Soave in de regio Veneto
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Heerlijk zomerse rosé, witte en rode van de Italiaanse familie Dal Cero!

NR. 142H

PRIJS: 7,43 + BTW = 8,99 EURO

WIT

Deze Pinot Grigio Ramato is een
overheerlijke rosé die gemaakt is
van perfect rijpe druiven die eind
augustus volledig met de hand zijn
geplukt. De druiven zijn vervolgens
12 uur in contact gebleven met het
sap en daarna zeer zachtjes geperst.
Het resultaat is een mooie, pittige droge rosé met in de neus wat
exotisch fruit en een zeer elegante, volle smaak met een mooi evenwicht! Schenk hem in zijn eerste of tweede jaar op 9 à 10 graden bij
allerlei zomerse schotels, als aperitief of bij allerlei vis, lekker!

Italië ~ Soave DOC.,
Corte Giacobbe 2018 Dal Cero
NR. 144H

ROOD

Italië ~ Pinot Grigio Ramato delle
Venezie DOC., Dal Cero 2018 Tenuta
di Corte Giacobbe

PRIJS: 7,02 + BTW = 8,49 EURO

Ten zuidoosten van Verona ligt de
bakermat van ‘Soave’. Deze wijn,
gemaakt van vooral Garganega-druiven, is internationaal waarschijnlijk de meest beroemde Italiaanse witte wijn. De wetgever
schrijft voor dat Soave voor het
grootste deel moet bestaan uit de ‘Garganega’ druif. Deze moet minstens 70% van het mengsel uitmaken en mag zelfs 100% zijn als de
wijnbouwer dat verkiest. De eventuele andere 30% mag bestaan uit
‘Trebbiano’, ‘Chardonnay’ of ‘Pinot Bianco’. De knappe Soave van Dal
Cero is een 100% Garganega. Het resultaat is een frisse, kruidige witte
wijn met een aroma van bloemen en rijp fruit. De mineralige nuances
geven de wijn een mooie fijnheid en elegantie. De smaak is rijk en
sappig en combineert heel mooi frisheid en zuren met rondheid en
rijkdom. U drinkt deze wijn best op 9 à 10 graden tussen zijn eerste en
vierde levensjaar als aperitief of bij voorgerechten met vis of groenten
en bij allerlei vis-hoofdgerechten of wit vlees.

Italië ~ Toscana IGT., Tenuta Montecchiesi
‘Sangiovese’ 2017 Dal Cero
NR. 314G

PRIJS: 7,02 + BTW = 8,49 EURO

In 1980 kochten Guiseppe en Dario Dal Cero, de zonen van stichter Augusto, een klein (9 hectare) wijndomein in Toscane ‘Tenuta
Montecchiesi’ genaamd. Overtuigd van het potentieel van deze
streek, plantten ze naast de traditionele Sangiovese ook Syrah
en Chardonnay aan. Vandaag heeft het domein 46 hectare wijngaarden verdeeld over 2 plaatsen die ongeveer 1 kilometer van
elkaar liggen. Deze Sangiovese staat aangeplant in Cortona, in
een wijngaard op zo’n 280 meter hoogte gelegen in een streek met de naam ‘Selverello’. De
druiven worden volledig met de hand geplukt en verblijven na de vinificatie 3 maanden in
roestvrij stalen cuves, geen houten vaten dus om de wijn fris en fruitig te houden. Na nog een
maand of twee rust op fles, wordt de wijn verkocht. Het is een zeer aangename Sangiovese
die mooi in balans is en absoluut niet zwaar. De neus met veel zacht rood fruit, frisse framboostonen en paarse viooltjes, bereidt u mooi voor op de verfrissende, vriendelijke smaak met
een mooie kruidigheid en aangename afdronk. Schenk hem tussen zijn tweede en vierde jaar
op 16 à 17 graden bij allerlei pasta’s, pizza, vleesgerechten en kaas, lekker!

ROOD

ROSÉ

Alles begon in 1934 toen Augusto Dal Cero zich in Roncà vestigde en er 3 hectare wijngaard kocht. Hij overleed
plots op relatief jonge leeftijd en zo kregen zijn 2 zonen, Guiseppe en Dario de moeilijke taak om zijn werk verder
te zetten. Na jarenlang hard werken is het wijndomein uitgegroeid tot 15 hectare vandaag en worden ze geholpen
door hun respectievelijke zonen. De familie Dal Cero produceert dus wijn sedert drie generaties. Zij streeft ernaar
om traditie te koppelen aan de moderne technieken die noodzakelijk zijn om jaar in jaar uit producten van hoge
kwaliteit af te leveren. Het wijndomein bevindt zich in de gemeente Roncà in de regio Veneto. De stad Soave ligt
op slechts enkele kilometers. Naast de productie van de gelijknamige Soave wijn, loopt Dal Cero meer en meer in
de kijker met de perfect gevinifieerde Pinot Grigio. De wijnen van Dal Cero onderscheiden zich over de ganse lijn
door hun technische perfectie en hun elegante onderbouw. Zij zijn nooit zwaar of overrijp, maar beschikken steevast
over een aangename fruitigheid die de moderne consument meer en meer weet te waarderen. De internationale
vakpers begint Dal Cero dan ook meer en meer te ontdekken en heeft intussen al tal van deze wijnen met de beste
commentaren bejubeld. De wijngaarden zijn allemaal gelegen op heuvelflanken en krijgen zodoende veel zon.

