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RO
SÉ

	 I TA L I Ë 	  
Pinot Grigio Ramato delle Venezie IGT.,  
Dal Cero 2019 Tenuta di Corte Giacobbe 

NR. 142I PRIJS: 7,43 + BTW = 8,99 EURO

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 ge-

perst. 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 gra-
den bij allerlei zomerse schotels, als aperitief of bij allerlei vis, lekker! 

NIEUWSBRIEF 
AUGUSTUS 2020

Een heerlijk lekkere  
Italiaanse, zomerse rosé...

Poggio Bonelli
De glooiende heuvels van Toscane, de regio bekend voor kunststeden als Firenze, 
Siena en Pisa, herbergen enkele van Italië’s aller beroemdste wijngaarden. De meest 
vertrouwd klinkende naam is ongetwijfeld Chianti. 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 omge-
ving waar de druiven in zijn opgegroeid. We stellen u twee schitterende wijnen van 
hen voor: 

De familie Dal Cero

 Italië
RO
OD

	 I TA L I Ë 	 	  
Chianti D.O.C.G., ‘Villa Chigi’ 2019  
Poggio Bonelli 

NR. 982I PRIJS: 6,44 + BTW = 7,79 EURO

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, geroos-
terd vlees, koude schotels en natuurlijk bij allerlei pasta’s, 
pizza, spaghetti en allerlei andere Italiaanse gerechten! Ge-

niet 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.

RO
OD

	 I TA L I Ë 	  
Chianti Classico D.O.C.G.,   
Poggio Bonelli 2017 

NR. 317G PRIJS: 12,22 + BTW = 14,79 EURO

‘Chianti Classico’ kreeg in 1996 zijn eigen D.O.C.G. (Denomi-
nazioni di Origine Controllata e Garantita) wat betekende 
dat er aan veel strengere kwaliteitsnormen moest voldaan 
worden om die appellatie op het etiket te mogen dragen. 
Het luidde meteen de heropstanding van kwaliteitswijnen 
in dit gezegende gebied in, de kwaliteit ging er met spron-
gen op vooruit! Deze Classico is gemaakt met 90% San-
giovese die aangeplant staat op een ongeveer 280 meter 

hoge, zuid-georiënteerde heuvel. Na de oogst wordt hier op traditionele wijze wijn ge-
maakt die vervolgens nog 10 maanden op voor de helft of 1/3 nieuwe eiken vaten. Het 
resultaat is een rode Italiaan met een onvervalste, karakteristieke uitdrukking van de 
Sangiovese. In de neus nemen we wilde bessen, zwarte kersen en tijm waar. De smaak is 
stevig en rechtdoor maar de kruidigheid en delicate houttoets verzachten het geheel, lek-
ker! Schenk hem op zo’n graad of 16 en dit tussen zijn derde en zevende jaar. Hij zal heel 
goed tot zijn recht komen bij allerlei gegrilde en gebraden vleessoorten met veel kruiden, 
bij lamsbout, Osso Bucco, bij allerlei soorten wild en gevogelte zoals fazant, bij konijn, bij 
pizza, pasta en natuurlijk bij kazen zoals Gorgonzola, Fortina of Emmental.

en twee smakelijke Chianti’s !

Het wijndomein Poggio Bonelli bevindt zich helemaal in het 
Zuiden van dit gebied, in Castelnuovo Berardenga

Het wijndomein 
Poggio Bonelli
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 En nog enkele andere Italiaanse schoonheden in promotie…

