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ONZE BESTE DESSERTWIJNEN PER PRIJSCATEGORIE

W
ITZ
OE
T

	 BESTE	ZOETE	WITTE	WIJN	ROND	8	EURO

Duitsland, Mosel-Saar-Ruwer Riesling ‘Hochgewächs’  
Trierer Benediktinerberg, Weingut G.F.von Nell 2017/2018

PRIJS 6,36 + BTW = 7,69 EURO  NR: 682G

De Duitsers hebben hun wijnbouwgebied opgesplitst in 13 ‘Anbaugebiete’, 
wijnregio’s eigenlijk. Eén van die dertien Duitse wijnregio’s is ‘Mo-
sel-Saar-Ruwer’. De steile hellingen langs de oevers van de Moezel, die zich 
kronkelend een weg baant naar de Rijn in Koblenz, zijn bezaaid met wijn-
gaarden en bossen. In dit gebied zwaait de Riesling de scepter. De witte 
wijnen zijn van een onvergelijkbare finesse, hebben een bijzondere aroma-
tische complexiteit en een fruitige frisheid. De familie ‘von Nell’ doet hier 
sinds 1803 aan wijnbouw. Vóór die tijd waren de wijnbergen eigendom van 

de Benediktijner-monniken.  In het kader van de secularisatie heeft de familie ‘von Nell’ deze 
wijnbergen in 1803 in bezit gekregen.  Momenteel wordt het wijndomein door de Heer ‘Georg 
Fritz von Nell’ in de 7de generatie geleid. Een op en top familiegebeuren met oog voor kwaliteit 
en heel veel beroepstrots en dit alles sympathiek en altijd even vriendelijk. De “Trierer Be-
nediktinerberg” heeft een leisteenbodem, zeer typisch voor het wijnbouwgebied `Mo-
sel-Saar-Ruwer’. Door het mineraalgehalte van de verweringsleisteen krijgt deze wijn zijn volle 
smaak. Deze `Riesling Hochgewächs’ is een hoogwaardige kwaliteitswijn, die vooral in combi-
natie met zoetzure of fruitige gerechten enorm flatteert. Doordat hij niet té zoet is, kan u hem 
prima gebruiken als terrasjeswijn voor aangename avonden met vrienden. Schenk hem jong op 
9 à 10 graden en bewaar hem best niet langer dan 4 jaar. Heerlijk als het niet té zoet mag zijn.

W
ITZ
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T

	 BESTE	ZOETE	WITTE	WIJN	ROND	15	EURO

Muscat de Beaumes de Venise ‘Carte d’Or’ 2017/2018  
Vignobles de Balma Venitia

PRIJS 13,02 + BTW = 15,76 EURO NR. 342G

We bevinden ons in de zuidelijke Rhône vlakbij de wijngebieden van 
Châteauneuf- Du-Pape, Gigondas, Tavel en andere. Dichts bij zijnde ste-
den (stadjes) zijn  Orange en het prachtige Avignon. Het stokoude dorp-
je ‘Beaumes de Venise’ wordt  beschermd door een hoge bergwand die 
de kostbare druifjes beschut tegen gure  weersomstandigheden. Dit 
bosrijke gebied is een lust voor het oog en een oase  van rust en kalm-
te. Ver buiten Frankrijk’s grenzen is ‘Beaumes de Venise’  beroemd om 

zijn uitzonderlijke zoete witte muskaat-wijn, de beste van het land  en misschien wel van de 
wereld, waarom niet. Opdat niet alle suiker tot alcohol zou  gisten, wordt de fermentatie gestopt 
door neutrale alcohol toe te voegen. Deze  lichte versterking verklaart de 15 à 15,5% alcohol 
van een Muscat de Beaumes de  Venise. Het resultaat is een kostelijke wijn met een aroma van 
vers, zoet  fruit. Fantastisch lekker bij fruit, fruittaarten, sorbets en allerlei zoete  nagerechten. 
U kan hem al jong schenken of gerust een jaartje of acht laten  liggen. Schenken op 7 à 8 
graden Celsius. Een prachtige afsluiter van een  geslaagd dineetje!