Italië ~ Cortona DOC., ‘Selverello’
Tenuta Montecchiesi ‘Syrah’ 2016 Dal Cero
NR. 315F

PRIJS: 9,83 + BTW = 11,89 EURO

Deze Syrah is eveneens afkomstig van de 280 meter hoog gelegen wijngaard in ‘Selverello’ (Cortona) zoals de naam al doet
vermoeden. Het schilderachtige Cortona ligt niet ver van Arezzo
en Siena, nabij de Apenijnen. De familie Dal Cero werkt altijd
met veel toewijding en respect voor traditie en natuur, en probeert om in elke wijn de specifieke kenmerken van het terroir
naar boven te brengen. Ook deze Syrah druiven worden volledig
met de hand geplukt maar in tegenstelling tot hun Sangiovese krijgt de wijn wel 6 maanden
rijping op eiken vaten. Het zijn geen nieuwe vaten, om de houtinvloed niet té sterk te maken,
maar vaten die voordien reeds voor 1 oogst gebruikt zijn. Het resultaat is een zeer goed uitgebalanceerde rode wijn die zwart en rood fruit heel mooi weet te combineren met kracht en
kruidigheid, een typische Syrah. De tannines zijn mooi verweven, zacht en elegant, en de
smaak blijft fris en vitaal! Schenk hem tussen zijn derde en zesde jaar op ongeveer 17 graden
bij allerlei vlees van de grill of barbecue, lamsbout, lamsrug of gevogelte zoals kwartel, fazant
of patrijs. Klassewijn!

Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be
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Enkele Franse zomerse aanraders in promotie
Domaine Montrose is al meer dan 300 jaar
eigendom gebleven van de familie Coste

Domaine Montrose

NR. 915H

PRIJS: 6,19 + BTW = 7,49 EURO

ROOD

Hun rosé is gemaakt met 65% Grenache, 25% Cabernet
Sauvignon en 10% Syrah. De vinificatie gebeurt op een
gecontroleerde, lage temperatuur tussen 15 en 18 graden om de wijn fris en pittig te houden. Het is een uiterst aangename rosé met aroma’s van frambozen, aardbeien, bessen en zelfs wat perzik. Zijn zachte, fijne en
mondvullende smaak gaat perfect samen met zomerse
gerechten en koude schotels maar laat zich ook zonder maaltijd lekker drinken.
Schenk deze verfrissende rosé op 9 à 10 graden in zijn eerste of tweede levensjaar.

Frankrijk ~ Domaine Montrose 2017
Côtes de Thongue IGP.
NR. 916G

WIT

Frankrijk ~ Domaine Montrose 2018
Côtes de Thongue IGP.

PRIJS: 6,19 + BTW = 7,49 EURO

De rode van Domaine Montrose is een zeer geslaagde
combinatie van 35% Merlot, 35% Syrah en 30% Grenache. De Syrah en Grenache worden na een kort schilcontact op koude temperatuur gevinifieerd om ze fris en
fruitig te houden. De Merlot blijft 3 weken macereren en
wordt daarna gevinifieerd op 29 graden. Het resultaat is
een mooie combinatie van stevigheid en fruit dat een
vlot drinkbare rode wijn oplevert die toch voldoende body en kracht heeft, heel
aangenaam! Lekker bij allerlei gebakken en gebraden vlees en de meeste dagelijkse gerechten. Schenk deze mooie rode op 17 graden tussen zijn eerste en
vierde jaar en geniet ervan!

Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be

Bernard en zoon Olivier Coste

Frankrijk ~ Domaine Montrose
‘Chardonnay’ 2018 Côtes de Thongue IGP.
NR. 058H

PRIJS: 6,19 + BTW = 7,49 EURO

De Chardonnay van domaine Montrose is afkomstig van
3 zeer verschillende bodems en wordt apart gevinifieerd
om pas later terug samen te worden gebracht na aandachtig proeven en selecteren van de beste cuves. Het
is een expressieve en mooi uitgebalanceerde Chardonnay die niet te zwaar is en een mooie mondvulling
heeft. Er wordt bewust niet voor vatrijping gekozen om
de frisheid en het fruit maximaal te behouden. Heel lekker bij allerlei zeevruchten,
visgerechten en wit vlees. Hij laat zich ook heel lekker zonder maaltijd drinken,
heerlijk! Schenk hem tussen zijn eerste en derde jaar op ongeveer 10 graden.

WIT

ROSÉ

De naam doet natuurlijk meteen denken aan het beroemde wijndomein in Saint-Estèphe, maar het heeft
er niets mee te maken. Ooit heeft deze ‘2e Grand Cru Classé’ nochtans wel via juridische stappen geprobeerd dit bescheiden Zuid-Franse domein te verbieden deze naam te gebruiken, tot ze moesten constateren dat het domein al sinds 1701 onder deze naam werkt en dat dat veel langer is dan zij… Al die tijd
(al meer dan 300 jaar dus!) is het eigendom gebleven van dezelfde familie. Vandaag is het Bernard Coste,
de 11e generatie, die aan het roer staat en de 12e generatie (Olivier Coste) is inmiddels aangetreden in
2009! Gelegen in ‘Pézénas’, in de Languedoc en op zo’n 15 kilometer van de Middellandse Zee, genieten
de druiven hier van het Mediterraan klimaat met koude, droge winters, warme, droge zomers en een
eerder natte lente en herfst. Door de diversiteit in bodemtypes en de verschillende liggingen, hoogtes
en oriëntaties van de wijngaarden, kan hier met veel verschillende druivensoorten gewerkt worden. Dat
gecombineerd met de meer dan 300 jaar ervaring met elk hoekje van deze verschillende wijngaarden,
zorgt dat hier met kennis van zaken perfect wijn kan worden gemaakt. Bovendien staan deze mensen ook
niet stil en gaan ze mee met hun tijd. Zo wordt er nu dikwijls ’s nachts geoogst omdat het dan frisser is en
heeft men recent beslist, na reeds jarenlang zo natuurlijk mogelijk te werken, om volledig over te gaan
op biologische wijnbouw. Vanaf 2014 zullen alle wijnen van het domein hun officieel certificaat hebben.