Het Zuid-Italiaanse 
'Puglia' is de hak 
van de laars en 
de warmste streek 
van het land. Je 
zou het misschien 
niet verwachten, 
maar het is te-
vens de vlakste 
regio van Italië. 
De economie van 
deze streek drijft 
op landbouw, on-
danks de beperkte 
beschikbaarheid 
van water aange-
zien er geen ber-
gen zijn en er wel veel mediterrane droogte is. Maar de kalkgrond is zeer vruchtbaar en 
dus zijn er volop groenten, fruit en ook wijn en olijfolie. Al rond 2000 voor Christus werd 
er in heel Puglia wijn verbouwd en reeds in de oudheid waren deze wijnen befaamd. 
Desondanks is deze streek door een gebrek aan dynamisme eigenlijk nooit doorgebro-
ken, terwijl het met de moderne vinificatietechnieken en technische mogelijkheden 
(gecontroleerde gistingstemperaturen e.d.) perfect mogelijk is hier voortreffelijke wij-
nen te maken voor weinig geld. Dit gegeven heeft gelukkig de laatste jaren wel al vele 
nieuwe initiatieven en energieke mensen naar deze streek gelokt en stilaan beginnen 
er meer en meer interessante wijnen uit deze regio op de markt te komen. Een goed 
voorbeeld van zulke dynamische mensen met de nodige ervaring in het maken van 
kwaliteitswijn zijn de Noord-Italiaanse 'Elvezia Sbalchiero' en de in Canada geboren 
Amerikaan 'Mark Shannon'. Deze gediplomeerde oenoloog is werkzaam geweest als 
wijnmaker in Californië, Texas, Slovenië en Washington. Dit koppel heeft zich in 1998 in 
Puglia gevestigd en heeft sindsdien bewezen dat je hier inderdaad fantastische wijnen 
kan maken mits het willen doen van al de nodige inspanningen en investeringen. 
‘Inspanningen’ en ‘investeringen’, twee termen waar de plaatselijke bevolking in dit 
zuidelijk puntje van Italië niet meteen veel mee heeft. Onafgezien van het feit dat we 
die onbezorgde ‘pluk de dag’ levensstijl nu net zo charmant vinden aan Zuid-Italië, 
is het toch een beetje zonde om die mogelijkheden tot het maken van mooie wijnen 
onbenut te laten. Aangezien Marc en Elvezia geen eigen wijngaarden hebben en al hun 
druiven in de streek moeten kopen, kan u wel begrijpen dat het werken met de juiste 
mensen in het begin niet eenvoudig is geweest. Ondertussen loopt dat allemaal heel 
vlot en weten ze dat ‘il Americano’ zoals ze hem daar noemen, veel hogere prijzen 
betaalt voor hun druiven dan de plaatselijke coöperatieven, maar het moet wel echt 
goed zijn. En echt goed is voor Mark Shannon echt goed! Hij proeft bij aankomst van de 
druiven die druiven en beslist of hij ze koopt of niet. Niet de beste manier om vrienden 
te maken in streek maar wel heel efficiënt om goede wijnen te produceren…

W
IT

	 I TA L I Ë 	  
Puglia IGT., A-Mano  
‘Fiano-Greco’2019 

NR. 828I PRIJS: 6,60 + BTW = 7,98 EURO 

Deze zeer aromatische witte wijn is ge-
maakt op basis van 75% ̀ Fiano Minutolo' 
en 25% 'Greco'. De eerste zorgt voor de 
lekkere perziken abrikoos toets en de 
andere geeft de wijn kracht en volheid. 
Doordat deze druiven afkomstig zijn van 
wijngaarden die vlak bij de Adriatische 
Zee liggen, genieten ze bijna constant 
van een koel briesje zodat ze hun fijn-
heid en lichtvoetigheid niet verliezen. 

Het resultaat is een verfrissende wijn met een explosief fruit- en 
bloemenaroma en exotische tintjes. Schenk deze zuid-Italiaan jong, 
tussen zijn eerste en tweede jaar, en dit op 8 à 9 graden als aperitief 
of zo maar, zonder gerecht. Ook mooi bij lichte pasta gerechten of 
allerlei gegrilde vis. Genieten.

RO
SÉ

	 I TA L I Ë 	  
Puglia IGT.,  
A-Mano ‘Rosato’  

NR. 829I PRIJS: 6,60 + BTW = 7,98 EURO 

Een rosé die de zon in huis brengt, ge-
maakt van 100% `Primitivo'. Het is een 
ronde rosé met de volheid van een rode 
wijn en de delicate frisheid van een wit-
te. Schenk hem tussen zijn eerste en 
tweede jaar op 9 à 10 graden bij lichte, 
zomerse gerechten of allerlei pikantere 
schotels, of die nu Italiaans, Chinees, 
Thais, Indisch of Mexicaans zijn. De zo-
mer in uw glas!

Tussen ‘Emilia-Romagna’ en 
‘Abruzzo’ ligt de Marche-streek...
... best te beschrijven als lieflijk in al zijn aspecten: zacht klimaat, 
prachtig landschap en een rustig levensritme met nogal lange 
middagdutjes en vrij uitgebreide aperitieven. De meest beroemde 
wijn van deze schilderachtige heuvels is ongetwijfeld de Verdic-
chio, wiens origine tot in de 14e eeuw kan nagetrokken worden. 
Deze grote anciënniteit heeft evenwel niet echt bijgedragen tot 
de uitstraling van de Verdicchio over de wereld heen. Het grootste 
probleem van de Verdicchio is de overproductie: de reeds vrijgevi-
ge Verdicchio-stok staat veelal geplant in rijke, vette terroirs. Dit 
leidt tot zeer hoge oogstkwantiteiten. Slechts enkele wijnbouwers 
hebben ingezien dat zo’n hoog rendement de kwaliteit absoluut 
niet ten goede komt en ‘Colonnara’ is daar een van.

