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PROEVERIJEN Kok: “Ik heb als doel om het

culinaire niveau van de Chinese restaurants te
verhogen. Chinezen doen over het algemeen
niet de moeite om bijpassende wijnen uit
te zoeken. Er zijn dan ook maar weinig
Chinese sommeliers. De Wijnsalon is een
soort verlengstuk van de wijnhandel. Bij een
wijnhandel kun je geen wijn laten proeven. Ik
kan hier mijn wijnen opslaan, uitstallen en mijn
relaties ontvangen. Los daarvan zijn andere
gasten van harte welkom om hier wijnen te
proeven. Ik organiseer proeverijen waarin de
wijnmakers zelf hun wijn komen toelichten.
Daarnaast zijn er wijn- en spijsproeverijen waar
de wijn wordt vergezeld met Aziatische hapjes.”
ASSORTIMENT “Mijn assortiment bestaat uit

drieduizend tot 3500 wijnen. Ik proef, schrijf,
vergelijk en selecteer mijn wijnen op prijs en
kwaliteit die aansluiten bij de Aziatische keuken
en het publiek. Op de kaart, die om de twee
weken wisselt, staan acht rode wijnen, acht
witte wijnen, drie rosé’s en een dessertwijn.
Deze wijnen zijn per glas verkrijgbaar en
worden geserveerd uit een Enomatic-systeem.
Daarnaast hebben wij ook wijnen per fles op
onze wijnkaart staan, vele van die nieuwe wijnen
zijn betiteld met ‘Wijn van het jaar’.”
SMAAKPROFIEL De kaart hanteert vijftien
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Ondernemer Kok Kuen Chan werkt inmiddels tien jaar in de
wijnbusiness en focust zich met Wijnhandel Chan zich op de
Aziatische markt. Naast de levering aan voornamelijk Chinese
restaurants, heeft hij tevens een tweede wijnbedrijf opgezet;
The World Wine Trading Company. Dit bedrijf exporteert wijnen
direct van grote bekende wijnhuizen overal ter wereld naar
Azië met een licentie voor een bepaald gebied. Tevens is hij de
initiator en de voorzitter van de Gentlemen's Business Club; een
besloten herenclub bestaande uit succesvolle jonge Chinese
ondernemers in Nederland. En inmiddels is zijn imperium
uitgebreid met een eigen proeflokaal in Haarlem, genaamd
Wijnsalon, een laagdrempelige multiculturele wijn- en spijsbar.

verschillende combinatie-smaakprofielen zoals
Fris & Fruitig, Elegant & Vriendelijk, Krachtig
& Complex en Vol & Rijp. “Per wijn heb ik een
korte smaakomschrijving gegeven zodat de
gast snel een inzicht heeft. Ze moeten niet te
lang blijven hangen in één wijn.” Bij de Wijnsalon
wordt gewerkt met twintig verschillende
soorten glaswerk. “Een goede wijn hoort in een
goed glas. Daarnaast laat ik hiermee aan het
personeel zien welke wijn er wordt gedronken.
Mijn personeel wordt spelenderwijs getraind.
We proeven regelmatig met elkaar en ze
gaan mee naar wijn- en spijsproeverijen en
wijnhuizen.”
LEVERANCIERS “Ik werk met vaste leveranciers

waaronder Fourcroy Nederland, Werkhoven
Wijnen, Douwe Walinga, Tamis Wijnen en
Vinites. Daarnaast maak ik zelf ook nog een
selectie. Ik haal mijn wijn uit alle landen behalve
China. Daar is de prijs nog te hoog voor de
kwaliteit, al verwacht ik wel dat dit over een
paar jaar beter is.” Een mooi gedachtegoed
uitgaande van zijn doelstelling. n