Frankrijk ~ Domaine Montrose
‘Viognier’ 2018 Côtes de Thongue IGP.
NR. 914H

PRIJS: 6,19 + BTW = 7,49 EURO

De Viognier druif is vooral bekend omdat de witte wijnen van de zeer hoog aangeschreven noordelijke Rhône
appellatie ‘Condrieu’ hier mee gemaakt worden. Deze
druif heeft de structuur van een Chardonnay maar met
een eigen uitstraling en aparte aroma’s. De weelderige
zachtheid van pure Viognierwijnen doet het meest denken aan witte Bourgognes. De Viognier van Montrose
heeft een mooie neus van exotische vruchten, perzik, abrikoos, peer en vijgen. De
smaak is rond en weelderig maar niet overdreven, er zit ook een aangename
frisse noot in die hem mooi in evenwicht brengt en des te aantrekkelijker maakt.
Schenk deze knappe witte zuiderling op 10 graden bij kruidige visschotels, kreeft,
gevogelte of allerlei oosterse gerechten en dit tussen zijn eerste en derde jaar.
Heel mooi!

We bieden in overleg met wijnbouwers, die kwalitatief
interessante wijnen hebben, deze 11 + 1 GRATIS promoties aan.

Dirk Vermeersch nam
verscheidene malen
deel aan `de 24 ure
n van Francorchamps’
.

LePlan-Vermeersch

NR. 416H

PRIJS: 6,57 + BTW = 7,95 EURO

WIT

In het ruime, interessante gamma van dit ondertussen vertrouwde huis kunnen we deze zomer ook een rosé van grenache (80
%) en cinsault ontdekken. Met een rendement van 50 hl/ha mogen we al het betere werk verwachten en deze wijn ontgoochelt
niet. Mooi oudgoud qua kleur en pregnante florale en minerale
geuren verrassen ons naast de ‘usual suspects’ zoals rode bes,
framboos en wat kruisbes. Al deze kwaliteiten keren terug bij
een volle aanzet en mollig middenstuk waarbij de zuren enthousiaste ondersteuning
geven. Met een smakelijke afdronk kan de RS-Rosé een feestelijke opener zijn of een
charmante begeleider van zomerse slaatjes of licht gekruide kipgerechtjes. Fris schenken
binnen zijn eerste 2 levensjaren op een tiental graden en volop genieten maar.

Frankrijk ~ Côtes Du Rhône AOC.
LePlan-Vermeersch RS ‘Blanc’ 2018
NR. 884H

PRIJS: 6,57 + BTW = 7,95 EURO
Afkomstig van een kleiachtige kalkbodem is deze witte Côtes Du
Rhône gemaakt met Grenache Blanc en Marsanne. Het is een
aangenaam verfrissende witte Rhône met een verleidelijke neus
van bloemen en wit/geel fruit. Mooi van smaak en afdronk, heel
goede prijs/kwaliteitsverhouding! Schenk hem op 9 à 10 graden
tussen zijn eerste en derde levensjaar en dit bij allerlei visgerechten, schaaldieren of als aperitief.

ROOD

Frankrijk ~ Côtes Du Rhône AOC.
Le Plan Vermeersch RS-Rosé 2018

Dirk Vermeersch, zijn dochter en haar man

Frankrijk ~ Côtes du Rhône AOC.,
LePlan-Vermeersch RS ‘Rouge’ 2018
NR. 885H

PRIJS: 6,57 + BTW = 7,95 EURO
Hun rode basisversie is een kruidige en fruitige wijn
die meteen charmeert. Gemaakt met hoofdzakelijk
Grenache, is het heel belangrijk is om deze wijn op
de juiste temperatuur te schenken en dat is zo’n 15
à 16 graden, lichtjes gekoeld dus. Drink hem jong,
vanaf nu dus, en bewaar hem niet langer dan een
jaar of drie, vier. Heel lekker bij allerlei vleesgerechten, barbecue, charcuterie, wit vlees en pasta’s!

ROOD

ROSÉ

Het is ondertussen al ruim 15 jaar geleden dat Dirk Vermeersch zijn Volvo en Maserati
garage te Schilde bij Antwerpen inruilde voor een zonniger plekje in Zuid-Frankrijk.
Niet om er wat te luieren maar om wijn te maken. Het wijn maken werd al snel een
echte passie voor Dirk en hij verdiepte zich ten gronde in de materie door zelfscholing en door goed rond te kijken bij enkele beroemde domeinen in de Rhône streek.
Daarenboven volgde zijn dochter een opleiding aan het ‘Lycée viticole d’Orange’. Ondertussen maken vader en dochter samen wijn, hele goede wijn zelfs! Ze hebben
verschillende voortreffelijke cuvées in uiteenlopende prijzen.

Frankrijk ~ Côtes du Rhône Villages AOC.
‘Plan de Dieu’, LePlan-Vermeersch 2017/2018
NR. P665G

PRIJS: 9,05 + BTW = 10,95 EURO

Plan de Dieu Côtes du Rhône Villages is een relatief
nieuwe appellatie die in 2005 is toegekend aan rode
wijnen uit de gemeenten Camaret-sur-Aigues, Jonquières, Travaillan et Violès in de Vaucluse. Deze
Plan de Dieu is gemaakt uit 50 procent Grenache en
50 procent Syrah. Het is een intens smakende Rhône
met veel kruidigheid in geur en smaak. Warm, zuidelijk zonnig en romig, kortom een typische zuidelijke Rhône à la Vermeersch! Op zijn best op 15 à 16 graden tussen zijn eerste en vierde jaar, heel
mooi!

De kleiachtige kalkbodem van het domein LePlan-Vermeersch

T 03 326 55 33 | F 03 326 58 99 | info@magnuswijnen.be
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Enkele Franse zomerse aanraders in promotie

Château d’Aqueria

Frankrijk ~ Tavel AOC.,
Château D’Aqueria 2018
NR. 532H

PRIJS: 10,54 + BTW = 12,75 EURO

Frankrijk ~ Lirac rouge AOC.,
Château D’Aqueria 2016
NR. 585F

Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be

PRIJS: 10,32 + BTW = 12,49 EURO

Frankrijk ~ Lirac blanc sec AOC.,
Château D’Aqueria 2018
NR. 561H

Veel mensen
beschouwen de uit
de Rhône-streek
afkomstige ‘Tavel’
als de beste rosé
van Frankrijk.