Mark Shannon en Elvezia Sbalchiero

Een typische bouwstijl van Puglia

De Marche-streek: zacht klimaat, prachtig 
landschap en een rustig levensritme
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We bieden in overleg met wijnbouwers, die kwalitatief  
interessante wijnen hebben, deze 11 + 1 GRATIS promoties aan.
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	 I TA L I Ë 	  
Falerio DOC ‘Pecorino’ 2019  
Colonnara 

NR. 323I PRIJS: 9,50 + BTW = 11,49 EURO

De naam van de druif ‘Pecorino’ doet denken aan de kaas-
soort met dezelfde naam, maar is een oude witte autochtone 
variëteit uit de Marken. De lage opbrengst per hectare heeft 
veel wijnproducenten lang weerhouden om deze bijzondere 
wijn te produceren. Pecorino behoort tot de Trebbiano familie 
en gedijt het beste op koele hoge heuvels van de provincie 
Ascoli Piceno, in het zuiden van de Marche-streek. De drui-
ven voor deze wijn staan aangeplant op zo’n 200 meter 

hoogte. De wijn is strogeel van kleur met groene reflecties. De aangename neus doet denken 
aan exotisch en citrus fruit, bloemen en 
kruiden als Basilicum. Hij heeft een zeer 
verrassende smaak waarin frisheid, 
aangename zuren en rondheid mooi 
samengaan en de afdronk is lang en 
aangenaam. Door zijn frisheid is dit een 
ideaal aperitief maar zijn rijke aroma’s 
zijn mooi te combineren met aroma-
tisch gerechten als gegrilde vis of ge-
volgelte zoals kip of duif. Schenk hem 
jong, in zijn eerste of tweede jaar, op 9 
à 10 graden. Lekker!

RO
OD

	 I TA L I Ë 	  
Italië, Carletti ‘Sangiovese’  
2018 Terre di Chieti IGT. 

NR. 812H PRIJS: 6,60 + BTW = 7,99 EURO

Chieti is een provincie in het midden-oostelijk deel van de regio 
Abruzzo. Buiten veel Montepulciano is hier ook Sangiovese aange-
plant, dé druif in Italië die voor alle beroemde Toscaanse wijnen 
wordt gebruikt maar ook in de rest van Italië veel voorkomt. San-
giovese kan eigenlijk goed rijpen, maar toch zijn de meeste wijnen 
bestemd voor consumptie binnen één of twee jaar. Deze ‘Carletti 
Sangiovese’ is een zeer verleidelijke rode wijn met heerlijk rijp rood 
fruit, een aangename kruidigheid en een volle, vrijgevige smaak. 
Hij kan reeds zeer jong (vanaf zijn eerste jaar) worden gedronken 
en u bewaart hem best niet langer dan drie jaar om het jonge fruit 
niet te verliezen. Heel lekker bij zomerse slaatjes, charcuterie, aller-
lei pasta’s en smaakrijke pizza’s, gegrilde en gebraden vlees met 
veel kruiden en allerlei soorten gevogelte en kazen. Schenk hem 
iets gekoeld op zo’n 16 à 17 graden en geniet er nu al van! 

W
IT

	 I TA L I Ë 	  
Carletti ‘Trebbiano d’Abruzzo DOC.’  
2018 

NR. 809H PRIJS: 6,60 + BTW = 7,99 EURO

De druivensoort Trebbiano is in Italië niet te omzeilen. Er zijn wei-
nig regio’s waar deze soort niet opduikt. Hij is toegestaan in onge-
veer 80 DOC’s (=appellaties) en produceert ongeveer een derde 
van alle witte DOC-wijnen van Italië. In Frankrijk noemt men deze 
druif ‘Ugni Blanc’ en wordt ze veel gebruikt in het zuid-westen. De 
belangrijkste wijn gemaakt van Trebbiano is ongetwijfeld ‘Trebbia-
no d’Abruzzo’. In het terroir van de regio ‘Abruzzo’ (Abruzzen), 
gelegen ten zuiden van ‘Le Marche’ (De Marken) langs de Adriati-
sche Zee, wint Trebbiano aan body en concentratie. Stilaan begint 
men te ontdekken dat mits de juiste werkwijze en door gebruik te 
maken van moderne technologie en vinificatiemethoden, de wat 
miskende Trebbiano interessante en zelfs grootse witte wijnen kan 
opleveren. Deze ‘Carletti’ is een zeer levendige wijn met veel fris-
heid en citrus-fruit. U drink hem best tussen zijn eerste en derde 

jaar bij lichte salades, allerlei pasta’s, risotto, schaal- en schelpdieren en eenvou-
dige visgerechten. Schenken op 9 à 10 graden. 