PO
RT
O

	 BESTE	PORTO	ROND	18	EURO

Porto Romariz ’10 Years Old’
PRIJS 15,36 + BTW = 18,59 EURO NR. 469

Een ‘10 Years Old’ is een Porto die minstens 10 jaar ter plaatse op eiken 
vaten heeft gerijpt. Hij is niet uit één enkel oogstjaar afkomstig, men moet 
de vermelde ouderdom als een gemiddelde van de blend interpreteren 
die zorgvuldig wordt samengesteld uit een mengsel van de beste jaren. 
De vermelde ouderdom is dus altijd een gemiddelde, zo kan een ‘20 
Years’ een mengsel van ‘10 Years’ en ‘30 Years’ zijn. Het is een fluweel-
zachte godendrank, getaand van kleur en klaar om te drinken. Schenken 

op 16 à 17 graden en best na opening niet langer dan enkele weken tot een maand bewaren, dergelij-
ke oudere porto is namelijk wat delicater en verdraagt niet meer zo goed lucht.

ONZE BESTE CHAMPAGNES PER PRIJSCATEGORIE
MO
US
SE
RE
ND

	 BESTE	‘CHAMPENOISE’	ROND	8	EURO

Spanje, Cava, Duc de Foix ‘Brut Nature’
PRIJS 6,82 + BTW = 8,25 EURO NR. 694

Cava is na Champagne de populairste en meest verkochte mousse-
rende wijn! 95 procent van alle Cava komt uit Catalonië en 75 pro-
cent daarvan wordt in en rond de stad Sant Sadurni gemaakt. De 
eerste cava werd in 1872 gemaakt door ene Josep Raventos van het 
huis Codorniu. Aangezien rond de eeuwwisseling niemand dacht dat 
mousserende wijn anders kon heten dan Champagne, noemde men 
Cava in die tijd gewoon ‘Xampan’ (= Champagne in het Castiliaans). 
Met de oprichting van de EEG in 1957 mochten echter alleen wijnen 
uit het district Champagne ook zo genoemd worden in de toen 6 
aangesloten landen en later, in 1986, toen Spanje toetrad tot de EU, 

is men volledig overgegaan op de naam ‘Cava’. We selecteerden deze ‘Duc de Foix Brut 
Nature’ om zijn zeer mooie prijs/kwaliteitsverhouding en aangename smaak. Schenk 
hem zoals Champagne op ongeveer 6 graden als aperitief of als verfrissend en feestelijk 
glaasje met vrienden en laat u maar eens goed gaan, hij smaakt naar nog …

MO
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RE
ND

	 BESTE	‘CHAMPENOISE’	ROND	10	EURO

Spanje, Cava (Méthode Traditionelle) Eudald Massana Noya ‘Brut’ 
(Agricultura Ecologica) BIO

PRIJS 8,67 + BTW = 10,49 EURO  NR. 826

Deze voortreffelijke Cava ‘Eudald Massana Noya’ wordt 
gemaakt op een klein wijndomein (30 hectare) in `Su-
birats’, zo’n 40 kilometer ten Zuiden van Barcelona. De 
ligging is uniek en laat door, onder andere, de steeds aan-
wezige mediterrane bries een volledig biologische en 
biodynamische teelt toe. De bodega is ingeschreven in de 
`Consejo Catalán de Producción Agraria Ecológica- CCPAE’ 
en al hun wijnen en Cava’s dragen dit biolabel. De kennis 
om dit alles tot een goed einde te brengen is reeds negen 

generaties van vader op zoon doorgegeven. Het domein is al sinds de zestiende eeuw 
in het bezit van de familie Massana. De Cava `Eudald Massana Noya’ (dit is trouwens 
ook de eigennaam van de wijnmaker) is gemaakt met de druiven Macabeo, Parellada 
en Xarel-lo. Eudald gaat vooral op zoek naar de sensaties die reeds aanwezig zijn in de 
druif om die op een natuurlijke wijze om te zetten in zijn wijnen en cava’s met persoon-
lijkheid en karakter. Dit is een zeer aangename Cava met een strogele kleur, veel bub-
bels en impressies van rijpe appels en peren en een lekker fruitige, ronde smaak. Hij zal 
heel goed tot zijn recht komen als aperitief, bij gerookte vis, schelpdieren en kippefilet. 
Schenk deze `puur natuur’ schoonheid op 6 à 7 graden en laat het smaken, heerlijk 
lekker!

