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Welke wijnen van onze
prijslijst vindt u dit jaar in
de bekende aankoopgidsen?
Zoals u weet kijken we elk jaar aan het begin van het jaar even
welke van onze wijnen goed aangeschreven staan in de vakpers.
Alle persartikels en wijnboeken aanhalen waarin over wijnen wordt
gesproken die wij invoeren, zou ons te ver leiden. We beperken
ons hieronder tot enkele van de meest gelezen gidsen en auteurs
in Vlaanderen, waarin weer veel van onze wijnen voorkomen!

Le Guide Hachette
des Vins ‘sélection
2021’
Dé referentie in Frankrijk en ver
daarbuiten! Jaarlijks verschijnend
wijnnaslagwerk waarbij elk jaar
1500 professionele proevers
35.000 (!) wijnen (alleen
Franse en Luxemburgse) blind
proeven. De ongeveer 8.000
beste daarvan worden in deze
1.100 bladzijden dikke gids
beschreven en slechts 500 van
de 35.000 geproefde krijgen de
felbegeerde ‘COUP DE CŒUR’!

Gambero Rosso
2019/2020/2021
Dé Italiaanse wijnbijbel! Jaarlijks
verschijnend naslagwerk waarin
wijnen worden beoordeeld aan
de hand van ‘Bicchieri’
(= glazen). De allerhoogst
mogelijke onderscheiding in deze
gids zijn ‘Tre Bicchieri’
(= 3 glazen). Van de ongeveer
24.000 geproefde wijnen
krijgen maar enkele honderden
die hoogste onderscheiding,
ze behoren tot de top van
het Italiaanse aanbod!

The Wine Advocate, Jamessuckling.com
Robert Parker
James Suckling is een Amerikaanse
Deze wat omstreden Amerikaanse
uitgave wordt zowel bejubeld
als vervloekt omdat het
de wereldwijde wijnmarkt
beïnvloedt. De prijzen van de
top-Bordeauxwijnen bijvoorbeeld,
worden eigenlijk door ‘The
Wine Advocate’ bepaald. Als
morgen bijvoorbeeld ‘Château
Mouton Rotschild’ 100% krijgt,
verdubbelt de prijs onmiddellijk...

wijn- en sigarencriticus en
voormalig hoofdredacteur en
chef van het Europees Bureau
van Wine Spectator. Ook hij
heeft zeer veel invloed op de
wereldwijde wijnmarkt en prijzen.

ONTDEK ENKELE VAN DE BEST SCORENDE
WIJNEN VAN ONZE PRIJSLIJST!
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Rode wijn

Jorge Navascués

ITALIË

S PA N J E

Chianti DOCG.,
Villa Chigi 2019 Poggio Bonelli

Cariñena DO., Cutio ‘Garnacha/Cariñena 2018
J.Navascués

NR 982I

ROOD

ROOD

Het wijndomein Poggio Bonelli bevindt zich
helemaal in het zuiden van het Chianti-gebied

PRIJS: 6,44 + BTW = 7,79 EURO

Het Chianti-gebied strekt zich uit van Firenze in het noorden tot Siena in het zuiden. Het wijndomein Poggio Bonelli bevindt zich helemaal in het Zuiden van dit gebied,
in Castelnuovo Berardenga. De filosofie van het domein is
om de wijnen een uitdrukking te laten zijn van de omgeving waar de druiven in zijn opgegroeid. Villa Chigi is
gemaakt met uitsluitend Sangiovese en kreeg geen vatrijping om het pure fruit volledig tot zijn recht te kunnen laten komen. Het is een
uiterst vlot drinkbare en aangename wijn die voorzien is van veel ‘Sangiovese’-fruit in geur en smaak. Zijn mondvullende, vlezige en soepele smaak maken
hem zeer geschikt bij goed gekruide schotels, geroosterd vlees, koude schotels en
natuurlijk bij allerlei pasta’s, pizza, spaghetti en allerlei andere Italiaanse gerechten! Geniet ervan tussen zijn eerste en vierde jaar maar zorg zeker dat u hem niet
te warm schenkt, ideaal is licht gekoeld op zo’n 16 graden.

Vertaling tekst in ‘Jamessuckling.com’ James Suckling
(90/100): “Een fruitige, gemakkelijk wegdrinkende Chianti met
verse kersen en toetsen van chocolade. Medium body,
citrusachtige aciditeit en zuivere afdronk.”

ROOD

ARGENTINIË

Colonia las Liebres ‘Bonarda’ 2019
Altos las Hormigas

NR 852I

BIO

PRIJS: 7,10 + BTW = 8,59 EURO

’Colonia Las Liebres’ is een zustermerk van `Altos Las
Hormigas’. Deze wijn wordt voor 100% gemaakt met
de `Bonarda’ druif door dezelfde wijnmakers, met
name `Alberto Antonini’ en `Attilio Pagli’ De wijn
wordt bewust niet op eik gelagerd zodat de typische
karakteristieken van deze druif zo puur mogelijk tot
uiting zouden kunnen komen. Hierdoor bewaart hij tevens zijn frisheid en komt
zijn aangename fruitigheid en zijdezachte mondvulling volledig tot zijn recht.
Drink deze donkerkleurige en voortreffelijke wijn jong, tussen zijn eerste en derde
jaar, en dit wat frisser op zo’n graad of 16. Heel lekker bij stevigere vleesgerechten
en de meeste kazen. Geen geld voor zo’n klassewijn!

Vertaling tekst in ‘The Wine Advocate’ Robert PARKER
(90-91/100): “Colonia Las Liebres is nu een (gecertificeerd)
biologisch gamma geworden waarvan de klassieke Colonia Las
Liebres Bonarda Clásica 2019 afkomstig is uit een warm jaar. In
2007 werden bijna zes hectare aangeplant en zij waren de eerste
die biologisch werden gecertificeerd. De wijn blijft fris en heeft ongewoon
bloemige maar elegante aroma’s. 10% koolzuurweking in roestvrije stalen
tanks en veroudering in betonnen cuves. Het alcoholpercentage draait steeds
rond de 13%. In de loop der jaren worden de wijnen van dit gamma
gekenmerkt door minder extractie en minder rijpheid. De wijn is nog steeds
niet gebotteld, maar wint aan elegantie in het glas.”

Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be

NR 528H

PRIJS: 7,84 + BTW = 9,49 EURO

Het wijngebied Cariñena verkreeg in 1932 zijn D.O. status en
behoort tot de grootste en oudste appellatie gebieden van
Spanje. De wijngaarden zijn allen wat hoger gelegen, meestal
tussen de 400 en 800 meter. De wijnmaker en eigenaar sinds
2011 hier is Jorge Navascués, ook wijnmaker bij het befaamde
Rioja huis CVNE, meer specifiek verantwoordelijk voor de wijnen van het 64 hectare grote top wijndomein ‘Contino’. De
carignan (15%) komt van wijnstokken van 50 jaar oud en de grenache levert de
andere 85%. De rijping gebeurt op grote vaten en in betonnen kuipen. Het resultaat mag er meer dan zijn, want de prijs-kwaliteitverhouding van de Cutio is bijzonder interessant! Het is een fruitige rode met verse vanille en zoethout in neus
en mond. Hij is al mooi in balans met romige afdronk en levendige tannines. Uitstekend bij varkensvlees of kip met pittige tomatensaus of tot de verbeelding
sprekende tapas. Drinken op 16 à 17 graden en het voelt alsof je in het nabijgelegen Zaragoza in een bar zit te genieten. Nu drinken kan of even wachten (tot
2023). Salud!

Vertaling tekst in ‘Jamessuckling.com’ James Suckling
(93/100): “ Zeer zuivere, helderrode kleur met in de neus
toetsen van geplette bes, potloodslijpsel en rots. In de mond vol,
compact en gelaagd, maar soepel en fris, romig met fluweelzachte
textuur. Een opwindende nieuwe wijn. Een blend van 85%
Garnacha en 15% Cariñena.”
Vertaling tekst in ‘The Wine Advocate’ Robert PARKER
(90/100): “Het Cutio-gamma is compleet veranderd. De druiven
zijn nu afkomstig van ‘Almonacid de la Sierra’, waar er nu ook een
nieuwe afzonderlijke wijnkelder voor gebouwd werd. De rode
Cutio Garnacha-Cariñena van 2018 bevat 15% Cariñenadruiven,
de overige druiven zijn afkomstig van wijnstokken van gemiddeld 50 jaar
oud, meestal aangeplant op een mergel- en leisteenbodem. Na een koude
maceratie van vier dagen volgde een gisting van 45 dagen met inheemse
gisten. De Cariñena is afkomstig van één enkel, iets jonger perceel dat
gelegen is op een zeer steenachtige bodem. De wijn draagt nogal de stempel
van de Cariñena, met zijn balsemachtig en romig karakter en is een beetje
rustiek met toetsen van boomschors en munt. De smaak is strenger dan
verwacht, met fijne tannines en een evenwichtige aciditeit. Deze wijn is
compleet anders in vergelijking met vorige jaargangen, en ook de fles en het
etiket zijn veranderd, net als de volumes en de prijs. Hij rijpte in Franse
eikenhouten vaten van 225 liter van verschillende jaren. Er werden 35.000
flessen van geproduceerd. De wijn werd gebotteld in december 2019.”