W
IT

	 I TA L I Ë 	  
Verdicchio dei Castelli di Jesi ‘Classico   
Superiore’ DOC., Cuprese 2018 Colonnara 

NR. 810H PRIJS: 8,17 + BTW = 9,89 EURO

Hun ‘Cuprese’ is een ronduit schitte-
rende Verdicchio die in sommige 
oogstjaren zelfs geruime tijd mag rij-
pen. Het is een intens fruitige witte 
wijn met impressies van gele appel en 
ananas. Hij heeft een goede structuur 
en een mooi evenwicht en zijn smaak 
is sappig en smaakvol. Drink hem bij 

vis in romige saus en andere gerechten van zoet- en zoutwatervis. Op 
zijn best tussen zijn eerste en derde of vierde jaar en dit geschonken 
op ongeveer 10 graden. Fantastisch!

De regio ‘Abruzzo’, ten zuiden van ‘Le Marche’ langs de Adriatische Zee

De ‘wijntoren’ van wijnhuis Colonnara
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 Heel wat lekkers uit Frankrijk!

RO
OD

	 FR A N K R I J K 	  
Minervois AOC., Château Saint-Eulalie  
‘Plaisir d’Eulalie’ 2018 

NR. 051H PRIJS: 6,19 + BTW = 7,49 EURO

Isabelle en Laurent, twee jonge, gediplomeerde oeno-
logen, bezitten het 25 ha grote domein Saint Eulalie op 
30 km van Carcassonne. De unieke ligging van de wijn-
gaarden (terrassen op 250 meter hoogte) op stenige 
klei- en kalkbodem, de ouderdom van de grenache, 
syrah en carignan wijnstokken (kleine rendementen) 
en het enthousiasme van deze jonge mensen, resulte-
ren in een erg zuiders getypeerde wijn met mooi ge-
structureerde tannines die wonderwel worden afge-

rond. De oogst gebeurt mechanisch en de vinificatie gebeurt op de klassieke 
manier met 10 dagen schilweking. De mond wordt dadelijk gevuld met een palet 
van complexe aroma’s van overrijpe blauwe vruchten zoals bramen en cassis. 
Bloemen en vooral verse kruiden en zoethout sluiten de rij. Zij noemen het een 
“bouche grasse”, jammer genoeg “moeilijk” te vertalen. Isabelle en Laurent 
bewijzen hier dat men in Minervois bijzonder lekkere wijnen kan maken voor een 
vriendelijke prijs. Deze “Coup de Coeur” in prijs/kwaliteit kan bij alle wildgerech-
ten, pizza’s, pasta’s en grillades. Schenken tussen zijn tweede en vierde of vijfde 
jaar op zo’n graad of 16 à 17.

RO
OD

	 FR A N K R I J K 	  
Faugères AOC., Château des Adouzes  
‘Le Tigre’ 2018 (Parker 90) 12 + 1 MAGNUM !

NR. 478H PRIJS: 8,25 + BTW = 9,98 EURO

Het kleine wijnbouwgebied Faugères ligt in het binnenland 
van de Languedoc ten zuiden van de Cévennes. De AOC 
vindt men ten noorden van Béziers en ten noordoosten van 
de AOC Saint-Chinian. Faugères bestaat uit zeven gemeen-
ten, die aan de voet liggen van de Pic de la Coquillade. Het 
woeste gebied met veel reliëf kent steile hellingen. De 
wijngaarden liggen tussen 110 en 380 meter boven zeeni-
veau. Geheel volgens het decreet van de AOC (1982) is de 

wijn gemaakt van 35% Carignan, 35% Grenache Noir en 30% Syrah. Sommige wijn-
stokken 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 wijnran-
ken. 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 gekara-
meliseerde groentjes uit de oven.