MO
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ND

	 BESTE	CHAMPAGNE	ROND	25	EURO

Champagne ‘J. De Telmont Grande Réserve’ Brut
PRIJS 20,58 + BTW = 24,90 EURO NR. 513A

We geven een kort (en dus niet volledig) overzicht van 
wat over deze Champagne al geschreven werd in de na-
tionale en internationale pers: In ‘Le Guide Hachette des 
Vins’ werd hij enkele jaren geleden zelfs ‘Coup de Coeur’ 
en kreeg daarenboven drie sterren, beter kan niet… We 
citeren even: “Er is slechts één Champagne ‘Coup de 
Coeur’ aan deze prijs. En met 3 sterren dan nog! Zal er 
genoeg zijn voor iedereen?” In Groot-Brittannië kreeg hij 
in het vaktijdschrift ‘Decanter’ het diploma voor de 
Champagne met de beste prijs/kwaliteitsverhouding. 
Ook in ‘Uit Magazine’ werd hij geklasseerd bij de beste 
prijs/kwaliteitsverhouding. De Amerikaanse goeroe met 

wereldwijde invloed ‘Robert Parker’ gaf de ‘Vintage’ 96/100! En zo kunnen we nog een 
tijdje doorgaan maar veel beter kan u zelf even proeven om het te ontdekken. Het is 
een zeer soepele, frisse Champagne met een prachtig evenwicht en een zeer grote 
rijkdom. Hij is complex en lang van afdronk. Schenk hem op 6 à 7 graden 

U wil smakelijk lekkere wijnen voor 
de feestdagen maar even langskomen 

voor wat wijnadvies is voor u moeilijk in de drukke 
eindejaarsperiode? Geen probleem, in deze folder vatten 
we al onze lievelingswijnen per prijscategorie samen!

We selecteerden uit onze uitgebreide prijslijst, wijnen 
in verschillende prijsklassen die volgens ons het meest 
geschikt zijn voor uw eindejaarsetentjes, onze aanraders 
dus. Lees er alles over in deze folder.

ONZE	AANRADERS		
VOOR	DE	FEESTDAGEN

KWALITEIT 
GEGARANDEERD!

https://www.magnuswijnen.be/nl/wijnen/cava-methode-traditionelle-duc-de-foix-brut-nature-0
https://www.magnuswijnen.be/nl/wijnen/cava-brut-eudald-massana-noya-0
https://www.magnuswijnen.be/nl/wijnen/champagne-brut-75cl-grande-reserve-jde-telmont-0
https://www.magnuswijnen.be/nl/wijnen/duitsland-mosel-saar-ruwer-riesling-hochgewachs-lieblich-trierer-benediktinerberg-weingut-2
https://www.magnuswijnen.be/nl/wijnen/muscat-de-beaumes-de-venise-carte-or-2017
https://www.magnuswijnen.be/nl/wijnen/geschenkdoos-romariz-met-1-fles-porto-romariz-10-years-old-0#slide-0-field_product_image-2000


ONZE BESTE WITTE WIJNEN PER PRIJSCATEGORIE:
W
IT

	 BESTE	WITTE	WIJN	ROND	5	EURO

‘Chardonnay’ Les Plants Nobles 2018 Ropiteau Frères, Vin de France
PRIJS 4,75 + BTW = 5,75 EURO  NR. 653HH

Als een Bourgognehuis zoals Ropiteau Frères, dat al meer dan 150 jaar bestaat 
en een vlekkeloze reputatie heeft als maker van uitzonderlijke witte 
Meursault’s en andere grote Bourgognenamen, op een dag besluit ook een 
meer prijsbewuste ‘Chardonnay Vin de France’ op de markt te brengen, dan 
kan u er van op aan dat ze zich niet zullen laten kennen! Zijn ronde, verfrissen-
de smaak past heel mooi bij gerechten zoals kreeft, krab, garnalen, scampi’s, 
zalm, gebakken tong, tarbot en vele andere vissoorten. Ook kip, kalkoen en 

parelhoen verenigen zich graag met deze mooie witte wijn. Schenk hem vanaf nu al op ongeveer 10 à 
11 graden en bewaar hem best niet langer dan tot 2021. ‘Ropiteau Frères’ doet zijn vlekkeloze reputatie 
alle eer aan met deze knappe witte wijn, voortreffelijk!