De wijnmakers van Altos Las Hormigas

FRANKRIJK

ITALIË

Faugères AOC.,
Château des Adouzes ‘Le Tigre’ 2018

Barbera d’Asti DOCG., ‘Lavignone’ 2018
Az. Pico Maccario

NR 478H

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

ROOD

ROOD

ONTDEK ENKELE VAN DE BEST SCORENDE WIJNEN VAN ONZE PRIJSLIJST!

NR 152H

PRIJS: 9,07 + BTW = 10,98 EURO

Het kleine wijnbouwgebied Faugères ligt in het binnenland van de Languedoc ten zuiden van de Cévennes. De wijngaarden liggen tussen 110 en 380 meter
boven zeeniveau. Geheel volgens het decreet van de
AOC (1982) is de wijn gemaakt van 35% Carignan, 35%
Grenache Noir en 30% Syrah. Sommige wijnstokken
zijn meer dan 90 jaar oud en de tijger symboliseert de
kracht van de wijn. Enkele (dronken?) grapjassen beweren dat het roofdier al is
gezien tussen de wijnranken. Robijnrode tinten, mooie tranen en een neus met
framboos, bosbes, zuiderse kruiden en een pepertoets. Deze krachtpatser heeft
voldoende zuren, een zwoele fruitigheid en nog wat tannines. Nog wat rust in
een koele kelder zal deze Faugères zeker kunnen gebruiken. Op zijn best tussen
zijn derde en zesde jaar. Te schenken op 16 à 18 graden bij een lekker stukje
rundvlees of hertenkalf, hun jus en licht gekarameliseerde groentjes uit de
oven.

Barbera d’Asti is een Italiaanse rode wijn uit Piemonte
die in 1970 de DOC status kreeg en in 2008 werd opgewaardeerd naar de allerhoogste kwaliteitsnorm
DOCG. Op het prachtige domein van de broers Pico en
Vitaliano Maccario vonden we een uitstekende Barbera d’Asti! Hij heeft een heel uitnodigende neus van
zwart rijp fruit en veel kruidigheid. De smaak is genereus en gul en heeft veel
diepgang en een lange finale op finesse en fruit. Enkele jaren geleden verkoos WINE
SPECTATOR hem al bij de beste 100 wijnen ter wereld onder de 18 dollar, later won
hij ook een gouden medaille op de Concours Mondial Bruxelles en hij kreeg al enkele keren ‘Tre bicchieri’ in de Italiaanse wijnbijbel GAMBERO ROSSO, wat willen we
nog meer... Schenk deze heerlijke wijn bij kalfsvlees, Chateaubriand, rundsvlees,
lamsbout, allerlei wild en gevogelte, Parmaham of Prosciutti di San Daniele. Op zijn
best tussen zijn tweede en zesde jaar op ongeveer 16 à 17 graden. Een absolute
aanrader!

Vertaling tekst in ‘The Wine Advocate’ Robert PARKER
(90/100): “De Faugères Le Tigre 2018 is een op tank gerijpte
blend van 35% Carignan, 35% Grenache en 30% Syrah. In de
neus betoverende geuren van garrigue, kersen en frambozen.
In de mond medium tot vol, soepel en mondvullend met
aroma’s van rood fruit en toetsen van tijm, rozemarijn en laurier. Deze
2018 heeft duidelijk meer charme dan de 2017.”

Vertaling tekst in ‘Gambero Rosso 2020’ (
TRE BICCHIERI
(= allerhoogste onderscheiding!) : “Het wijndomein dat eind
jaren negentig werd opgericht door de ambitieuze broers Pico en
Vitaliano Maccario, beschikt over een landgoed van om en bij de
70 hectare. Hier in Mombaruzzo, in het wijngebied van Nizza,
vinden we de echte ‘grand cru’ voor Barbera. Dit is niet toevallig
hun meest aangeplante druif (waarvan vier verschillende wijnen gemaakt
worden). Wijnen gemaakt van Chardonnay, Sauvignon, Favorita, Freisa, Merlot
en Cabernet vervolledigen het gamma. Opnieuw springen hun op de Barberadruif
gebaseerde rode wijnen in het oog, te beginnen met hun Barbera Lavignone
2018. Die valt op door zijn door frisse aroma’s van rode bessen en keukenkruiden
in de neus en een aangename, fruitige zachtheid en soepelheid in de mond. Het
is de wijn met de beste prijs-kwaliteitsverhouding van deze editie. Hetzelfde
expressieve profiel vinden we terug in hun soepele Nizza Tre Roveri 2017,
hoewel eik hier een grotere rol speelt, en in hun uitstekende Barbera Superiore
Epico 2017.”

Jeanne en Olivier Coste kochten
Château des Adouzes in 2018.

Luciano Benetton,
eigenaar van Villa Minelli

Veneto IGT., Villa Minelli
‘Merlot-Cabernet’ 2015 Benetton

NR 335E

PRIJS: 9,07 + BTW = 10,98 EURO

Deze Villa Minelli ‘Rosso’ is gemaakt met zorgvuldig geselecteerde en handgeplukte Merlot (50%) en Cabernet
Sauvignon (50%) uit een slechts 5.5 hectare kleine wijngaard. Na een temperatuur gecontroleerde fermentatie
waarbij de chapeau dagelijks in contact gebracht wordt
met de most, rust de wijn tot in de lente op zijn droesem
waarna een korte rijping op fles het proces afsluit. En het
resultaat mag er zijn: dieprode kleur in het glas met geur
van En het resultaat mag er zijn: dieprode kleur in het glas met geur van rijpe
wilde bessen (braam- en bosbes), pruimen en viooltjes. Versmolten tannines en
lekker fruit zorgen voor een mooi orgelpunt bij deze volle wijn die je nu perfect
kan drinken bij rundvlees, lamsvlees, stoverijen, konijn in saus en gevogelte.
Geniet ervan tussen zijn derde en achtste jaar en schenk hem iets frisser, best
op 16 à 17 graden. Een fijne rode Italiaan met niet te veel alcohol (12,5%),
uitzonderlijk tegenwoordig. Heerlijk lekker!

Vertaling tekst in ‘Gambero Rosso 2019’ ( DUE BICCHIERI):
“De wijngaarden van het domein van Luciano Benetton zijn
gelegen in het park van drie residenties uit de 17de en de 19de
eeuw gelegen tussen Ponzano en Catena, nl. de villa’s Minelli,
Pastega en Persico. De Cabernet-Merlot 2015 heeft een
uitstekende aromatische frisheid, is sappig en harmonieus in de
mond met een zeer lange afdronk.”

S PA N J E
ROOD

ROOD

ITALIË

Navarra DO., ‘El Chaparral de Vega Sindoa’ 2018
Bodegas Nekeas

NR 664H

PRIJS: 9,50 + BTW = 11,49 EURO

Het mooie, heuvelachtige wijngebied ‘Navarra’ is gelegen op slechts enkele uren rijden van de Franse
‘Bordeaux’-streek. Dit Noord Spaanse wijngebied leent
zich zeer goed tot het maken van niet te zware of alcoholrijke wijnen doordat het hier minder warm is dan
in de meeste andere Spaanse wijngebieden. ‘Navarra’
grenst aan de veel bekendere ‘Rioja’ streek. Deze ‘El
Chaparral de Vega Sindoa’ is voor 100% gemaakt van de ‘Grenache’-druif. Nekeas
heeft een wijngaard van 17 hectare met de alleroudste Grenache wijnstokken uit de
hele streek, ze zijn allemaal tussen de 83 en 123 jaar oud! Vanzelfsprekend hebben
die zeer oude wijnstokken een zeer laag rendement en dat komt de kwaliteit en
concentratie van de wijn enorm ten goede. Deze Spaanse wijn is heel goed vergelijkbaar met een zuidelijke Rhône. Hij is kruidig en fruitig en combineert impressies
van rijp rood fruit met peper en laurier. De wijnmaker heeft hem 8 maanden laten
rijpen op voor de helft Franse eiken vaten en voor de helft Amerikaanse. U kan hem
best drinken tussen zijn vierde en achtste of negende jaar bij allerlei gebakken en
gebraden mals rood vlees, bij diverse stoofschotels, bij alle soorten groot en klein
wild en natuurlijk bij vele kaassoorten zoals bijvoorbeeld ‘Roquefort’ of andere harde
en belegen kazen. Schenk deze formidabele wijn op 16 à 17 graden, een aanrader!