RO
OD

	 FR A N K R I J K 	  
Côtes du Roussillon Villages Tautavel AOC., Silex  
2016 Vignerons de Tautavel-Vingrau (Parker 93) 

NR. 472F PRIJS: 13,84 + BTW = 16,75 EURO

Deze ‘Silex’ is gemaakt met 60 % Grenache Noir, 30 % 
Syrah en 10 % Carignan en komt van oude stokken met 
een lage opbrengst. De druiven werden handgeplukt 
en ontrist waarna een lange maceratie volgt en een 
rijping op eiken vaten. De wijn geurt en smaakt ex-
pressief, vol en complex. Op je ontdekkingstocht kom 
je al het lekkers tegen wat een wijn een meditatief 
karakter geeft: rijpe aardbeien en frambozen, ceder-

toetsje, 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, la vie est belle!

Château Saint-Eulalie

Isabelle en Laurent Coustal

Jeanne en Olivier Coste van 
Château des Adouzes

Het wijnbouwgebied Faugères

Vignerons de Tautavel-Vingrau
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We bieden in overleg met wijnbouwers, die kwalitatief  
interessante wijnen hebben, deze 11 + 1 GRATIS promoties aan.
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	 FR A N K R I J K 	  
Frankrijk, Mâcon-Fuissé AOC.,  
Domaine Thibert 2018 

NR. 384H PRIJS: 13,21 + BTW = 15,98 EURO

Het dorpje 'Fuissé' is zeer bekend door zijn fantastische witte wijn 
'Pouilly-Fuissé', de beste witte Mâcon! De Mâconnais ligt juist op 
de overgang van Noord- naar Zuid-Frankrijk, het behoort nog tot de 
Bourgogne. Met zijn stille dorpjes en prachtige Romaanse kerkjes 
is het hier aangenaam vertoeven, rustig en landelijk. Door een 
vaak kalkhoudende bodem geeft de witte wijn hier het beste re-
sultaat. Deze kan in zijn eenvoudigste vorm verkocht worden als 
'Mâcon-Blanc'. Een iets betere kwaliteit mag onder de naam 
Mâcon-Supérieur' of 'Mâcon-Villages' door het leven gaan. De aller-
beste mogen bij 'Mâcon' hun gemeentenaam vermelden, zoals 

'Mâcon-Viré', 'Mâcon-Péronne', 'Mâcon-Fuissé'... Slechts enkele dorpen mogen door hun 
bewezen kwaliteitspotentieel deze appellatie dragen. In de Mâconnais is een 'Domaine' 
zoals 'Domaine Thibert' eerder een uitzondering vermits 80 à 90% van de wijnbouwers 
hun druiven naar een coöperatie brengen en dus zelf geen wijn maken. Het moet wel 
gezegd worden dat de Mâcon-streek over verscheidene modern uitgeruste en zeer kwali-
tatief werkende wijncoöperaties beschikt. Alleen de zeer goed uitgeruste domeinen zoals 
dat van meneer en mevrouw Thibert kunnen er nog net dat extraatje meer van maken 
door hun vakkennis en liefde voor de wijnbouw. Het hoeft dan ook niet vermeld dat hier 
super-kwaliteit gemaakt wordt. Dit is een witte Bourgogne met een zeer lange, mooie 
afdronk. U kan er van beginnen te genieten vanaf zijn eerste of tweede jaar. Perfect te 
combineren met oesters, garnalen, krab, kreeft, calamari, met wijn bereide soepen en 
allerlei warme of koude visgerechten. Schenken op ongeveer 11 graden Celsius (niet té 
koud dus) en bewaarbaar tot zijn vierde jaar maar al zo lekker dat wachten eigenlijk een 
onnodige zelfpijniging is. Grote klasse!

RO
SÉ

	 FR A N K R I J K 	  
Ventoux AOC.,   
Domaine De Fondrèche 2019  

NR. 491I PRIJS: 7,81 + BTW = 9,45 EURO

Als een woeste, onherbergzame reus to-
rent de Mont Ventoux boven het mooie 
Provençaalse landschap uit. Met zijn 1909 
meter hoog is de Ventoux de hoogste berg 
van het Franse zuidoosten en een gelief-
koosd terrein voor wielertoeristen. En wie 
heeft op tv nog nooit de beklimming van 