W
IT

	 BESTE	WITTE	WIJN	ROND	7	EURO

Spanje, Rueda DO., Palacio de Pimentel ‘Verdejo’ 2018
PRIJS 5,78 + BTW = 6,99 EURO  NR. 759H

De Spaanse appellatie ‘Rueda’ heeft zich een reputatie weten op te bouwen met 
zijn uitstekende witte wijnen! Wijn van de ‘Verdejo’ druif bezit de structuur en ba-
lans om goed te rijpen en na een paar jaar op fles wordt de smaak noot- en 
honingachtig. Het hoge gehalte aan glycerol zorgt voor rondborstigheid. Hij heeft 
een mooie mondvulling, fruit en wat rondheid, veel body en een mooie, lange af-
dronk. U schenkt hem best tussen zijn eerste en derde levensjaar, op 9 à 10 graden. 
Heerlijk bij allerlei visgerechten, mosselen, rauwe of gepocheerde oesters en na-
tuurlijk bij paella. Heel mooie wijn uit één van Spanje’s meest befaamde appellaties 

voor witte wijn!

W
IT

	 BESTE	WITTE	WIJN	ROND	8	EURO

Zuid-Afrika, Western Cape, Ietsie Anders ‘Sauvignon Blanc’ 2018  
Fat Barrel, Uitkyk Farm

PRIJS 7,02 + BTW = 8,49 EURO  NR. 964H

Deze ‘Sauvignon Blanc’ met de typisch Zuid-Afrikaanse naam ‘Ietsie Anders’, 
wordt gemaakt op het 27 hectare grote wijndomein ‘Uitkyk Farm’ in Welling-
ton, vlakbij Paarl, op zo’n 50 kilometer ten Noordoosten van Kaapstad. Het is 
het werk van eigenaar en wijnmaker ‘Theunis van Zyl’ en zijn vrouw ‘Annali-
ze’, derde generatie reeds op dit prachtig domein. Het is een zuivere Sauvig-
non met een knisperende frisheid, een volle, mondvullende smaak en een 
mooie fruittoets! Heel mooi zal hij zijn als aperitief, bij koude voorgerechten, 

aspergegerechten, garnalen, krab, oesters, forel, gepocheerde kabeljauw en allerlei oosterse gerech-
ten. Op zijn best op een graad of 9 à 10 en dat tussen zijn eerste en derde levensjaar.

W
IT

	 BESTE	WITTE	WIJN	ROND	10	EURO

Château des Gravières ‘Cuvée Spéciale Hauts du Bernet’ 2018
PRIJS 8,25 + BTW = 9,98 EURO NR. 959H

De gebroeders Thierry en Denis Labuzan zijn één van onze oudste leveranciers en 
makers van enorm lekkere rode en witte wijnen uit de Graves streek. Deze witte 
komt tot stand met voor de helft Sémillon en voor de helft Sauvignon Blanc. Het is 
een Graves met de aangename rondheid van de Sémillon en de verfrissende, le-
vendige fruitigheid van de Sauvignon. Een zeer verleidelijke wijn die het prima zal 
doen bij garnalen, mosselen, Sint-Jakobsschelpen, vis in romige sausen en andere 
gerechten van zoet- en zoutwatervis. Ook bij gerechten op basis van kalfs- en var-
kensvlees, gebraden kip of kalkoen, sommige oosterse gerechten of als aperitief 
doet hij het prima. Drink deze lekkernij tussen zijn eerste en vierde jaar op ongeveer 

10 graden en geniet er van!