Vincent en Bruno De Bez van Château D’Aqueria

Lirac is zeker niet de bekendste appellatie van de Rhône-streek. Nochtans is dit gebied de directe buurman
van het zeer bekende ‘Châteauneuf-du-Pape’, het ligt
er amper 20 kilometer vandaan. Een nog dichtere en
minstens even bekende buurman is ‘Tavel’, de streek
waar men de beste rosés van Frankrijk maakt. Over het
algemeen gesproken is Lirac een betrouwbare wijn
met een, door zijn relatieve onbekendheid, zeer goede
prijs/kwaliteitsverhouding. Het is ook een wijn met
meer dan één gedaante door het toegelaten gebruik van vele verscheidene druivensoorten, grote bodemvariaties en verschillende vinificatiemethoden. Deze van
Château D’Aqueria heeft een mooie diepe kleur en een neus met veel zwart en
rood fruit. Hij heeft een mooie mondvulling, is kruidig en vol, beschikt over heel
wat kracht en robuustheid en heeft een knappe, lange afdronk die lang nablijft. U
drinkt hem best op 16 à 17 graden en dit tussen zijn vierde en achtste levensjaar.
Een aanrader!

WIT

Veel mensen beschouwen de uit de Rhône-streek
afkomstige ‘Tavel’ als de beste rosé van Frankrijk.
De plaatselijke wijnbouwerscoöperatie is het daar
natuurlijk volmondig mee eens. Op het dak van het
gebouw staat in koeien van letters en zonder enig
tekort aan zelfvertrouwen ‘Tavel, 1er rosé de France’... Tavel ligt zo’n 30 kilometer van Avignon en
Châteauneuf-Du-Pâpe. Ondanks het rijke verleden en de huidige goede reputatie,
heeft Tavel in de eerste helft van de 20e eeuw toch zeer sombere tijden gekend.
In de jaren dertig dreigde de wijn zelfs helemaal te verdwijnen. Steeds meer percelen werden verlaten, Tavel had nood aan een goede organisatie om mee naar
buiten te komen. En die kwam er door de stichting van de wijncoöperatie in 1938.
Door de krachten te verenigen kwam er terug belangstelling om opnieuw wijngaarden aan te planten. De wijngaard-oppervlakte ging van 370 hectare naar 950
vandaag de dag. Een Tavel is geen licht rosé-tje, hij is eerder droog en zeer vol van
smaak. U kan hem al heel jong drinken of bewaren tot uiterlijk zijn derde à vierde
jaar. Schenk hem op 10 graden bij wit vlees, charcuterie, gekruid lamsvlees of
oosterse schotels. Veel mooier kan een rosé niet worden!

ROOD

ROSÉ

Het prachtige ‘Château D’Aqueria’ is gelegen in de zuidelijke Rhône, een magnifieke regio
met eeuwenoude, gezellige, zuiderse stadjes als ‘Orange’ en ‘Avignon’. Het ligt eigenlijk
op grondgebied Tavel maar heeft wijngaarden tot in Lirac. Het is een vrij groot domein (61
hectare) waar hoofdzakelijk rosé (44 hectare) maar ook rood (13 hectare) en wit (4 hectare)
gemaakt wordt. Het wordt algemeen aanvaard als één van de allerbeste (als niet dé beste)
en meest regelmatige producent van de streek. Er wordt modern en zeer minitieus gewerkt.
Ze krijgen met de regelmaat van een klok médailles en onderscheidingen.

PRIJS: 10,32 + BTW = 12,49 EURO
Deze witte Lirac is een pittige, volumineuze wijn met
aroma’s van bloemen en veel frisheid. Helemaal niet
zwaar, eerder fijn voor deze zuidelijke streek, laat deze
voortreffelijke witte Rhône zich vanaf zijn tweede jaar
al vlot drinken, maar kan hij ook nog even bewaard
blijven tot eventueel zijn vierde of vijfde jaar. Schenk
deze witte Lirac op ongeveer 11 graden bij allerlei visgerechten en schaal- en schelpdieren. Heel mooi!

We bieden in overleg met wijnbouwers, die kwalitatief
interessante wijnen hebben, deze 11 + 1 GRATIS promoties aan.

Frankrijk ~ Chinon AOC., Domaine
Couly-Dutheil ‘La Diligence’ 2015
NR. 385E

PRIJS: 10,73 + BTW = 12,98 EURO

Het nobele terroir van Chinon zorgt ervoor dat de cabernet
franc zich hier op de best mogelijke manier kan ontwikkelen en dat merken we in het glas. Helder en levendig robijnrood verraadt reeds de typisch kenmerken en bij het ruiken
merken we rood fruit (framboos), wat zwarte bes, braam,
plantaardige geurtjes (wat paprika) en lichte kruidigheid.
De blauwe druiven worden hier ook manueel geoogst en
ontrist; de opbrengst is 45 hl/ha wat een mooie densiteit
oplevert. We kunnen hier genieten van een zacht, fruitig product met versmolten tannines
zo eigen aan de eerbiedwaardige druif uit deze appellatie. Je kan de wijn gerust wat koeler
schenken op 15 of 16°C bij zomerse temperaturen en hem combineren met wat gekruide kip,
kalfsvlees met champignons of een tonijnsteak. Als het weer wat tegenzit in de zomer
smaakt een stoofpotje met konijn of een cassoulet er ook toppie bij! Op zijn best tussen zijn
tweede en vijfde of zesde jaar. Tip: het is zeker niet fout om deze wijn te karaferen.

WIT

Het huis Couly-Dutheil kende zijn oorsprong in 1921 en heeft naam en
faam gemaakt in de AOP Chinon gelegen in het zuiden van het wijngebied Touraine. De derde en vierde generatie zetten het werk verder
van stichter Baptiste Dutheil in een streek vermaard om zijn prachtige
kastelen en mild zeeklimaat. Geschikte kalkhoudende gronden met kiezel in de bodem en lange zonnige periodes zorgen voor een uitstekende
omgeving om heel mooie wijnen te maken.