de Mont Ventoux in de Tour de France gevolgd? Aan de voet van deze 
reus strekt zich een lieflijk, glooiend landschap uit, de Côtes du Ventoux. 
Deze uitgestrekte appellatie bevindt zich voornamelijk in het natuurlijke 
amfitheater dat gevormd wordt door de noord-, oost- en zuidflank van 
de Ventoux. De wijnen van deze appellatie zijn nauw verwant aan de 
nabij gelegen Côtes du Rhône. Veel wijn wordt verwerkt bij goede en 
soms minder goede wijncoöperaties.Maar wie kwalitatief echt iets spe-
ciaal wil maken, vinifieert en bottelt zijn wijn zelf. Zo ook de familie 
Vincenti-Barthelemy van het Domaine de Fondrèche. In 1990 kochten ze 
30 hectaren verwaarloosde wijngaarden en vernieuwden en verbeter-
den alles van A tot Z. Dat zij zulk een prachtig resultaat bereiken is niet 
echt verwonderlijk, als je weet dat de zoon afstudeerde als oenoloog en 
de moeder biologe is ... Een ‘dreamteam’ in de wijnwereld dus! Hun rosé 
is gemaakt met 50% Cinsault, 30% Syrah en 20% Grenache. Het is een 
zomerse rosé, fijn, evenwichtig en absoluut niet te zwaar. Zijn heerlijk 
rood fruit en aangename afdronk zijn bijzonder smaakvol. Drink hem 
jong, tussen zijn eerste en derde jaar. Een voortreffelijke rosé die u best 
op ongeveer 10 graden schenkt bij allerlei charcuterie, koude buffetten 
of gewoon als glaasje zo-maar.

RO
SÉ

	 FR A N K R I J K 	  
Côtes de Provence AOC.,  
Château Cavalier ‘Grand Cavalier’ 2019 

NR. 410I PRIJS: 12,27 + BTW = 14,85 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 aan-
eensluitende hectares, bijna volledig omzoomd door 
bossen. Het riviertje ‘Cavalier’ gaf niet alleen de naam 

aan de wijnen van dit domein maar zorgt ook voor een natuurlijke irrigatie van de stokken. 
Na langzame rijping in een warm klimaat met koele nachten en mistige ochtenden, ge-
beurt de fermentatie door natuurlijke gisting. Opmerkelijk dat het oogsten hier ‘s nachts 
gebeurt, wat de frisheid van de latere wijn zeker ten goede komt. De topversie van 
Château Cavalier, ‘Grand Cavalier’, is een assemblagewijn van Cabernet-Sauvignon (48 %), 
Mourvèdre (29 %), Grenache (12 %) en Rolle (11 %). De kleur van abrikoos bezorgt ons al 
een zomers gevoel net als de prikkelende geuren van aalbes, framboos, ananas, lychee 
en pompelmoes. Ook steenfruit als perzik, abrikoos en mango zijn van de partij. Een flinke 
aanzet wordt gevolgd door een sappig en fruitig middenstuk: onze smaakpapillen worden 
verwend! Een bittertje in de afdronk, wat fruit en de speelse zuren doen ons uitkijken naar 
de volgende slok. Deze wijn is mooi in balans en een waardige sparringpartner voor 
verse langoesten, sint-jakobsvruchten of een kruidig gekorste melkkalfskroon. Het leven 
kan mooi zijn! Geniet van deze knappe rosé de Provence, schenk hem op 10 à 12 graden 
en geniet van zijn hoogstaande klasse!

Christophe en zus Sandrine Thibert

Massif des Maures

Philippe Castel van 
Château Cavalier

Sebastien Vincenti van 
Domaine De Fondrèche

Mont Ventoux

Domaine Thibert
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 Spanje

RO
OD

	 S PA N J E 	  
Ribera del Duero DO. ‘Biberius’ 2018  
Bodegas Comenge 

NR. 846H PRIJS: 7,02 + BTW = 8,49 EURO

Ribera del Duero’ heeft als wijnappellatie de laatste jaren een zeer 
goede reputatie opgebouwd. Gelegen in ‘Castilla-y-León, zo’n 200 kilo-
meter ten Noorden van Madrid, geniet het van zeer warme zomerda-
gen (overdag temperaturen tot 40 graden) en frisse nachten (15 à 20 
graden). Dit grote verschil tussen dag en nacht is een enorm voordeel 
voor de wijnstokken. Doordat die ’s nachts kunnen ‘rusten’ verkrijgt 
men later fijnere wijnen met meer frisheid en finesse. Dit temperatuur-
verschil doet zich hier voor doordat de wijngaarden op een hoogte van 
750 à 800 meter liggen. De meest gebruikte druif is de ‘Tempranillo’ 

die hier ook wel ‘tinto del pais’ of ‘tinto fino’ wordt genoemd. Deze ‘Biberius’ wordt gemaakt door 
‘Bodegas Comenge’, een kleine familiale bodega die werd opgericht in 1999. De naam Biberius is 
ontleend aan hoe de Romeinse keizer Tiberius Claudius Nero werd genoemd door zijn soldaten 
toen hij in de eerste eeuw na Christus naar Castilla-León werd gestuurd en daar verliefd werd op 
de wijnen van de streek. Deze ‘Biberius’ is gemaakt met 100% Tempranillo. Hij verbleef 5 maan-
den op gebruikte Franse eiken vaten. Verwacht geen Spaanse blockbuster, het is een lichtvoetige 
rode wijn die finesse en frisheid mooi combineert en waar het jong fruit domineert. Drink hem 
tussen zijn eerste en derde jaar bij allerlei lichte maaltijden en pastagerechten en dit fris op 15 à 
16 graden.