Vertaling tekst in ‘Jamessuckling.com’ James Suckling (92/100):
“Een frisse, levendige Grenache met toetsen van pruim, citroenschil
en een vleugje room. Halfvol. Heerlijk fruit met mooie spankracht.”

T 03 326 55 33 | F 03 326 58 99 | info@magnuswijnen.be
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Rode wijn

Het befaamde Portohuis Noval
maakt ook enkele knappe wijnen

PORTUGAL

ITALIË

Vinho Regional Duriense,
Cedro do Noval 2017 Noval

Nizza DOCG., ‘Tre Roveri’ 2018
Az. Pico Maccario

NR 321G

ROOD

ROOD

De broers Pico en Vitaliano Maccario

PRIJS: 9,90 + BTW = 11,98 EURO

De meeste wijn- en port liefhebbers kennen ongetwijfeld het befaamde Portohuis NOVAL, producent van de
allerbeste Porto’s. Maar wist u ook dat men hier ook
enkele knappe wijnen maakt? Deze ‘Cedro do Noval’ is
een wijn die hoofdzakelijk gemaakt is van authentieke
Portugese druivensoorten aangevuld met wat Syrah. Die
samenstelling is bijzonder geslaagd en maakt deze wijn enorm verleidelijk en
charmant. Ook de 18 maanden vatrijping op Franse eiken fusten, mist zijn effect
niet. Doordat er 10% Syrah in het mengsel zit, mag deze wijn niet de Douro appellatie dragen maar het geeft hem wel die mooie verfrissende toets die perfect in
het mooi ronde geheel past. Een heerlijk sappige, mondvullende en bijzonder
smaakvolle rode wijn! Schenk hem tussen zijn vierde en twaalfde jaar op 16 à 17
graden bij lamsbout, hertenbiefstukjes of allerlei wild en gevogelte. Een uitzonderlijke wijn in deze prijsklasse!

NR 338H

PRIJS: 11,94 + BTW = 14,45 EURO

Deze ‘Tre Roveri’ is een 100 % Barbera, de tweede druif
typisch voor Piemonte en al een dertigtal jaar aan een
uiterst succesvolle comeback bezig. De druiven worden
hier pas geplukt als ze helemaal rijp zijn en na een
zachte kneuzing is er een maceratie van 10 tot 12 dagen. Zij rusten één jaar op Franse eiken vaten van 500
tot 3500 liter. De wijn heeft een robijnrode kleur met
een typisch complex en breed Barbera geurenpalet met
rijp zwart en rood fruit en wat vanille. Met een mooi evenwicht tussen zuren en
tannines drink je deze wijn ideaal op 17 à 18 graden. Een Barbera is een allemansvriend die je kan drinken bij wit en rood vlees, bij vette vis of zelfs desgewenst een dessertje indien niet te zoet. Deze mooie Italiaan is op zijn best tussen
zijn derde en zevende jaar.

Vertaling tekst in ‘Gambero Rosso 2021’ (
TRE
BICCHIERI (= allerhoogste onderscheiding!) : “De ‘Nizza Tre
Roveri’ 2018 is een wijn met veel materie en tonen van
gedroogde paddenstoelen en kersen. Deze Barbera d’Asti valt
op door zijn complexiteit en zijn geconcentreerde tannines.”

Vertaling tekst in ‘Jamessuckling.com’ James Suckling
(92/100): “Bosbessencompote, gerookt vlees, toetsen van schors
en gemalen kiezelsteen. Impressies van groene bladen. Halfvol
tot vol met zijdezachte tannines. Smaakvol en soepel. Nu drinken
of bewaren.”

ROOD

FRANKRIJK

Bordeaux Supérieur AOC.,
Château Grand Village 2014

NR PD231

Jacques en Sylvie Guinaudeau,
eigenaars van Château Grand Village

PRIJS: 11,56 + BTW = 13,99 EURO

Château Grand Village Bordeaux Supérieur rijpt - met de typische druiven voor de regio Merlot en Cabernet Franc - 12
maanden op nieuwe en oudere eiken vaten. Met aroma’s van
frambozen en aardse tonen en in de finale verse zoete kers is
dit een frisse ‘rechttoe rechtaan’ wijn die elke jaargang een
ander gelaat toont. Het is een heel klassieke Bordeaux die
zeker baat heeft bij wat rijping. Heel mooi te schenken op 17
à 18 graden bij allerlei vleesgerechten en wild. Op zijn best
tussen zijn vijfde en twaalfde jaar. Klasse!

Vertaling tekst in ‘Jamessuckling.com’ James Suckling
(90/100): “Uitbundig geparfumeerde, zuivere neus van kersen,
rode bessen en chocoladeschilfers. Halfvol met fluwelen,
zijdezachte tannines. Sappige, erg mooie wijn met nog een
vleugje walnoten. Heerlijk.”

Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be

ONTDEK ENKELE VAN DE BEST SCORENDE WIJNEN VAN ONZE PRIJSLIJST!

Côtes du Roussillon Villages Tautavel AOC.
‘Silex’ 2017, Vignerons de Tautavel-Vingrau

NR 472G

PRIJS: 13,84 + BTW = 16,75 EURO

Deze ‘Silex’ is gemaakt van oude wijnstokken met een lage opbrengst, 60% Grenache Noir, 30% Syrah en 10% Carignan. De
druiven werden handgeplukt en ontrist
waarna een lange maceratie volgt en een
rijping op eiken vaten. De wijn geurt en
smaakt expressief, vol en complex. Op je
ontdekkingstocht kom je al het lekkers tegen wat een wijn een
meditatief karakter geeft: rijpe aardbeien en frambozen, cedertoetsje, zoethout, chocola, koffie en vanille. Hier hoort een driesterrendiner bij met lamsfilet en muntsaus of een côte à l’os van limousin met
champignonsaus. Deze Silex is nu al top, maar kan nog makkelijk
vier of vijf jaar in de kelder, maar waarom wachten? U zal er moeilijk
af kunnen blijven. Op zijn best op 16 à 17 graden. Prachtige wijn!

Vertaling tekst in ‘The Wine Advocate’ Robert
PARKER (93/100): “De Côtes du Roussillon Villages
Tautavel Silex 2017, een blend van 60% Grenache,
30% Syrah en 10% Carignan van oude wijnstokken,
werd deels in vaten en deels op tank verouderd. In
de neus net genoeg cedertoetsen afkomstig van de vatlagering
om de terroirgebonden impressies van gemalen steen of de
toetsen van zwarte bes niet te verdringen. In de mond vol,
geconcentreerd en soepel. Kortom, een geweldige Roussillon
met een lange, elegante afdronk.”

ROOD

ITALIË

Cortona DOC., Klanis ‘Syrah’ Dal Cero 2013
Tenuta Montecchiesi

NR 431Z

PRIJS: 16,51 + BTW = 19,98 EURO

Deze Klanis Syrah werd in 2007 gelanceerd.
Zoals we gewoon zijn van de Dal Cero’s werken zij bij zo’n buitenbeentje met kleine opbrengsten, een meticuleuze selectie van de
beste druiven en veel zorg bij oogst- en productieproces. De wijn heeft 16 maand op Franse eik gerust en daarna nog ongeveer negen
maand op de fles. De purperrode wijn heeft
een zeer rijk boeket van zwart fruit, gedroogde pruimen en secundaire geuren als chocola, vanille en zoethout.
Wat zich als feestelijk aankondigt in de neus, keert resoluut terug in
de mond! Frisse, kruidige aanzet die zich doorzet in een volle, zalige
smakelijkheid en eindigt met een lange aromatische finale. Deze
Klanis is nu al genietbaar, maar heeft zeker nog enkele jaren voor
zich, tot makkelijk zijn 11de of 12de jaar bewaarbaar. Schenk hem op
17 à 18 graden bij gastronomische grillades, de betere stoof- en
wildgerechtjes en eventueel met wat oudere kazen. Topper!

Vertaling tekst in ‘Jamessuckling.com’ James
Suckling (93/100): “Een zeer goed gemaakte
Syrah met impressies van theeblaadjes, zwarte bes
en toetsen van kruiden. Volle, sappige wijn met
stevige tannines en een smaakvolle afdronk.”

Wijndomein ‘Altos Las Hormigas’ ...