ROOD

Couly-Dutheil in de Loire, waarschijnlijk de beste producent van Chinon wijnen…

Frankrijk ~ Chinon AOC., Domaine
Couly-Dutheil ‘Les Chanteaux’ 2017
NR. 386G

PRIJS: 12,38 + BTW = 14,98 EURO

ROOD

Deze witte wijn is een monocépage van de chenin, een
druif die wel eens ‘een kameleon’ wordt genoemd omdat
ze afhankelijk van het moment van de oogst zo erg verschillende gedaantes kan aannemen. Deze komt van een
zuidelijk georiënteerd perceel waar de stokken gemiddeld
vijftien jaar oud zijn. De druiven worden manueel geoogst,
ontrist en de wijn rijpt een vijftal maanden ‘sur lies’ in
stalen tanks. In het glas zien we een schitterende bleekgele kleur en na het walsen ruiken
we florale en minerale toetsen en frisse citrusaroma’s. We proeven en genieten van verfrissende en elegante smaken, een rijk palet op onze tong. Al het lekkerste van de visrijke regio
dat bij deze wijn past zien we in onze fantasie passeren: een tong amandine, een kreeftensoep of een risotto met sint-jakobsvruchten en groene asperges. Serveren op 10 à 11 graden
tussen zijn eerste en derde jaar. Een aanrader!

Arnaud Couly

Het ‘Château de Chinon’

Frankrijk ~ AOC Bourgueil Couly-Dutheil
Domaine de l’Ereau 2017
NR. 421G

PRIJS: 9,01 + BTW = 10,90 EURO

De appellatie Bourgeuil ligt in Touraine, ten westen van de stad
Tours. Met de buren Chinon en Saint Nicolas de Bourgeuil brengen
zij voortreffelijke rode wijnen voort op basis van cabernet franc,
ter plaatse breton genoemd. Bourgueil heeft uitzicht op de Loire
en met zijn kleurrijke dorpjes met oude huizen is het een ideale
bestemming voor wijntoerisme. De wijngaarden van Bourgueil
strekken zich uit over het grootste deel van de oude terrassen op
de rechteroever van de Loire, op een hoogte van ongeveer 15
meter boven het wateroppervlak. Het gebied vormt een lint van 15 kilometer lengte en
heeft een aangeplante oppervlakte van 1300 ha. De AOC Bourgueil moet voor 90 % bestaan
uit cabernet franc -waarbij de enige andere toegestane druif de cabernet sauvignon is- met
een maximum rendement van 55 hl/ha. Het alcoholpercentage mag de 13 % niet overschrijden. Deze Bourgueil is 100 % cabernet franc en kleurt granaatrood in het glas. De frisse
toetsen van rood fruit domineren en we nemen ook een lichtzoete florale toets waar. De
wijn rijpte een zevental maanden op stalen tanks. Bij het mondgevoel vallen bij de aanzet
onmiddellijk fruitigheid en soepelheid op. De zuren zijn sappig en tannines reeds zacht met
nog een licht bitter toetsje. Een veelbelovende wijn die mooi in evenwicht is en een lange
fruitige afdronk kent. Een ideale hoogzomerwijn waarvan we ook licht gekoeld kunnen genieten met een waaier van lekkere (streek)producten. Probeer de combinatie met gegrild
gekruid varkensvlees , gemarineerde kip op de barbecue of bij wat geiten- of schapenkaas.
Deze Bourgueil open je best voor 2021 en schenk hem bij een temperatuur tussen 12 en
15°C. Laat de lange hete zomer maar lang duren ...
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Het Spaanse appellatiegebied ‘Almansa DO’ ligt in de regio
Castilië-La Mancha (provincie Albacete) in het uiterste oosten
van La Mancha. Er zijn negen gemeenten die de appellatie
Almansa mogen voeren. Men kan de hier gelegen ‘Bodegas
Piqueras’ als een echte voortrekker beschouwen. De bodega
bestaat sinds 1915 en werkt echt op kwaliteit. In Frankrijk
hebben we dat ook al meermaals gezien dat één persoon of
firma een hele wijnstreek tot betere kwaliteit aanzet en zelf
het goede voorbeeld geeft. Ze staan bekend om hun uitzonderlijk interessante prijs/kwaliteitsverhouding en heerlijk lekkere wijnen!

WIT

Spanje
Spanje ~ Almansa DO., Castillo de Almansa
‘Collección Blanco’ 2018 Bodegas Piqueras
NR. 627H

PRIJS: 4,79 + BTW = 5,79 EURO
Zoals alle wijnen van deze Bodega, valt ook deze witte wijn op door zijn zeer interessante prijs/kwaliteitsverhouding. Hij is gemaakt van 60% ‘Verdejo’ en 40%
‘Sauvignon’ en en heeft een heerlijk fris en fruitig karakter zowel in geur als
smaak. Het is de ideale wijn om van te genieten als glaasje-zo-maar of bij pastaschotels met vis, mosselen, rauwe en gepocheerde oesters, rauwe ham, groene salades met een fijne dressing, asperges en zeker niet te vergeten bij een
vissige paella. Schenk hem tussen zijn eerste en derde jaar op ongeveer 10 graden.