W
IT

	 BESTE	WITTE	WIJN	ROND	12	EURO

Italië, Gavi di Gavi DOCG. ‘Najè’ 2018 Collina Serragrilli
PRIJS: 9,83 + BTW = 11,89 EURO NR. 360H

De Gavi di Gavi van kwaliteitsdomein Collina Serragrilli beantwoordt aan de karak-
teristieken van de Gavi-wijnen met zijn lichtgele tint, frisse zuren, wat sprankeling en 
mooie minerale toetsen. In de neus hebben we onder andere groene appel, limoen 
en witte perzik. Bij het proeven is er een flinke aanzet, volle aroma’s en speelse 
zuren, om te eindigen in een lange, fijne finale. Met een zorgvuldige, zachte en 
koude persing proberen de wijnmakers de pitten niet te pletten. Deze aanpak resul-
teert in een boeiende kennismaking met deze druif of voor de trouwe liefhebbers 
van de Gavi een blij weerzien. Schenk deze knappe witte wijn op ongeveer 10 
graden tussen zijn eerste en vierde jaar. Heerlijk!

W
IT

	 BESTE	WITTE	WIJN	ROND	14	EURO

Pouilly-Fumé AOC., Château Favray 2018
PRIJS: 11,55 + BTW = 13,98 EURO NR. 271H

De zeer goed gelegen wijngaarden van château Favray zijn iets hoger gelegen en 
hebben een zeer specifieke kalkbodem met veel witte keien die de opgeslagen 
warmte reflecteren op de druiven. Men bewerkt hier de wijngaarden op een natuur-
vriendelijke manier (viticulture raisonnée) volgens de voorschriften die het officiële 
label ‘Terra Vitis’ voorschrijft. Uiteraard houdt dat onder andere een minimum gebruik 
van producten en dergelijke in. Verder houdt de eigenaar alle details van dichtbij in het 
oog en is geen moeite hem te veel om zo goed mogelijke wijn te maken. Het resultaat 

is een knappe Pouilly-Fumé met in de neus impressies van bloemen en veel fruit, heerlijk fris. In de smaak 
heeft hij een zekere mineraligheid en opnieuw heel wat fruit, alles mooi harmonisch. Heel mooi tussen zijn 
eerste en vierde of vijfde jaar bij gerookte zalm, allerlei schaal-en schelpdieren, charcuterie en wit vlees. 
Schenk deze klassewijn op ongeveer 10 graden.

W
IT

	 BESTE	WITTE	WIJN	ROND	24	EURO

Pouilly-Fuissé AOC., Domaine Thibert ‘Héritage’ 2017
PRIJS: 19,82 + BTW = 23,98 EURO NR. 409G

’Pouilly-Fuissé’ is een naam die vele wijnliefhebbers als muziek in de oren klinkt en 
hun smaakpapillen een beetje zenuwachtig maakt. De familie ‘Thibert’, de eigenaars 
en makers van verschillende uitmuntende witte Bourgognes, moeten we u al niet 
meer voorstellen: ze wonnen met hun wijnen alle mogelijke prijzen en médailles, 
kregen al meermaals de ‘Coup de Coeur’ in de befaamde Franse wijngids ‘Guide Ha-
chette’ en zullen ook in de toekomst nog veel van zich laten horen. Kwaliteit met 
grote K! De appellatie ‘Pouilly-Fuissé’ wordt gevormd door vier gemeenten: Chaintré, 

Solutré, Vergisson en natuurlijk Fuissé. Het golvende, heuvelachtige gebied heeft een hoofdzakelijk kalk-
houdende bodem waar vanzelfsprekend slechts een druif voor de witte wijn op groeit: de Chardonnay. U 
kan deze grote Bourgogne best drinken tussen zijn tweede of derde jaar en zijn zesde à zevende. Combi-
neer deze Pouilly-Fuissé met klassegerechten zoals zalm, schol, heilbot, zeetong, krab, kreeft of zelfs 
kalfsvlees. U zal in de wolken zijn... Schenk deze schoonheid op 11 à 12 graden Celsius, niet ijskoud dus.