ARGENTINIË
ROOD

ROOD

FRANKRIJK

Mendoza, Malbec ‘Reserva’ 2018
Altos las Hormigas

NR 853H

PRIJS: 18,59 + BTW = 22,49 EURO

De zeer rijpe en streng geselecteerde Malbec druiven van deze ‘Altos
Las Hormigas Reserva’ werden volledig met de hand geplukt en bleven ongeveer 30 dagen in kleine roestvrij stalen kuipen om vervolgens 16 maanden op uitsluitend Franse eiken vaten te worden gelagerd. Het resultaat is zonder meer fenomenaal te noemen. Zijn zwarte
kleur bereidt u al voor op wat gaat komen: een topwijn. Een zeer
complexe neus van rood en zwart fruit, lavendel en cederhout, een
uiterst geconcentreerde smaak die toch zacht, mild en zuiver is en een
bijna eindeloze afdronk. Mama mia, om even stil van te worden. Alhoewel u deze wijn gemakkelijk 15 jaar kan bewaren en hij in de komende jaren nog veel zal verbeteren, kan u hem
toch ook reeds nu drinken als u hem decanteert en genoeg lucht geeft. Schenk hem niet te
warm, op zo’n 16 à 17 graden, bij gestoofd of gebraden lamsvlees, steak van de grill met
pepersaus, rundvlees, zacht smakende wildgerechten of harde kazen. Een droom van een
wijn!

Vertaling tekst in ‘The Wine Advocate’ Robert PARKER (94+/100): “De
kalksteenbodem doet zijn intrede in het Reserva-gamma waarvan ik de
Malbec Reserva 2018 geproefd heb. Deze is afkomstig van wijngaarden
aangeplant op kalksteenbodems in Altamira en Gualtallary. Een ongelooflijk
elegante wijn, bloemig en expressief, met een prachtige mineraliteit in de
mond. Fijnkorrelige tannines, zijdezacht, smakelijk, lang en expressief. Kortom,
schitterend! Bij deze wijn draait alles om textuur en voor zover ik me herinner is dit de
beste Reserva ooit.”

De familie Dal Cero, eigenaars van
wijndomein ‘Tenuta MontecchiesiI

Vertaling tekst in ‘Gambero Rosso 2019’ ( DUE
BICCHIERI): “De Klanis 2013 overtuigt onmiddellijk
met zijn impressies van bont en leer, gevolgd door
tonen van kers en aalbes. In de mond evenwichtig met
mooi ingeweven tannines, veel frisheid en een
smakelijke, lange afdronk.”

T 03 326 55 33 | F 03 326 58 99 | info@magnuswijnen.be
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Rode wijn

FRANKRIJK

S PA N J E

Côtes Du Rhône Villages AOC.,
LePlan-Vermeersch ‘GT-X’ (Best of) 2018

Ribera del Duero DO.,
Bodegas Hacienda Monasterio 2018

NR 631GTXH

PRIJS: 22,27 + BTW = 26,95 EURO

Wauw, 3 sterren (uitzonderlijke wijn) en dan ook nog
eens een ‘Coup de Coeur’ in de Guide Hachette, indrukwekkend… Dit wil zeggen dat deze wijn al minstens bij
de 500 beste van 40.000 geproefde wijnen behoort! De
GT-X van LePlan-Vermeersch is een samenstelling van de
allerbeste druiven van het domein, alleen het allerbeste
is goed genoeg voor de cuvée! Hun beste Grenache,
Syrah, Carignan en Mourvèdre hebben de eer deel uit te
maken van deze exclusieve GT-X. Een uitzonderlijke wijn
die kracht en frisheid mooi weet te combineren! Schenken tussen zijn tweede en
zesde of zevende jaar op 16 à 17 graden. Klasse met een grote K!

Tekst in ‘Le Guide Hachette des Vins 2021’ ( Vin
exceptionnel/Uitzonderlijke wijn ) COUP DE COEUR! : “Een
vliegende start: explosieve neus, zacht en mild, geraffineerd,
met rijp fruit gekoppeld aan florale toetsen, hints van kaneel,
leder en eik. In de mond schakelen we nog een versnelling
hoger: volle, zijdeachtige aanzet; mondvullend, slank en breed
met ragfijne tannines, perfect gedoseerd hout dat zonder enige logheid een
eindeloos durende finale begeleidt. De degustatie van deze wijn slaat ons
met ontroering, diep onder de indruk van zoveel elegantie en ingehouden
kracht. Uiteraard bezit deze cuvée heel veel kracht onder de motorkap. ”
COUP DE
COEUR

FRANKRIJK
ROOD

Peter Sisseck en Carlos de la Fuente,
de wijnmakers van Bodegas Hacienda Monasterio

Gigondas AOC., Domaine Le Clos des Cazaux
‘Prestige’ 2017

NR P828G

PRIJS: 22,30 + BTW = 26,98 EURO

Ook deze wijn krijgt een ‘Coup de Coeur’ in de Guide
Hachette, indrukwekkend! De familie Archimbaud-Vache mag trots zijn op deze hoogstaande Gigondas afkomstig van hun 20 hectare wijngaard in deze appellatie. Gemaakt van Grenache, Syrah en Mourvèdre,
verblijft de wijn 12 maanden op eiken vaten. Het resultaat is een bijzonder pure wijn met veel frisheid en zachte, edele tannines. Vol en vlezig is hij al overheerlijk vanaf zijn derde of vierde jaar
maar in staat om makkelijk 10 of 12 jaar oud te worden. Te schenken op 16 à 17
graden bij allerlei vleesgerechten, wild en uiteraard bij een kaasschotel. Superwijn!

Tekst in ‘Le Guide Hachette des Vins 2021’ ( Vin
COUP DE remarquable/Opmerkelijke wijn COUP DE COEUR! ): “50%
COEUR Grenache, aangevuld met 50% Syrah en Mourvèdre, in deze
langdurig op tank en op vat gerijpte cuvée die imponeert door
haar kracht. Afkomstig van lage rendementen van
geconcentreerde druiven opent de neus zich slechts heel
langzaam. Maar in mond ontwikkelt zich een indrukwekkende structuur met
stevige tannines rond een nog strakke, kruidige, veelbelovende en uitstekend
opgevoede materie. Geduld oefenen is de boodschap, maar hoe veelbelovend
is deze wijn!”

Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be

ROOD

ROOD

Dirk Vermeersch met dochter en haar echtgenoot

NR 184H

PRIJS: 31,32 + BTW = 37,90 EURO

In de vallei van de Duero-rivier, tussen ‘Pesquera’ en
‘Valbuena de Duero’ ligt de prachtige bodega ‘Hacienda
Monasterio’. Hun wijngaarden liggen op een zuid gerichte helling, wat perfect is voor het verbouwen van wijndruiven. Ook de kalkhoudende ondergrond komt zo ‘uit
het boekje’. Op de 160 hectaren die het domein telt, zijn
Tinto Fino (=Tempranillo), Cabernet-Sauvignon en Merlot
aangeplant die samen (respectievelijk 80%, 10% en
10%) 18 maanden mogen rijpen op eiken vaten. Robert Parker is alvast fan, met
scores die steeds in de 90 reiken. Deze wijn heeft een robijnrode kleur, mooie
fruitige aroma’s die eindigen met een minerale toets en uiteraard ook redelijk wat
hout, na de lange vatrijping. In de mond is hij fruitig en sensueel zacht, met subtiele tannines die voor een mooi evenwicht zorgen. Prachtige wijn!

Vertaling tekst in ‘The Wine Advocate’ Robert PARKER
(94/100): “De Hacienda Monasterio 2018, voordien een Crianza,
is een blend van 80% Tinto Fino, 10% Cabernet Sauvignon, 8%
Merlot en 2% Malbec, afkomstig van de biologisch gecertificeerde
wijngaard van 100 hectare groot in het westelijke deel van Ribera
del Duero. Na de ontristing en de klassieke gisting in roestvrijstalen tanks van
8.000 liter (een verandering ten opzichte van de 20.000 liter vaten die in 2016
gebruikt werden) met inheemse gisten, volgde een rijping van 18 maanden
in Franse eikenhouten vaten, waarvan 25% nieuw. Deze wijn vertolkt het
karakter van het domein over alle druiven heen. Hij is nog wat jong, bezit een
romige twist, een toets van biscuit en een vleugje granen, is sappig met
evenwichtige tannines. Dit is een millésime met veel frisheid, mooi in balans,
maar momenteel overheerst de eik nog te veel naar mijn smaak. De wijn zou
zich echter wel mooi op fles moeten ontwikkelen. Men is nu bezig de Merlot
te vervangen door Malbec in de overtuiging dat deze laatste druif het ook in
de Ribera del Duero goed kan doen.”

Jean-Michel en Frédéric Vache
van Domaine Le Clos des Cazaux

ONTDEK ENKELE VAN DE BEST SCORENDE WIJNEN VAN ONZE PRIJSLIJST!