Bodegas Piqueras

Spanje ~ Toro DO., Orot ‘Roble’
2015 Bodegas Toresanas
NR. 725E

Spanje ~ Toro DO., Orot 2016
Bodegas Toresanas
NR. 724F

PRIJS: 5,17 + BTW = 6,25 EURO

De basisversie is gemaakt met alleen ‘Tinto de Toro’ en heeft veel fruit en een
mooie mondvulling. Zoals alle druiven afkomstig van de 60 hectare grote
wijngaarden van ‘Bodegas Toresanas’, werden ook deze bij het binnenbrengen
van de oogst zorgvuldig nagekeken alvorens in de cuves te belanden. Dit gebeurt door de geplukte druiven allemaal op een soort lopende band te leggen
waar een aantal mensen rond staan die alle mindere trossen en eventueel
blaadjes en andere storende dingen er tussen uit halen. Alleen zo kan men
deze pure, zuivere en zachte fruitigheid bekomen. Hij ondergaat geen vatrijping en is voor 100% gemaakt van de `Tinto de Toro’, een plaatselijke versie
van de `Tempranillo’. Zijn kardinaalsrode kleur met veel purperen indrukken en
zijn frisse neus met veel rood fruit zijn veelbelovend. Ook in de mond veel rijp
rood fruit en een aangename rondheid, soepele tannines en een mooie lange afdronk. Het is een
rode wijn die u best jong drinkt, tussen zijn eerste en vierde jaar, en dit bij barbecue, gevogelte,
spaghetti of pizza. Om optimaal van het vele fruit te kunnen genieten is het ZEER BELANGRIJK om
deze wijn wat gekoeld te schenken, op ongeveer 16 graden is ideaal, hij mag bij warm weer dus
gerust een half uurtje in de ijskast. Mooi gemaakt!
Bodegas Toresanas

Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be

PRIJS: 6,27 + BTW = 7,59 EURO
Deze ‘Roble’ heeft een vatrijping van 6 maanden
gekregen wat hem wat extra body en volheid bezorgt. Het is een heel mooie combinatie van fruit
en wat eik in de achtergrond, zonder dat het evenwicht verstoord geraakt. Drink ook deze wijn best
jong, tussen zijn tweede en vijfde jaar, en dit op 16
à 17 graden, lichtjes koelen dus. Heel knappe prijs/
kwaliteitsverhouding!

ROOD

ROOD

Toro is één van die voor ons minder bekende Spaanse appellaties die enorm aan het opkomen
is de laatste tijd. En dat is niet verwonderlijk want er zijn erg goede wijnen te vinden. Het is
gelegen in ‘Castilla-y-Léon’ niet zo ver van ‘Ribera del Duero’ en grenzend aan ‘Rueda’. De
wijnen hier zijn stevig en krachtig maar blijven tegelijk fris en fruitig. Dit komt doordat de
wijngaarden in deze streek op 600 tot 750 meter hoogte liggen en het klimaat continentaal is,
ver weg van alle zee-invloeden, zodat de nachten hier zeer fris zijn, zelfs in het heetst van de
zomer. Hierdoor kunnen de druiven ’s nachts tot rust komen en rijpen ze op een ideale manier.
We vonden bij ‘Bodegas Toresanas’ enkele prachtige Toro’s.

ROOD

Het Spaanse appellatiegebied ‘Almansa DO’ ligt in de regio
Castilië-La Mancha in het uiterste oosten van La Mancha.

Spanje ~ Toro DO., Orot ‘Crianza’
2015 Bodegas Toresanas
NR. 329E

PRIJS: 8,25 + BTW = 9,98 EURO

De Orot ‘Crianza’ is eveneens voor 100% gemaakt
uit de ‘Tinto de Toro’ maar verbleef na de vinificatie
12 maanden op Franse en Amerikaanse eiken vaten en nog eens 12 maanden op fles. Hij heeft een
intens aroma van rijp zwart fruit, vanille en wat
boter en zwarte chocolade. De smaak is sappig,
romig, vol, krachtig en complex, en heeft een zeer
elegante afdronk! Zal mooi zijn bij reebiefstukjes,
Chateaubriand, allerlei soorten wild en gevogelte
of belegen harde kazen. Schenk hem op ongeveer
17 graden tussen zijn derde en zesde jaar. Knap…

De wijngaarden in deze streek liggen op 600 tot 750
meter hoogte en het klimaat is continentaal.

Spanje ~ Almansa DO., Castillo de Almansa
‘Reserva’ 2015 Bodegas Piqueras
NR. 322E

PRIJS: 5,17 + BTW = 6,25 EURO

Deze Castillo de Almansa Reserva is één van onze best verkopende wijnen en
dat is geen toeval. De vele klanten die hem kennen, zullen het u beamen: het
is een knappe wijn! Hij won trouwens een aantal jaren geleden de eerste prijs
in een vergelijkende proeverij van ‘Testaankoop’ waar zowat alle in België
verkrijgbare Spaanse wijnen (ook warenhuisketens deden mee) geproefd en
vergeleken werden. ‘Castillo de Almansa’ won en werd uitgeroepen tot ‘beste
koop’, de wijn met de beste prijs/kwaliteitsverhouding! Hij is gemaakt van 50%
Monastrell, 20% Cencibel en 30% Garnacha Tintorera. Het is de specialiteit van
deze bodega om hun wijnen op eiken vaten te laten rijpen, ze hebben er zo
1500! Het resultaat is een fluwelig zachte smaak, soepel en evenwichtig met natuurlijk een duidelijke,
maar niet overdreven eiktoets. U kan deze wijn best drinken tussen zijn derde en achtste jaar bij allerlei soorten vlees. Schenken op 17 à 18 graden.

Spanje ~ Almansa DO.,
Castillo de Almansa ‘Selección’
2012/13 Bodegas Piqueras

NR. 322YY

PRIJS: 8,47 + BTW = 10,25 EURO

De ‘Seleccion’ van Bodegas Piqueras
is gemaakt met Cencibel, Monsastrell, Garnacha Tintorera en Syrah. Hij
heeft een fluwelig zachte smaak met
de nodige kracht en kruidigheid en
een heel mooi evenwicht. U kan
hem best drinken tussen zijn derde
en negende jaar bij allerlei soorten
vlees, wild en gevogelte. Schenk deze prachtwijn op ongeveer 17 à 18 graden. ‘Bodegas Piqueras’ bevestigt wederom
zijn vlekkeloze reputatie!