Comenge
Vader en zoon ‘Comenge’ nemen het wijn maken heel serieus, ze zijn maniakaal tot in het kleinste 
detail. Ze willen zich echt onderscheiden door de kwaliteitslat steeds hoger te leggen en te blij-
ven zoeken en experimenteren naar nieuwe en betere oplossingen en technieken. Ze hebben in 
samenwerking met de universiteit van Madrid enkele nieuwe vinificatietechnieken ontwikkeld en 
die zijn zo vernieuwend dat ze prompt gepatenteerd werden! Na slechts 2 oogsten wisten ze zich 
al van een naam en een reputatie te verzekeren. Ze kregen onder andere 5 sterren (= maximum 
score) in ‘Decanter Magazine’ en werden in ditzelfde magazine tot de 3 beste Ribera’s verkozen. Ook 
verscheidene toprestaurants in Spanje zetten deze wijn op hun kaart.

W
IT

	 S PA N J E 	  
Rueda DO. ‘Verdejo’ 2019  
Bodegas Comenge 

NR. 862I PRIJS: 7,18 + BTW = 8,69 EURO

Alvaro Comenge bewijst met deze wijn 
dat hij niet alleen uitstekende rode wij-
nen kan maken, maar ook heel fijne, 
elegante witte! De Spaanse appellatie 
'Rueda' staat bekend om zijn uitstekende 
witte wijnen. Het gebied is gelegen in 
het midden van 'Castilla-y-León', ten 
noordwesten van Madrid, op zo'n 35 ki-
lometer van de bekende D.O. 'Ribera del 

Duero'. De reputatie van en vraag naar Rueda wijnen stijgt nog elk 
jaar en er kwamen ondertussen vele nieuwe producenten en 
voortreffelijke wijnen bij. Dé druif van deze streek is de ‘Verdejo’. 
Het is een zeer delicate druif die veel zorg vraagt en natuurlijk 
ontstaan is in Rueda. Om er het maximum uit te kunnen halen is 
het zeer belangrijk om het juiste, moderne vinificatiemateriaal te 
hebben. Wijn van Verdejo bezit de structuur en balans om goed te 
rijpen en na een paar jaar op fles wordt de smaak noot- en 
honingachtig. Het hoge gehalte aan glycerol zorgt voor rondbor-
stigheid. Hij heeft een mooie mondvulling, fruit en wat rondheid, 
veel body en een mooie, lange afdronk. U schenkt hem best tus-
sen zijn eerste en derde levensjaar, op 10 à 11 graden. Heerlijk bij 
allerlei visgerechten, mosselen, rauwe of gepocheerde oesters en 
natuurlijk bij paella. Alvaro Comenge bewijst eens te meer zijn 
vakmanschap, ook voor het maken van witte wijn. Heerlijk lekker!

RO
OD

	 S PA N J E 	  
Ribera del Duero DO. Familia Comenge  
‘Crianza’ 2016/2017 Bodegas Comenge 

NR. 707F/G PRIJS: 14,03 + BTW = 16,98 EURO

Deze 100% Tempranillo heeft een vatrijping en een gebruik van nieuwe 
eiken vaten is elk jaar anders en wordt volledig bepaald door de karak-
teristieken en de kwaliteit van het betreffende wijnjaar, niets is hier 
standaard bepaald. De bodega heeft hiervoor een kelder waar 900 
wijnvaten in kunnen liggen. Het resultaat van al deze belangrijke inves-
teringen en grote inspanningen is een wijn die je gerust uitzonderlijk 
mag noemen. Hij weet fruit, kracht en zachtheid mooi te combineren 
tot een prachtig geheel. Deze wijn is zijdezacht, vol, harmonieus en 
delicaat. De afdronk is lang en aangenaam. Het mooiste van al is dat u 

niet moet wachten om deze hoogstaande wijn te drinken, hij is nu al perfect op dronk. U kan hem 
desgewenst bewaren tot zijn tiende of elfde jaar maar het is eigenlijk niet nodig, hij is nu fantas-
tisch lekker! Geniet er van op 16 à 17 graden bij ossenhaas, reebiefstukjes, Chateaubriand, allerlei 
soorten wild en gevogelte of belegen harde kazen. Een wijn die u absoluut moet proeven.