ROOD

FRANKRIJK

Claire en François Michel
van Domaine Le Vieux Donjon

Châteauneuf-Du-Pape AOC.,
Domaine Le Vieux Donjon 2018

NR : 903H

ROOD

ITALIË

Brunello di Montalcino DOCG.,
Il Poggione 2015

NR 395E

PRIJS: 31,81 + BTW = 38,49 EURO

De Brunello is de prins van de Montalcinowijnen en deze is
gemaakt met handgeplukte Sangiovese druiven afkomstig
van de oudste wijnranken. Na zorgvuldige fermentatie bij
gecontroleerde temperatuur verbleef hij drie jaar op grote
Franse eiken vaten. De finishing touch gebeurt via doorrijping op de fles. Na het walsen verleidt deze Brunello ons
meteen met een heerlijk boeket van aardbei, bosbes en
kers. Intense zoete kruidigheid (vanille en wat zoethout)
vullen aan zodat je niet snel genoeg kan gaan proeven. De
wijn valt op door zijn mooie spanning. Aroma’s, zuren en fijne tannines zijn in
perfecte balans. Nu nog aan de jonge kant, maar het is een prachtige, uitzonderlijke Brunello! Heel lang te bewaren ook indien gewenst, tot 2040 zonder probleem. Maar zelfs nu smaakt hij al voortreffelijk en zal hij u zeer aangenaam
verrassen! Doet rood vlees, wild en oude kazen alle eer aan. Geniet ervan op 17
à 18 °C, een echt pareltje en ultieme aanrader!

PRIJS: 33,84 + BTW = 40,95 EURO

Domaine Le Vieux Donjon bestaat in zijn huidige
structuur sinds 1979. Ze werken hier volledig organisch op hun 8 verschillende percelen. De druivensamenstelling bestaat uit 75% Grenache, 10% Syrah,
10% Mourvèdre en 5% Cinsault, aangeplant op een
bodem van kalksteen en klei. Deze is bezaaid met de
typische `galets roulés’, de roestrode platte stenen
die achter gebleven zijn na het terugtrekken van de Alpengletsjer die ooit de hele
streek hier bedekte. De wijn heeft een cederachtig, zoet boeket van Provençaalse
kruiden en een geconcentreerde, pure smaak met veel kruidigheid en een mooie
lange afdronk. Hij is op zijn best tussen zijn vierde en dertiende of veertiende jaar
bij allerlei gebakken en gebraden mals rood vlees, alle soorten groot en klein wild
en natuurlijk tal van harde en belegen kazen. Schenk deze schoonheid niet te
warm, op zo’n graad of 16 à 17 en geniet van zijn grote klasse!

Vertaling tekst in ‘The Wine Advocate’ Robert PARKER
(95/100): “Château Vieux Donjon - Châteauneuf du Pape 2018 is
een rijke, mondvullende wijn, geconcentreerd en fluweelzacht,
met veel kracht en gewicht. Rijpe kersen en frambozen naast
kruidnagel en steranijs, gevolgd door toetsen van leer en cacao in
een beklijvende, intense afdronk. Een heel mooie Vieux Donjon, die zeker nog
meer dan een decennium zal meegaan. De cuvées van deze rode en witte
Châteauneuf du Pape die op dit landgoed worden geproduceerd, blijven
imponeren, waarbij de rode van het jaar 2018 bijzonder geconcentreerd en
toch geschakeerd is.”

Vertaling tekst in ‘The Wine Advocate’ Robert PARKER
(97/100): “Deze Brunello di Montalcino ‘Il Poggione’ 2015 oogt
donkerder en geconcentreerder dan veel van zijn soortgenoten.
De wijn is weelderig en rijkelijk geurend op de meest uitbundige
en expressieve manier. Naast de herkenbare aroma’s van
vochtige grond, tabak en rook domineert gekonfijte kers het hele bouquet.
De wijn is afkomstig van oudere wijnstokken, allemaal ouder dan 25 jaar. Il
Poggione ligt op een speciale plaats binnen de appellatie Montalcino want
deze zone produceert altijd iets meer geconcentreerde en krachtiger wijnen.
Dit is zeker het geval in het magnifieke millésime 2015. Ik voel me ook erg
aangetrokken door die bijna stoffige impressies van gemalen mineralen die
doorheen de lange, volle afdronk verweven zitten. De Brunello van Il
Poggione onderscheidt zich ook door zijn stevige, jeugdige tannines die nog
een paar jaar nodig hebben om wat zachter te worden. Gelukkig zijn er nogal
wat flessen van op de markt, er werden er zo’n 200.000 gebotteld.”

De Brunello is gemaakt met
handgeplukte Sangiovese druiven

ROOD

S PA N J E

Vertaling tekst in ‘Jamessuckling.com’ James Suckling
(96/100): “Uit het glas springen volop krieken samen met
sinaasappel- en limoenschil. In de mond volle smaak met een
stevige, geconcentreerde kern van bloemen en fruit, en strakke,
flinke tannines. Lang en krachtig met een stevige structuur. Een
van de beste in jaren. Drinken vanaf 2025.”

Ribera del Duero DO. ‘Reserva’,
Dominio del Aguila 2016

NR 530F

BIO

PRIJS: 53,68 + BTW = 64,95 EURO

Deze Reserva is het paradepaardje van dit domein.
Deze ‘vino fino de guarda’ (fijne bewaarwijn) is gemaakt van de oudste wijnranken, sommige zelfs
pre-phylloxera! Assemblage van voornamelijk tempranillo en heel kleine hoeveelheden van andere
variëteiten (Bobal, Grenache, Blanca del pais en
Tempranillo gris) met een trage inweking (7 maanden) om zoveel mogelijk smaakextractie te verkrijgen. Geen klaring of filtering en de wijn verblijft maar liefst 29 maanden in Franse
eiken vaten. We nemen visueel mooie kerkramen waar en overweldigende aroma’s prikkelen onze neus: rijpe aardbei, wilde bramen, verse vanille, pelswild,
grafiet, chocolade en leder. Bij het proeven ondergaan we tongstrelende sensaties
met een fijne ouverture, gevuld middenstuk dat nog moet ontbolsteren, ondersteunende zuren en een afdronk die aromatisch én tanninerijk is. Deze wijn wordt ongetwijfeld nog beter en soms moet een mens wat geduld oefenen ... Op zijn best
zal hij zijn tussen zijn vijfde en minstens vijftiende jaar. Zeer geschikt bij een eerder
stevig topgerecht, maar ook op een koude winteravond bij een goed gesprek wordt
hij zeer inzetbaar. Schenken op 18 graden en rustig genieten want dit is topklasse!

Vertaling tekst in ‘The Wine Advocate’ Robert PARKER
(97/100): “Heel anders dan de 2015 is deze Reserva 2016, een
rode wijn uit een koeler jaar met goede opbrengsten waardoor de
productie van deze wijn verdubbeld en de kwaliteit opgetild kon
worden! Het duurde ongeveer zeven maanden om de gisting te
voltooien, terwijl de vatrijping om en bij de 29 maanden duurde. Deze Ribera
heeft een ongelooflijke neus van viooltjes en iets muskusachtig, is intrigerend,
complex en geschakeerd, mysterieus en moeilijk te omschrijven, met ergens
impressies die doen denken aan sojasaus. De smaak is zuiver, met een
geweldige balans, een zijdezachte textuur en zeer fijne maar krijtachtige
tannines. Echt een verbluffende Ribera del Duero.”

T 03 326 55 33 | F 03 326 58 99 | info@magnuswijnen.be
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Witte wijn
WIT

FRANKRIJK

Vin de Pays des Côtes Catalanes,
Le Cirque ‘Grenache Gris’ 2019

NR 440I

Pays des Côtes Catalanes

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

Een monocépage van Grenache Gris is zeker
niet alledaags en daarom zeer interessant!
Deze druif is krachtig en voelt zich perfect thuis
in het warme en droge klimaat van het zuiden.
Na een zachte persing blijft het sap lang op zijn
droesem wat de intensiteit ten goede komt. Groengele kleur en typische neus met
florale toetsen. We appreciëren deze frisse en gesofistikeerde smaken die eindigen in een lange, bijna geparfumeerde afdronk. Drink hem best in zijn eerste of
tweede jaar op zo’n graad of tien bij allerlei lekkere en exquise zeevruchten maar
ook bij een stukje bressekip met flan van kippenlever of kabeljauw uit de oven
met mozzarella, paprika en aubergine. Heerlijk!

Vinho Regional Lisboa, Vinhas do Lasso
‘Colheita Seleccionada’ 2018 Quinta do Pinto

NR 989H

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

Deze witte is gemaakt met 50% Fernão Pires en 50% Arinto,
typische Portugese druiven die misschien om een woordje
uitleg vragen. Fernão Pires draagt soms ook de naam ‘Maria
Gomes’. Het is de meest geteelde druif in Portugal en komt
in zeer veel DOC’s voor. Zij geeft een mooie fruitigheid, is fris
en levendig en heeft soms een Muskaataroma. Arinto stamt
mogelijk af van de Riesling en draagt in Vinho Verde ook de
naam ‘Padernã’ en vele andere namen in andere streken. Het
geeft frisse, aromatische en fruitige wijnen. De samenstelling van die twee druivensoorten in deze ‘Lasso’ geeft een heel pure, natuurlijke
smaak, mooi rond, zijdezacht en met de nodige frisheid. Een heel mooi glas wijn
bij Tapas, gegrilde sardientjes of zalm! Schenken op 10 à 11 graden tussen zijn
eerste en derde jaar.