ONZE BESTE RODE WIJNEN PER PRIJSCATEGORIE:
RO
OD

	 BESTE	RODE	WIJN	ROND	5	EURO

Domaine Lalaurie ‘Cuvée Alliance’ 2018, Coteaux de Narbonne 
PRIJS 4,70 + BTW = 5,69 EURO  NR : 648H

Voor deze ‘Cuvée Alliance’ worden veel verschillende druivensoorten gebruikt: 40% Marselan, 
20% Syrah, 20% Cabernet Sauvignon, 10% Merlot en 10% Cinsault. Ze worden allemaal apart 
gevinifieerd om pas daarna te worden samengevoegd. Het hele vinificatieproces is er op ge-
richt het fruitige karakter te behouden. Deze rode wijn is mooi samengesmolten en in balans 
en heeft ondanks zijn souplesse toch een zekere stevigheid en kracht. Best drinkt u hem 

tussen zijn eerste en derde of vierde jaar op ongeveer 16 à 17 graden bij bijna alle gebakken en gebraden 
vleesgerechten, gevogelte of allerlei deegwaren. Wat lekker voor die prijs!

RO
OD

	 BESTE	RODE	WIJN	ROND	8	EURO

Spanje, Rioja D.O.C.a., Viña Guria ‘Crianza’ 2017
PRIJS 6,60 + BTW = 7,98 EURO NR. 699G

Het Rioja gebied ligt in het midden van Noord-Spanje in de vallei van de Ebro en is zonder 
twijfel de bekendste Spaanse appellatie omdat hier reeds zeer lang kwaliteitswijnen 
worden gemaakt. Deze ‘Viña Guria Crianza’ is een overheerlijke rode wijn die u nu perfect 
kan drinken. Hij is lekker rond, vol en zacht van smaak en heeft een lichte eiktoets die mooi 
versmelt in het geheel en niet overdreven is. De Tempranillo druif gecombineerd met het 

hout geven een fraaie vanillesmaak. De afdronk is lang en zeer aangenaam! Drink hem bij vleesgerechten 
zoals Chateaubriand, entrecote, Spaanse kalfsniertjes of ossenhaas. Ook bij wild of tam gevogelte staat hij 
meer dan zijn mannetje. Drink deze zalige rode wijn op 17 à 18 graden tussen zijn tweede en zevende jaar.

RO
OD

	 BESTE	RODE	WIJN	ROND	10	EURO

Italië, Barbera d’Alba DOC., Collina Serragrilli 2017
PRIJS 8,75 + BTW = 10,59 EURO NR. 703G

In het plaatsje ‘Neive’ in de Noord-Italiaanse ‘Piemonte’ streek, ligt het vrij kleine (16 
hectare) wijndomein ‘Collina Serragrilli’. Men maakt hier voortreffelijke ‘Barolo’s’, ‘Barba-
resco’s’ en ‘Barbera d’Alba’s’. De familie Lequio heeft alle troeven in handen om prachti-
ge Barbera’s te maken en gebruikt die optimaal. Hun Barbera is fris en levendig en heeft 
een zeer aangename fruittoets die hem ook jong al toegankelijk maakt. U kan hem dan 
ook al vanaf zijn tweede jaar drinken of nog bewaren tot zijn vijfde à zesde levensjaar. 
Schenk hem op 16 à 17 graden bij een Italiaans gerecht zoals Parmaham of Prosciutti di 
San Daniele. Ook mooi bij lamsbout of rundvlees en Parmezaanse kaas. Lekker!

RO
OD

	 BESTE	RODE	WIJN	ROND	12	EURO

Montagne Saint-Emilion, Château de Maison Neuve 2015
PRIJS: 9,90 + BTW = 11,98 EURO NR. 865E 

Het 62 hectare grote ‘Château de Maison Neuve’ is reeds eigendom van 
dezelfde familie sinds de 16e eeuw! De 80% Merlot en 20% Cabernet Franc 
en Sauvignon groeien er op een plateau met een klei- en kalkhoudende 
bodem, zeer gunstig georiënteerd naar het zuidwesten. Het is een voorbeel-
dige Montagne Saint-Emilion die ondanks zijn rijkdom en kracht nooit hard of 
zwaar is. Door de rijping op eiken houten vaten van 1 of 2 oogsten, blijft de 
eiktoets mooi getemperd en discreet maar duidelijk aanwezig in de achter-
grond. Heel mooi evenwicht voor deze knappe rode Bordeaux die nu al heel 
lekker is maar de komende jaren nog positief verder zal evolueren. Best 

drinkt u deze klassewijn tussen zijn 3e en 10e levensjaar bij bijvoorbeeld rundbiefstuk, lamszadel 
en allerlei wild en gevogelte. Een aanrader!

