, vier 

soorten outfits voor de bediening en Kaviaar , daarvan is vijf kilo ingekocht. 

 

 

Een van de meest gevierde wijnhuizen in de Napa Valley, Sterling Vineyards® hebben vijf op 

maat gemaakte wijnen gemaakt voor de Oscaravond, 2015. 

 

 

 
 

 

De wijngaard ligt 300 meter boven de stad van Calistoga, Sterling Wijngaarden heeft een 

panoramisch uitzicht over de Napa Valley. Sterling Wijngaarden werd in 1964 opgericht door 

Sir Peter Newton, een Britse Ridder en Oxford geleerde. Met een voorliefde voor Bordeaux 

druivensoorten realiseerde Sir Newton in Calistoga de teelt van uitstekende Merlot en 

gebottelde de eerste Merlot in 1969. Wijngaarden Sterling werden snel gezet op de kaart voor 

het maken van wijnen van topkwaliteit in de Napa Valley.  
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De Sterling Vineyards Reserve Chardonnay 2009 
 

Heeft briljante gouden stro kleur, heldere fruit aroma's en smaken van rijpe peer en appel, 

karamel en noten.14 maanden rijping in Franse eikenhouten vaten. De druiven zijn de beste 

Chardonnay druiven zijn geselecteerd voor deze wijn uit de Napa Valley wijngaarden. 

 

De Sterling Vineyards Late Harvest Zinfandel 

California Zinfandel kan worden geproduceerd in verschillende stijlen, variërend van licht tot 

full-bodied, De wijn is bekend om zoethout, kruidige en peperige tonen. 

Zinfandel is uitstekend wanneer deze is gekoppeld aan gegrilde rood vlees en vette kazen, het 

sterke smaak profiel kan robuuste smaken met gemak aanvullen. De brutaliteit van deze wijn 

wordt in evenwicht gehouden door de matige tot stevige tannine. 

Californië Zinfandels hebben een relatief hoog alcoholgehalte, variërend overal 14-17%  
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Sterling Vineyards Cellar  Muscat Canelli 2007 

Eén van 's werelds oudste druivensoorten, de Muscat heeft uitnodigende zoete bloemen en 

gekonfijte sinaasappel kwaliteiten die zorgen voor een verleidelijke dessertwijn. De Muscat 

Canelli heeft delicate aroma's van roos en geurige oranjebloesem, lychee, witte perzik, 

mandarijn en lavendel. De mollige, romige smaak is in evenwicht gehouden door citroenschil 

en minerale tonen, met een hint van koriander kruiden op de finish. Met lange smaken en fijn 

afgestemd zuren. Deze zoete dessertwijn is de perfecte match bij met fruit bezaaide desserts, 

zoals mango cheesecake of crème brulee. 

Sterling Vineyards Late Harvest Riesling 

Bloemige geuren gecombineerd met hints van honing en een mineraal geur. Iets van de 

smaakt van een parfum van noten, abrikozen en peren. Licht zoet een prachtige aperitief. 

Sterling Vineyards Reserve Cabernet Sauvignon 

Rijk en vol, met de smaak van rijpe cassis en bramen fruit. Aziatische kruiden en 18 maanden 

rijping op eiken vusten, verhogen de  aroma's van de wijn. 
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Voor de feestelijke bubbels zorgt het Champagnehuis Thiénot uit de Reims in Frankrijk. 

Champagne Thiénot Brut Rose 
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Met de smaak van Morello kersen en zwarte bessen, heeft deze prachtige zalmrosé 

Champagne een prachtige afdronk.Gemaakt van 45% Pinot Noir, 35% Chardonny en 20% 

Pinot Munier. 7% van het totaal van de druiven die gebruikt worden komt van oude rode 

wijnen van de wijngaard. De wijnen zijn speciaal gemaakt om perfect te combineren met het 

buitengewone menu gecreëerd door Master Chef, Wolfgang Puck. De selecties van hors 

d'oeuvres, kleine voorgerechten en desserts voor de Oscar-Academie en haar 1.500 gasten. 

En de reclame slogan van de wijngaard op dit moment, hoe kan het ook anders is: 

Sip Like the Stars with Sterling! 
Video wijn bij oscars  

http://youtu.be/f-qdvVm3Y6w 
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