Vertaling tekst in ‘The Wine Advocate’ Robert PARKER
(89/100): “De ‘Vinhas do Lasso Colheita Selecionada 2018’ is een
unoaked 40/60 blend van Arinto en Fernão Pires met een
alcoholpercentage van 13%. Dit jaar opnieuw een prachtige wijn,
geconcentreerd, met een knapperige, beklijvende afdronk,
levendig door de strakke finish. De wijn is vrij diep maar ook buitengewoon
in balans. Hij wordt fruitiger na opwarming in het glas met een mooie
fruitigheid. Hij is dus meer dan alleen maar fris en levendig. In deze prijsklasse
is dit een buitenkans. Hij heeft wel wat bewaarpotentieel en zal misschien
nog beter worden volgend voorjaar, maar drink hem jong voor het beste
resultaat, ongeacht zijn theoretische bewaarkracht.”

Josef Ehmoser en zijn vrouw Martina

OOSTENRIJK
WIT

WIT

PORTUGAL

Vertaling tekst in ‘The Wine Advocate’ Robert PARKER
(88/100): “De IGP Côtes Catalanes Grenache Gris 2019,
gekenmerkt door licht muskusachtige, kruidige aroma’s en
toetsen van meloen en citrusfruit, is een aantrekkelijke witte wijn
die geen eik gezien heeft en bestemd is om het komende jaar te
drinken. Het is een halfvolle, zijdeachtig, vrij vette en smakelijke wijn zonder
overdreven breed of rijk te zijn, eindigend met een verfrissende afdronk.”

Wagram, Von der Terrassen ‘Grüner
Veltliner’ 2019 Weingut Jozef Ehmoser

NR 983I

PRIJS: 7,42 + BTW = 8,98 EURO

Deze droge witte wijn is gemaakt met dé typische
druif in Oostenrijk: de Grüner Veltliner. In de jaren ‘80
werd op deze druif nog neergekeken doordat haar potentieel door overproductie niet ten volle werd gebruikt. Vandaag is dat wel even anders doordat een
nieuwe generatie kwaliteitsbewuste wijnbouwers al
bewezen hebben welk een prachtwijnen je kan maken met deze druif als je er op
de juiste manier mee werkt. Deze ‘Von den Terrassen’ is een klassieke Grüner
Veltliner, fris en levendig en met die typische peperige nasmaak. Om van te genieten tussen zijn eerste en derde jaar als aperitief, bij zomerse slaatjes of andere
lichte gerechten, of zonder maaltijd. Je kan er eens van doordrinken, maar 12%
alcohol, uitzonderlijk tegenwoordig. Schenken op 9 à 10 graden, heerlijk!

Vertaling tekst in ‘Jamessuckling.com’ James Suckling
(92/100): “Frisse aroma’s van groene papaja, Granny Smith en
peer die terugkeren in de halfvolle smaak met een aangename
fruitkern en een halflange afdronk.”

Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be

Quinta do Pinto is
een familiaal domein

S PA N J E

FRANKRIJK

Cariñena DO., Cutio ‘Macabeo’ 2018
J.Navascués

Menetou Salon AOC., Domaine Fournier
‘Côtes de Morogues’ 2019

NR 520H

PRIJS: 7,84 + BTW = 9,49 EURO

De Macabeo druif (ook Viura genoemd) voor deze
‘Cutio’ is afkomstig van 40 jaar oude wijnstokken
die groeien op een klei achtige kalksteen bodem
op 650 meter hoogte. De wijn wordt niet op houten vaten gelegd maar blijft 12 maanden in contact met zijn droesem om zo veel mogelijk frisheid te behouden. De wijnmaker en eigenaar
sinds 2011 hier is Jorge Navascués, ook wijnmaker bij het befaamde Rioja huis CVNE, meer specifiek verantwoordelijk voor de wijnen van het 64 hectare grote top wijndomein ‘Contino’. Deze Cutio is een heel mooie witte wijn: levendig,
mineralig, fris, puur, mooi in balans maar geen explosieve fruitbom. Met
wat impressies van gesneden citroen en peer, is het een zeer smaakvolle,
rijke witte wijn die nu heel lekker is en nog kan bewaard worden tot
makkelijk 2023 als u wil. Er zijn maar 12000 flessen van gemaakt en met
de prachtige scores die hij kreeg van zowel Parker (91) als James Suckling
(92) is dat echt niet veel! Heel mooi op 10 à 11 graden bij allerlei visgerechten, mosselen, rauwe of gepocheerde oesters en natuurlijk bij paella.
Knappe witte Spanjaard!

WIT

WIT

ONTDEK ENKELE VAN DE BEST SCORENDE WIJNEN VAN ONZE PRIJSLIJST!

NR 837I

PRIJS: 12,80 + BTW = 15,49 EURO

Het appellatiegebied `Menetou-Salon’ is gelegen in de Loire streek,
vlakbij Sancerre. De wijnen gelijken dan ook sterk op die van Sancerre
en zijn eveneens gemaakt van uitsluitend `Sauvignon Blanc’. `Menetou-Salon’ vervult zijn rol van Loire met een goede prijs/kwaliteitsverhouding. We proefden er een hele lekkere bij `Domaine Fournier’ waar
we ook Sancerre kopen. Dit familiedomein werd opgericht door de
familie `Fournier’ in 1850 en telt vandaag de dag 57 hectare verspreid
over 3 appellaties: Pouilly-Fumé, Sancerre en Menetou-Salon. U kan
hem best drinken tussen zijn eerste en vierde jaar. Schenk hem op
ongeveer 10 graden als aperitief of bij koude voorgerechten, charcuterieschotels of allerlei
soorten vis, schaal- en schelpdieren.

Vertaling tekst in ‘Jamessuckling.com’ James Suckling (92/100): “Een
mooie Sauvignon met geschilde groene appel en hints van peren met wat
limoen. En ook een silextoets. Medium body, mooi fruit en een knapperige
afdronk. Knappe wijn.”

Vertaling tekst in ‘Jamessuckling.com’ James
Suckling (92/100): “Geconcentreerd en geschakeerd
met citroen en perenschil. Volle wijn, rijke, knapperige
textuur en smaakvol in de mond. Afkomstig van
hooggelegen wijnstokken. .”

Jean Fournier

Vertaling tekst in ‘The Wine Advocate’ Robert PARKER
(91/100): “De witte ‘Cutio Macabeo 2018’ is afkomstig
van 40 jaar oude Macabeo- en Viuradruiven van twee
percelen op klei- en kalksteenbodem (mergel) gelegen
op een hoogte van 650 meter. De gisting gebeurde in
roestvrij stalen tanks op 14 à 16 graden Celsius na 24 uur schilweking,
gevolgd door een rijping op droesem gedurende 12 maanden in een
ondergronds betonnen vat. De wijn voelt nog erg jong aan, met enige
reductie, en is eerder streng en gesloten dan fruitig, met een
droesemtoets. Mineraal en levendig, met mooie zuren, eerder
impressies van citrusvruchten dan van bloemen, zuiver en rechtuit,
nog vrij gesloten maar reeds mooi in de mond wat wijst op een
goede evolutie op fles.”

WIT

Bordeaux blanc AOC.,
Château Grand Village 2016

NR PF232

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

Château Grand Village Bordeaux Blanc is gemaakt
met sauvignon blanc en sémillon. Fermentatie achtereenvolgens op inox, nieuwe en ten slotte één
jaar oude vaten. Daarna verblijft de wijn 8 maanden op eik waarvan twee maanden met omroeren
van de droesem. Fruitig (pompelmoes en meloen)
en met citrusaccent in de afdronk is dit een energieke en frisse witte die je best drinkt, tussen zijn
derde en achtste jaar op ongeveer 10 graden. Heerlijk als aperitief of bij lichte voor- en visgerechten!

Vertaling tekst in ‘Jamessuckling.com’ James
Suckling (91/100): “Deze witte wijn geurt naar
citroenschil, zuurtjes en gestoofde appel. Vol, compact en
smaakvol. Nasmaak van anijs en venkelzaad. Een beetje
vettig. Nu drinken of nog even wachten.”