RO
OD

	 BESTE	RODE	WIJN	ROND	15	EURO

Gigondas, Romane-Machotte 2017
PRIJS 12,39 + BTW = 14,99 EURO NR. 267G

Het schilderachtige dorpje ‘Gigondas’ ontleent zijn naam aan wat van-
daag één van de meest befaamde appellaties van de Rhône streek is 
geworden. De wijnen zijn er meestal van heel goede kwaliteit en de 
prijzen blijven er redelijk. Deze ‘Romane Machotte’ wordt gemaakt 
door het in 1929 opgerichte wijnhuis ‘Pierre Amadieu’. Vandaag wordt 
die uitzonderlijke wijngaard bewerkt door de 2e en 3e generatie van 
deze wijnbouwerfamilie. Ze stellen alles in het werk om hoogstaande 

wijnen te maken en gebruiken hiervoor de nieuwste apparatuur, maar behouden eveneens de 
oude wijsheden en ervaring van de vorige generaties en hebben een zeer groot respect voor de 
natuur en het typische karakter van de bodem. Hun wijn is zeer aangenaam en kruidig en op zijn 
best tussen zijn derde en zevende jaar. Schenk hem op 16 à 17 graden bij allerlei vleesgerechten 
of wild en u zal genieten…

RO
OD

	 BESTE	RODE	WIJN	ROND	18	EURO

Italië, Valpolicella Ripasso DOC. 2016 Dal Cero
PRIJS 14,83 + BTW = 17,95 EURO NR. 339F

Valpolicella Ripasso Superiore ondergaat na fermentatie in stalen tanks 
een tweede fermentatie (gisting) als hij getrokken wordt over de ge-
droogde en al uitgeperste druivenschillen die zijn overgebleven van de 
Amarone. Daardoor krijgt een ripasso een iets hoger alcoholgehalte, 
hier 14,5%. De wijn verblijft 12 maanden op eiken vaten van 20 hl. In 
het glas een robijnrode kleur, de neus interessant en complex: zoetheid, 
succulentie, kruidigheid en gestoofd fruit. Aanzet en middenstuk ken-

merken zich door aromatische volheid waarna er levendige en frisse zuren in de afdronk volgen 
en een bittertje. Nu drinken kan, maar nog even laten liggen kan zeker ook, geen probleem tot 
makkelijk zijn achtste of tiende jaar. Smaakt heerlijk bij eend, varkensgebraad en een smeuïge 
risotto met aardse smaken. Niet te warm schenken, op ongeveer 17 graden is prima.

RO
OD

	 BESTE	RODE	WIJN	ROND	24	EURO

Pauillac AOC., Château Bellegrave ‘Les Charmes’ 2011
PRIJS 19,82 + BTW = 23,98 EURO NR. 957X

Het slechts 8 hectare grote Château Bellegrave (niet te verwarren met het 
gelijknamig château in de Haut-Médoc) is gelegen ten zuiden van de ge-
meente Pauillac, te midden van prestigieuze buren ‘Château Latour’, 
‘Château Pichon-Longueville’ en ‘Château Lynch Bages’. Er worden jaarlijks 
maar een dikke 20.000 flessen gemaakt. De aanplant bestaat hier uit 62% 
Cabernet Sauvignon, 31% Merlot en 7% Cabernet Franc. Zowel in de wijn-
gaard als in de kelder wordt geen moeite gespaard om kwaliteit te produ-
ceren. Het resultaat is een vrouwelijke wijn: rond en elegant. Zijn volle, 
fluwelen smaak en zachte tannines blijven lang nazinderen en maken hem 

de perfecte kandidaat bij een lekkere haasbiefstuk, rood gegrild vlees of een goed stuk wild. 
Schenk hem op ongeveer 18 graden tussen nu en 2022 en geniet van deze voortreffelijk Pauillac!
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