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Om tien oesjare van volronde, wen-wyne van Idiom te vier, het die Bottega-familie pas ’n nuwe
sensoriese avontuur van stapel gestuur, met die onthulling van ’n inspirerende ruimte heelbo in hul
bergwingerde aan die buitewyke van Somerset-Wes.

Die Idiom Restaurant & Wynproesentrum bied unieke, panoramiese uitsigte van die majestueuse
Helderberg-kom en die uitgestrekte Kaapse Skiereiland, van Tafelberg tot Kaappunt, met ’n
glinsterende Valsbaai in die voorgrond.

Hierdie nuwe bestemming nooi besoekers om die nuwe tuiste van Idiom wyne te geniet, wat bekoor
teen ’n hoë hang waar granietberge, die nabyheid van die koel Atlantiese Oseaan, uitgestrekte heuwels
oortrek met fynbos en windverwaaide en lae opbrengs-wingerde, alles saamspan om die terroir te
definieër.

Dit onderskryf die familie se dekade van Idiom wyn-prestasie. Al die druiwe wat in die Idiom-reeks
gebruik word, groei op hierdie unieke eiendom.

Die Idiom Restaurant & Wynproesentrum bied unieke, panoramiese uitsigte van die majestueuse Helderberg-kom en die

uitgestrekte Kaapse Skiereiland.
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Die gebou is meesterlik ontwerp deur argitek Thomas Leach, in noue samewerking met Idiom-eienaar,
Alberto Bottega en sy seun, Roberto.

Die gebou vergestalt Suid-Afrika se unieke posisie in die wynwêreld - ’n samesmelting van Nuwe
Wêreld modernisme op ’n grondslag van Ou Wêreld ondersteuning.

“Dit versmelt Ou Wêreldse, klassieke-styl Romeinse boë en klipbedekte portieke, met ’n Nuwe Wêreld
houtpawiljoen en beton wynproe-kubus om ’n kontemporêre, dog tydlose, gevoel te skep,” verduidelik
Thomas.

Roberto gee sy visie weer: “Die konsep by Idiom was om ’n dialoog tussen modern en tradisioneel te
skep; om ons familie se Suid-Afrikaanse- en Italiaanse erfenis saam te voeg.

“Die kolossale boog-portieke en tradisionele Italiaanse uitkyktoring onderskryf ons Italiaanse erfenis en
die beton-, glas- en houtstruktuur, verteenwoordig ons Suid-Afrikaanse wortels. Die samesmelting van
style sorg vir voortdurende verrassings en nuwe kykies van verskeie hoeke, wat sorg vir visuele
nuutheid om elke draai.”

Die dramatiese struktuur is stille getuie van die karakter van Idiom Wyne en bring veelvuldige aspekte
van die terroir na die ruimte. Dit is ’n moderne metafoor wat die natuur met 360 grade uitsigte vlei en
die verskeie natuurlike aspekte van die uitgestrekte wingerde en berge, vloei soomloos in die ruimte in
- soos kuns of goeie wyn.

“Een van my gunsteling sigte is om terug te kyk na die gebou, van onder van die basis af. Van hierdie
hoek toring die pragtige pieke van die Hottentots-Holland reeks oor ons mensgemaakte struktuur en
herinner ons dat die natuur altyd die laaste woord inkry,” voeg Roberto by.
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Die bestemming, wat sy deure in Junie open, bied ’n restaurant met ’n versmelting van Italiaanse- en

Suid-Afrikaanse cuisine met ’n moderne kinkel, alles gepasmaat met die uitgebreide Idiom wyn-

aanbieding.

Gaste sal op ’n virtuele toer van die wêreld se voorste wynstreke gaan, wat almal slim tot uiting kom in

’n ‘Cape Idiom’, terwyl hulle die asemrowende argitektuur en omgewing inneem.

’n Luukse produktewinkel waar Idiom se skaars parfume en eksotiese leerhandsakke gekoop kan word,

is ook in die ruimte ingelyf.

Dié 60-sitplek restaurant vloei oor in die wynproe-kubus waar Idiom se vlagskip versnitte, spesialiteit

Italiaanse variëteite en raar oesjare van Idiom se ryk Limited Release 900-reeks, geproe kan word.

Hoewel die restaurant met ’n seisoenale a la carte spyskaart vir bespreekte gaste voorsiening sal

maak, sal ’n spesiaal-ontwerpte canapé spyskaart vir onverwagse wynproewers aangebied word. 

MyStem: Het jy meer op die hart?