WIT

CHILI
FRANKRIJK

Casablanca Valley, Grey ‘Chardonnay’ 2018
Ventisquero

NR 904H

PRIJS: 13,21 + BTW = 15,98 EURO

Deze `Grey`Chardonnay’ is een zeer elegante, frisse en gesofisticeerde witte Chileen met een neus van tropische vruchten, honing en vanille. Hij is rijk en vol maar heeft toch de
nodige frisheid en zuren om het geheel fijn en elegant te
houden. Hij zal het heel goed doen bij al uw voorgerechten op
basis van asperges en artisjokken, bij allerlei visgerechten en
schaaldieren, bij zachte salades met alles uit de zee en bij kip
of kalkoen. Best te drinken tussen zijn eerste en vierde jaar en dit op ongeveer 10 graden.
Lekker!

Vertaling tekst in ‘The Wine Advocate’ Robert PARKER (91/100): “De
rokerige, nootachtige Grey Chardonnay 2018, afkomstig van wijngaarden uit
Casablanca, is een raszuivere, expressieve wijn met impressies van popcorn,
medium concentratie, grote frisheid en granieten textuur. Hij bezit de frisheid
van het jaar 2018 en heeft een matig alcoholgehalte (12,8%). Hij werd vroeg
geoogst om overrijpheid te vermijden en is droog in de mond en qua textuur. Een trapje
hoger op de kwaliteitsladder.”
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Witte wijn

De zussen Tessari, eigenaar
van Azienda Agricola Suavia

ITALIË

ITALIË

Soave Classico DOC., Monte Carbonare 2018
Azienda Agricola Suavia

Venezia Giulla IGT., Braide Alte 2018
Azienda Livon

NR 782MH

PRIJS: 16,11 + BTW = 19,49 EURO

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’. Giovanni
en Rosetta Tessari gebruiken 95% ‘Garganega’ en vullen voor
5% aan met ‘Trebbiano di Soave’. Het resultaat is een frisse
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 heeft een aangename, droge afdronk die mooi
blijft hangen. U drinkt deze wijn best op 10 à 11 graden tussen zijn eerste en vierde
levensjaar als aperitief of bij voorgerechten met vis of groenten en bij allerlei
vis-hoofdgerechten of wit vlees. Witte Italiaanse wijn van hoog niveau.

Vertaling tekst in ‘Jamessuckling.com’ James Suckling (95/100):
“Mooie, fonkelende geelgouden kleur, gevolgd door verleidelijke
aroma’s van rijpe limoen en gestoofde appelen met toetsen van
perzik, bloemen en natte stenen. En ook nog een vleugje verse
gember. Rond en zijdezacht in de mond vol levendige smaken.
Lange, intense afdronk. Een super Soave. 100% Garganega.”

WIT

FRANKRIJK

Saint-Joseph AOC., Sainte Epine 2018
Domaine Michelas-Saint Jemms

NR 524H

PRIJS: 17,34 + BTW = 20,98 EURO

Deze witte Sainte Epine is een monocépage (100%
marsanne). De druiven (rendement van slecht 25 hl/
ha!) worden met de hand geplukt en de vinificatie
gebeurt zorgvuldig in verschillende etappes. Eerst in
nieuwe en reeds gebruikte vaten van 400 liter, waarna de wijn nog tien maanden rust op vat en daarna op
inox. Dit levert een prachtige Saint-Joseph op: goudgeel en olieachtig met dikke tranen. Zowel in de neus als op onze papillen, fruitige
en florale toetsen met wat honing er bovenop. Voeg er nog prikkelende zuurtjes aan
toe en een rijkelijke afdronk en het wordt een waar festijn! We kunnen de wijn nog
3 à 5 jaar bewaren maar waarom zouden we dat doen, hij is al zó lekker! Drink deze
mooie, goudgele lekkernij bij voorkeur rond 12 à 13 graden bij bijvoorbeeld (gerookte) visschotels of heerlijk bereide schelpdieren. Eventueel bij een Bressekip zelfs.
Bon appetit!

Vertaling tekst in ‘The Wine Advocate’ Robert PARKER (9294/100): “De Saint-Joseph Blanc Sainte Epine 2018, 100% Marsanne
van een hooggelegen wijngaard die in de toekomst mogelijks uit de
appellatie zal uitgesloten worden, ontwikkelt bloemige geuren
naast toetsen van abrikoos, nectarine en mandarijn. De wijn is vol
(14,5% alcohol), rond en sappig, met een pittige, lange afdronk dankzij
zijdezachte tannines en hints van witte peper.”

Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be

WIT

WIT

De broers Livon en kinderen

NR 962H

PRIJS: 24,78 + BTW = 29,98 EURO

De gebroeders Livon maken in Friuli enkele heel lekkere witte topwijnen maar deze Braide Alte is wel hun
topper! Hij kreeg sinds 1996 reeds 11 keer een ‘Tre Bicchieri’ in de vermaarde Italiaanse wijngids ‘Gambero
Rosso’ ! Het druivenmengsel (Chardonnay, Sauvignon,
Moscato Giallo en Picolit) is zeer origineel en wat ongebruikelijk, maar als u de wijn proeft bent u meteen
verkocht. De volledig met de hand geplukte druiven
vergisten in nieuwe eiken vaten en blijven daarna nog
8 maanden op diezelfde vaten verder rijpen op een
constante temperatuur. Na eerst nog een tijdje op fles te hebben verder gerijpt,
worden ze dan op de markt gebracht. Het resultaat is prachtig: een intens en
complex aroma met kruidige toetsen en een warme, volle smaak die elegantie
en verfijning tentoon spreidt. Het is een wijn die je jong kan drinken maar ook
gerust 8 of 10 jaar kan bewaren! Het is een wijn voor uw betere kookwerk, heel
lekker bij tongfiletjes in roomsaus met verse garnaaltjes, gegrilde lotte met een
lichte mosterdsaus, gebakken kabeljauw met asperges, kreeft, oesters, snoek,
zeetong of zelfs bij wit vlees. Wel heel belangrijk bij deze wijn is om hem NIET
TE KOUD te schenken, ideaal is op 13 à 14 graden, dan komt hij volledig tot zijn
recht. Wow, heel knap!

Vertaling tekst in ‘Gambero Rosso 2021’ (
TRE
BICCHIERI (= allerhoogste onderscheiding!) : “De Braide
Alte 2018 heeft zijn plaats aan de top weer ingenomen en
opnieuw de Tre Bicchieri veroverd. De wijn zag het
levenslicht in het verre 1996 dankzij een gelukkige ingeving
van de eigenaars Tonino en Valneo. Zij plantten de vier
variëteiten aan in één enkele wijngaard om er later deze blend van te
maken. De Braide Alte is een in de hele wereld gekende en gewaardeerde
wijn die in de loop van de tijd geëvolueerd is en zich aangepast heeft aan
de eisen van de markt, vooral wat het oordeelkundig gebruik van hout
betreft.”

3 zussen en 1 broer leiden
Domaine Michelas-Saint Jemms

ONTDEK ENKELE VAN DE BEST SCORENDE WIJNEN VAN ONZE PRIJSLIJST!

Rosé
ROSÉ

FRANKRIJK

Côtes du Rhône RS Rosé 2019
LePlan-Vermeersch

NR 416I

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

Deze RS rosé bestaat hoofdzakelijk uit Grenache (80 %), aangevuld met Cinsault. 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.

ROSÉ

FRANKRIJK

Côtes de Provence rosé AOC.,
Château Cavalier ‘Cuvée Marafiance’ 2019

NR 381I

PRIJS: 9,83 + BTW = 11,90 EURO

Château Cavalier blinkt en schittert in de heuvels van het ‘Massif des Maures’, in Vidauban,
in de Var. In dat karaktervolle gebied ligt hun
wijngaard van 132 aaneensluitende hectares,
bijna volledig omzoomd door bossen. Deze
prachtige en boeiende rosé uit de Côtes de
Provence - toch wel het referentiegebied
voor roséwijnen- overtuigt al door zijn assemblage van Syrah, Rolle
(= Vermentino), Grenache, Sémillon, Mourvèdre en Cabernet-Sauvignon. Naast zijn betoverende kleur bemerken we in de neus expressieve
en complexe geuren: citrus, ananas, aalbes en framboos maar evenzeer
wat kruidigheid en mineraliteit (vuursteen). En al deze mooie beloftes
worden ingelost in een heerlijk mondgevoel: de wijn gaat niet snel
vervelen. Bij deze elegante rosé vol finesse passen zomerse slaatjes
met vis en vlees, een stukje gebraden eend of kalfs- of varkensfilet met
garrigue kruiden, superlekker. Geniet ervan tussen zijn eerste en derde
jaar op 10 à 11 graden, heerlijk lekker!

Vincent en Bruno De Bez van Château D’Aqueria
FRANKRIJK
ROSÉ

Tekst in ‘Le Guide Hachette des Vins 2021’ ( Vin
remarquable/Opmerkelijke wijn): “Bleke kleur van
oud rozenblad met de nog purperblauwe glans van zijn
jeugd. Leuke aanblik die zich mooi doorzet in een
uitbundige, tonische neus met toetsen van lychee,
witte bloemen en pompelmoes. Ook klein rood fruit
mengt zich in de dans in een verrukkelijke, heerlijk ronde mondfase
met een levendige, speelse finale. Voorwaar een prachtige rosé,
deze ‘Récolte Sélectionnée’.”