WIT

Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeeland ~ Marlborough, Bishop’s Leap
‘Sauvignon Blanc’ 2018
NR. 922H

PRIJS: 8,17 + BTW = 9,89 EURO
Van alle Nieuw-Zeelandse wijntypen is de Marlborough Sauvignon Blanc verreweg het meest bejubeld. Bijna 40% van alle wijnstokken van het land
staan in deze regio. Deze ‘Bishop’s Leap’ is een bijzonder fruitige Sauvignon
Blanc met een expressief en kruidig aroma met impressies van kruisbes,
passievruchten en honing. De smaak is enorm levendigheid, stuivend en
knisperend fris. Schenk hem op ongeveer 10 graden tussen zijn eerste en
derde jaar bij allerlei soorten vis, schaal- en schelpdieren, wit vlees of perfect als aperitief natuurlijk. Een koopje aan deze prijs!

WIT

Nieuw-Zeeland heeft vele troeven om hoogstaande
wijnen te produceren. De belangrijkste is ongetwijfeld het koele klimaat waarin druiven langzaam kunnen rijpen waardoor hun meest subtiele geuren en
smaken worden ontlokt, en daar kan men prachtige
wijnen met veel finesse en voldoende frisheid mee
maken. Het heeft eigenlijk lang geduurd alvorens
we dat hier in Europa door hadden. Pas in de jaren
tachtig, toen een Nieuw-Zeelandse Sauvignon Blanc
tijdens een blindproeverij met vele Franse en andere
toppers als beste uit kwam, kwam alles goed op gang.
Dat late ontdekken heeft ongetwijfeld te maken met
het feit dat Nieuw-Zeeland slechts 1% van de totale
wijnproductie in handen heeft en dat het bovendien,
voor ons althans, aan de andere kant van de wereld
ligt. De eerste druivenstokken werden hier reeds in
1819 aangeplant. 90% van de druivenoogst is afkomstig van 3 regio’s: Marlborough, Gisborne en Hawkes
Bay. In totaal strekken de wijngaarden zich uit over
1000 kilometer. De geschiedenis van de wijnbouw in
Nieuw-Zeeland begon met de eerste wijnstokken die
Samuel Marsden in 1819 uit Australië meebracht. Rond
1970 liet de Nieuw-Zeelandse wijnindustrie zich leiden
door het advies van de Duitse professor Helmut Becker om Müller-Thurgau aan te planten. Vanaf de jaren
tachtig echter gaan wijnboeren aan de slag met Sauvignon Blanc. Ondertussen kunnen de Nieuw-Zeelandse wijnen van dit ras zich moeiteloos meten met de
beste Sauvignons van de wereld. En misschien zit de
zogenoemde ‘Wine Export Certification’ daar voor iets
tussen. Die ziet erop toe dat alleen kwaliteitswijnen
geëxporteerd worden en dit slechts na een chemische
en proeftechnische keuring. Het grootste compliment
is wel dat een vooraanstaande producent van Sancerre
zelf een wijngaard heeft gekocht in Marlborough! Het
wat koelere Zuidereiland is qua productie verreweg
de belangrijkste regio, met een wijngaardareaal dat
groeit naar 23.000 hectare, dat wil zeggen bijna twee
derde van het totaal dat Nieuw Zeeland vertegenwoordigt. Het land heeft niet alleen wonderlijke landschappen te bieden in films van Peter Jackson, maar
ook de klimatologische omstandigheden zijn er uiterst
geschikt. De majestueuze bergketens houden wind en
regen tegen, de Grote Oceaan beïnvloedt gunstig de
temperatuur en de zuidelijke ligging zorgt voor lange
dagen met veel zonuren. Zo krijgen we een unieke opbouw in aroma’s en smaakstoffen die tot uitdrukking
komen in de expressieve wijnen van dit gebied.

ROOD

ROOD

We bieden in overleg met wijnbouwers, die kwalitatief
interessante wijnen hebben, deze 11 + 1 GRATIS promoties aan.

Nieuw-Zeeland ~ Marlborough,
Saint Clair Family Estate ‘Sauvignon Blanc’ 2018
NR. 245H

PRIJS: 12,38 + BTW = 14,98 EURO

Pioniers in Marlborough waren Neal en Judy Ibbotson, die in 1978 hun eerste
wijngaard aanplantten. Aanvankelijk verkochten ze hun druiven aan lokale wineries, maar stilaan ontstond de wens om zelf wijnen te maken. Ze trokken Kim
Crawford aan, één van de beste wijnmakers van Nieuw Zeeland, en in 1994
lanceerden ze met veel succes de eerste “Saint Clair Estate”-wijn (genoemd naar
de familie Sinclair, eerste eigenaar van het landgoed). Vandaag de dag heeft het
familiebedrijf -met vader en moeder Ibbotson, hun twee dochters Sarina en Julie,
en zoon Tony- ruim 100 hectare wijngaard in zijn bezit. De Ibbotsons produceren
niet alleen Sauvignon Blanc, kenmerkend voor Marlborough, maar ook een hele
reeks wijnen van verschillende druivenrassen. De Saint Clair Sauvignon Blanc heeft een heldergele kleur en
lichte kleverigheid. We snuiven de typische geuren op van gras, pompelmoes, kruisbes, passievrucht en
lichte zilte toetsen. De opening is beloftevol en het middenstuk goed gevuld met een mooie intensiteit. In een lange
tintelende finale overheersen verfrissende zuren, een hint van
guave en fijne citrustoetsen. Niet te versmaden als aperitief,
bij schaal- en schelpdieren of bij lenteslaatjes met pittig gerookte kip of kalkoen. Te schenken op 10 à 11 graden tussen
zijn eerste en derde of vierde jaar.
Neal en Judy Ibbotson
Kim Crawford
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We bieden in overleg met wijnbouwers, die kwalitatief
interessante wijnen hebben, deze 11 + 1 GRATIS promoties aan.