Tavel AOC.,
Château D’Aqueria 2019

NR 532I

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

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-Pape. 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!

Tekst in ‘Le Guide Hachette des Vins 2021’ ( Vin exceptionnel/
Uitzonderlijke wijn ) COUP DE COEUR! : “Drie sterren en een zoveelste
‘coup de coeur’ op het reeds rijkelijk gevulde palmares van dit kasteel
dat met deze jaargang 2019 op geen betere wijze het 100ste millésime
van de familie Olivier viert. De jury viel voor alles: een diepe purperroze
kleur; de uiterst zuivere, krachtige neus, vol geplette aardbeien en
bosvruchten; en vooral de mond met een levendige aanzet, breed en vlezig in het
middenstuk en met een ongerepte frisheid in de finale. Volle en smakelijke wijn zoals
een Tavel kan zijn, maar die ons ook buitengewoon vrolijk maakt.”
COUP DE
COEUR

Tekst in ‘Le Guide Hachette des Vins 2021’ ( 
Vin remarquable/Opmerkelijke wijn ): “Deze door
Grenache gedomineerde cuvée heeft een even delicate
als intense neus van citrusfruit en aardbei. Bijzonder
evenwichtige mond, fris maar toch met rondheid en
volume, en elegante toetsen van roos en pompelmoes.”
Vertaling tekst in ‘The Wine Advocate’ Robert
PARKER (90/100): “De roodkoperen Côtes de
Provence ‘Cuvée Marafiance Rosé 2019’ doet denken
aan aardbeien, maar neigt meer naar citrusfruit. Deze
blend van Grenache, Syrah, Cinsault, Rolle, Sémillon en
Cabernet Sauvignon is een lichte tot halfvolle wijn met veel
frisheid, concentratie en lengte, en met een vleugje mandarijn in
de afdronk.”

Philippe Castel van Château Cavalier
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ONTDEK ENKELE VAN DE BEST SCORENDE WIJNEN VAN ONZE PRIJSLIJST!

Bubbels
Crémant de Limoux AOC.,
Domaine J.Laurens ‘Les Gramenous’ 2018 Brut

NR 241H

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

Alleen in de goede jaren wordt deze Crémant verkocht, vandaar
dat er altijd een jaartal vermeld staat op het etiket. Deze ‘Tête
de Cuvée’ wordt gemaakt van Chardonnay, Chenin Blanc, Mauzac en Pinot Noir. Het resultaat is een zeer frisse, fruitige en
mondvullende smaak met impressies van rijp fruit in geur en
smaak: rode appel, brioche, hazelnoten, frangipane, nectarine,
perzik, citroengras en limoenzeste! De belletjes zijn piepklein en
fijn (duidt op grote kwaliteit, hoe kleiner de belletjes hoe beter) en de smaak is helemaal
niet zwaar, boers of te alcoholrijk zoals voor deze streek vroeger soms het geval was. De
mousse is mooi romig. Neen, uitzonderlijk grote finesse, een zalig aperitief! Koel schenken
op 5 à 6 graden Celsius.

Tekst in ‘Le Guide Hachette des Vins 2021’ ( Vin Remarquable/
Opmerkelijke wijn): “Deze cuvée, genaamd naar de gelijknamige plaats
die ‘graminea’ (een grasachtige plant) betekent, maakte alleen maar
gelukkigen bij de jury. Zij prezen de finesse van een uitbundige neus met
wit fruit, citrusvruchten en witte bloemen. Ze onderstreepten ook de
schitterende, zuivere, strakke mond vol gepolijste, precieze citroentoetsen.
Een verkwikkende, fijne, subtiele Crémant.”

Champagnehuis `De Venoge’
FRANKRIJK
MOUSSEREND

MOUSSEREND

FRANKRIJK

NR 136E

MOUSSEREND

FRANKRIJK

Champagne, Joseph Perrier
‘Cuvée Royale’ Brut
PRIJS: 23,96 + BTW = 28,99 EURO
Joseph Perrier is een discreet wijnhuis dat heel mooie Champagnes maakt. Het waren de Britse koningin Victoria en koning
Edward VIII die deze champagne de titel van “Cuvée Royale”
toekenden. Schenk deze mooie feestdrank altijd goed gekoeld
op zo’ n 6 à 7 graden Celsius. Champagne kan U meteen drinken, hij wordt niet beter door bewaring, maar indien bewaard
in een koele ruimte (liefst een kelder), blijft hij makkelijk 4 à 5
jaar goed. Maar zo lang zal hij wel niet blijven liggen zeker...

Vertaling tekst in ‘Jamessuckling.com’ James Suckling (91/100):
“Een aantrekkelijke stijl van gele citrusvruchten met veel pittige zuren in
de mond. Imponerend door zijn kracht en zijn rijkdom.”
Vertaling tekst in ‘The Wine Advocate’ Robert PARKER (89/100): “De
jongste telg van Joseph Perrier’s NV Brut Cuvée Royale ziet er veelbelovend
uit met een royaal boeket van rijpe appel, mandarijn, warme koekjes en
subtiele toetsen van honing. In de mond halfvol tot vol, vlezig en rond,
met een royale kern van fruit, rijpe zuren en een jeugdig schuimende
mousse. Deze Cuvée Royale getuigt van de vooruitgang die het afgelopen decennium
door het huis Joseph Perrier geboekt werd.”

Mechelsesteenweg 313
B-2550 Kontich

Bisschoppenhoflaan 575
B-2100 Deurne

Mgr. Ladeuzeplein 22
B-3000 Leuven

PRIJS: 28,08 + BTW = 33,98 EURO

De `Cordon Bleu’ van het champagnehuis `De
Venoge’ te Epernay, valt op door een enorme
zachtheid in geur en smaak, zonder enig spoor
van bitterheid of scherpte. Kwaliteit is troef
voor deze lekkere aperitief bij uitstek! Drink
hem kouder dan droge witte wijn, dit wil zeggen op ongeveer 6 à 7 graden, warmer is zeker niet aan te raden. Champagne wordt niet beter maar mag gerust enkele jaren in uw kelder blijven liggen zonder probleem. `De Venoge Cordon
Bleu’ is een grote Champagne met stijl en klasse...

De kalkkelders van Joseph Perrier

NR T857		

Champagne, De Venoge
‘Cordon Bleu’ Brut

Leuvensesteenweg 474
B-1930 Zaventem

Vertaling tekst in ‘The Wine Advocate’ Robert PARKER
(91/100): “ De Cordon Bleu Brut is een klassieke De
Venoge blend van 50% Pinot Noir, 25% Chardonnay en
25% Pinot Meunier van grofweg 20 verschillende dorpen.
Deze champagne is voor 75% afkomstig van het jaar
2013, 15% van 2012 en 10% van 2011 (degorgering in januari 2017,
dosering van 7,8 gram per liter). In de fijne, elegante neus ontdekken
we intense geuren van brioche en delicate krijtaroma’s. In de mond
een ronde, frisse, evenwichtige champagne met een strakke structuur
en een indrukwekkende lengte. De wijn eindigt zelfs op een zilte
toets die van deze Brut een uitstekend aperitief maakt voor een
mooie prijs. Keldermeester Isabelle Tellier levert fantastisch werk. Er
zit geen enkele ontgoochelende wijn in het gamma van dit Huis dat
start met de makkelijk wegdrinkende Cordon Bleu en enkele
gesofistikeerde cuvées in het Prince-gamma bevat. Het Huis
Champagne de Venoge is ondanks zijn roemrijk maar woelig verleden
(nl. opeenvolging van eigenaars) een zwaar onderschatte rijzende
ster aan het champagnefirmament.”
Vertaling tekst in ‘Jamessuckling.com’ James
Suckling (90/100): “Een rijke stijl met in neus en mond
impressies van praliné, gedroogde ananas en noten. Vol,
compact en smaakvol. Toetsen van citrusfruit en poeder.
Vier jaar op droesem. Pittig en smaakvol.”
Tekst in ‘Le Guide Hachette des Vins 2021’ ( Vin
Remarquable/Opmerkelijke wijn): “De Brut zonder
jaartal van dit huis is een assemblage van de drie typische
druiven uit Champagne die elk voor een derde dit huwelijk
vormen. In het glas een goudgele kleur met een fijn lint
van belletjes, een ontloken neus van rijp wit fruit,
botertoetsen en getoaste impressies. De mond volgt dezelfde trend,
rijk, zacht en strak van structuur, met een prachtig evenwicht tussen
romigheid en strakheid, eindigend in een frisse finale met toetsen
van citrusvruchten en exotisch fruit.”

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