Zuid-Afrika

Zuid-Afrika ~ Western Cape ‘Chenin Blanc’,
Groot Geluk 2017
NR. 947G

PRIJS: 5,78 + BTW = 6,99 EURO

WIT

Het klimaat op de West-Kaap, bakermat van de Zuid-Afrikaanse
wijnbouw, is mediterraan met zachte zomers en koele winters. De
zomerhitte wordt getemperd door de ijskoude golfstroom die langs
de kust van Afrika trekt. Hier in het zuidelijkste puntje van Afrika
ontmoeten twee machtige Oceanen elkaar: de Atlantische Oceaan
in het westen en de Indische Oceaan in het oosten. De vochtige
luchtstromen die landinwaarts trekken, brengen de wijngaarden
de nodige verkoeling. Chenin Blanc is dé Zuid-Afrikaanse druif voor
witte wijnen. Deze Groot Geluk is lichtgeel van kleur met heldere
schitteringen. Hij heeft aangename aroma’s van groene appel, meloen en mango en de smaak is levendig en fris met een zachte
afdronk. Hij leent zich uitstekend als aperitief, bij zomerse slaatjes,
gamba’s, koude visbereidingen, jonge geitenkaas en gebakken vis.
Schenk hem in zijn eerste of tweede jaar op 9 à 10 graden en geniet ervan.

Zuid-Afrika ~ Western Cape ‘Chardonnay’,
Groot Geluk ‘Premium’ 2018
NR. 580H

Bisschoppenhoflaan 575
B-2100 Deurne

Mgr. Ladeuzeplein 22
B-3000 Leuven

Zuid-Afrika ~ Western Cape ‘Merlot’,
Groot Geluk 2017
NR. 948G

PRIJS: 6,19 + BTW = 7,49 EURO

Door de eeuwen heen is een rijke begroeiing op de
West-Kaap ontstaan die zich heeft aangepast aan vele
microklimaten en bodemsoorten waaronder graniet,
zandsteen, leem, zand en leisteen. Er komen meer
dan 10.000 verschillende plantensoorten voor waarvan 70% nergens anders ter wereld te vinden is. In
totaal zijn het er meer dan in het gehele noordelijk
halfrond. Niet voor niets is dit gebied tot Werelderfgoed verklaard. Het is dan ook de ideale streek voor
het verbouwen van edele druivenrassen. De Groot
Geluk Merlot heeft uitgesproken aroma’s van rode
vruchten, pruimen, rode pepers en een vleugje tabak
en ceder. Het is een zeer soepele en mondvullende
wijn met een intense afdronk. Heel lekker tussen zijn eerste en derde jaar bij
kip, kruidige gerechten zoals pizza, pasta en stoofpotjes en natuurlijk een
ideale disgenoot bij uw zomerse barbecues! Schenk hem niet te warm, op
zo’n graad of 16 is perfect.

PRIJS: 6,60 + BTW = 7,99 EURO

Door de omgekeerde seizoenen in vergelijking met Europa,
wordt hier geoogst in maart, wanneer bij ons de lente theoretisch begint. Na de oogst gist het sap op Frans eikenhout, de wijn blijft een maand op zijn ‘lie’ en daarna nog
een tijdje op vat.. Het evenwicht tussen de aangename,
volle Chardonnay en de heel licht aanwezige eik door de
vatrijping, is zonder meer perfect! Het rondt deze heerlijke
witte wijn af zonder het lekkere fruit (perzik, ananas en
citrusvruchten) de kop in te drukken. De mooie, lange afdronk eindigt in een vanille-toets, prachtig! Of zoals men in
het Zuid-Afrikaans zegt: ‘Hierdie Chardonnay is gedeeltelik
vatvergis en kombineer levendige sitrusgeure met ‘n weelderige tekstuur en afgeronde
eik’. Jong schenken, vanaf zijn eerste jaar, bij allerlei visgerechten in saus, schaal- en
schelpdieren, gevogelte en delicate witte vleessoorten en dit op 10 graden. Best niet
langer bewaren dan drie of vier jaar. Een magnifieke witte wijn met een heel goede
structuur en mooie balans!

Mechelsesteenweg 313
B-2550 Kontich

ROOD

Jan van Riebeeck

ROOD

WIT

Alleen de naam op het etiket
stemt u al positief. De mooie
naam ‘Groot Geluk’ is ontleend
aan het gevoel van vreugde van
Jan van Riebeeck bij de eerste
Kaapse wijnoogst, nu 350 jaar
geleden, in 1659. Als u dan ook
de fles nog eens omdraait om op
het achter-etiket enkele zinnetjes
uitleg in het Zuid-Afrikaans te lezen... En dan heeft u nog niets gedronken. Het prachtige Zuid-Afrika heeft ons sinds het terug op
gang komen van de wijnbouw
begin jaren negentig reeds meermaals positief verrast.

Leuvensesteenweg 474
B-1930 Zaventem

Zuid-Afrika ~ Western Cape, ‘Cabernet
Sauvignon’, Groot Geluk ‘Premium’ 2017/2018
NR. 688G

PRIJS: 7,02 + BTW = 8,49 EURO
Van de ‘Groot Geluk Premium’ bestaat ook een
rode versie. Het accent wordt hier gelegd op fruit
door een gisting op moderne, roestvrijstalen gistingstanks. Niettegenstaande is ook een lichte
houttoets aanwezig door een korte vatrijping die
de wijn iets romigs en rond geeft. Intense aroma’s van rode en zwarte bessen en een vleugje
mint maken deze wijn uiterst aangenaam. Drink
deze wijn best tussen zijn eerste en vierde jaar bij
bijvoorbeeld gegrilde entrecôte met kruidenboter, rosbief, ganzenborst met pruimen of varkenshaas met honing-abrikozensaus. Schenk hem
bij voorkeur op 16 à 17 graden.

T 03 326 55 33
F 03 326 58 99

Maandag tot en met zaterdag geopend van 9u00 tot 18u00. Zondag gesloten. Er zijn altijd een 20 tot 25 wijnen te proeven.

info@magnuswijnen.be
www.magnuswijnen.be