Het gebruik van nieuwe eiken vaten is elk jaar anders 
en wordt volledig bepaald door de karakteristieken 
en de kwaliteit van het betreffende wijnjaar
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We bieden in overleg met wijnbouwers, die kwalitatief  
interessante wijnen hebben, deze 11 + 1 GRATIS promoties aan.

 Portugal

Quinta do Pinto
Portugal is sinds de toetreding tot de Europese Unie in 1986 aan een ware opgang bezig en dat begint 
men sinds een jaar of tien goed te proeven. Er wordt hier al ruim drieduizend jaar wijn gemaakt, maar 
het is pas sinds die toetreding tot de Europese Unie dat de kwaliteit met sprongen is beginnen vooruit-
gaan. Voor 1986 was de wijnbouw tamelijk primitief, traditioneel en conservatief. Portugese wijnen 
waren afgesteld op de binnenlandse vraag en drinkgewoonten. Buiten Porto en Madeira was er niet 
veel interessants te vinden. Dankzij de strenge EU-regels en de verbeteringen aan de infrastructuur 
(nieuwe verbindingswegen bvb.) die met het geld van de Europese Unie mogelijk werden, boekte 
Portugal vanaf 1986 grote vooruitgang. Door die kwaliteitsstijging vonden de Portugese wijnen hun 
weg naar het buitenland en zo werd tevens de aandacht getrokken van nieuwe, moderne wijnmakers. 
De prijs/kwaliteitsverhouding in Portugal blijft immers nog steeds aantrekkelijk. Quinta do Pinto is een familiaal domein dat hoogstaande wijnen produceert in 
Alenquer, een regio en gemeente in het district Lissabon, zo’n 20 kilometer van de zee en ongeveer 30 kilometer ten Noorden van de stad Lissabon. Het domein 
werkt met 19 verschillende druivensoorten die aangeplant staan op zachte hellingen en genieten van de positieve invloeden van de nabijgelegen Atlantische 
Oceaan. Vader António Cardoso Pinto is eigenaar en hoofd van het hele gebeuren maar hij wordt vakkundig bijgestaan door oudste dochter Rita, een gediplo-
meerd oenologe en Ana, een architecte die wijnmarketing studeerde in Californië. Hun missie is om typische, hoogstaande wijnen te maken en de ‘terroir’ te 
laten spreken, geen platte commerciële wijnen dus, en dit alles met een zeer groot respect voor de natuur en de omgeving. Alles gebeurt om en rond het 17e 
eeuwse landhuis met zijn zuidelijk georiënteerde wijngaarden.

W
IT

	 P O R T U G A L	  
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 ‘Pa-
dernã’ en vele andere namen in andere streken. Het 
geeft frisse, aromatische en fruitige wijnen. De samen-

stelling 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. 

W
IT

	 P O R T U G A L	  
Quinta do Pinto ‘Estate Collection’  
2017 Quinta do Pinto 

NR. 990G PRIJS: 10,73 + BTW = 12,98 EURO

Deze ‘Estate Collection’ is een unieke blend van de 
meest karakteristieke witte Portugese druiven en een 
aantal Franse, allemaal zeer streng geselecteerd, al-
leen de beste trossen worden gebruikt. Hij is samen-
gesteld uit Fernão Pires, Arinto, Antão Vaz, Sauvignon 
Gris, Viognier en Roussanne. Een bestudeerde samen-
stelling die een onvergelijkbaar resultaat geeft, een 
mooie combinatie van intensiteit en elegante frisheid 
die heel mooi zal combineren bij allerlei visgerechten 

met romige sauzen. Schenk hem op 10 à 11 graden tussen zijn eerste en 
vierde jaar, heerlijke wijn!

RO
OD

	 P O R T U G A L	  
Vinhas do Lasso ‘Colheita Seleccionada’  
2014/2015 Quinta do Pinto 

NR. 991D/E PRIJS: 7,43 + BTW = 8,99 EURO

De rode Lasso is gemaakt met 60% Tinta Roriz, 35% Touriga Naci-
onal en 5% Castelão. Zijn intens aroma van zwarte bessen en fr-
ambozen bereiden u goed voor op zijn zeer intense en rijke smaak. 
Hij is rond en krachtig met zachte tannines, maar het geheel blijft 
toch heerlijk sappig. Duidelijk rijp fruit, veel elegantie en een zij-
dezachte afdronk maken deze wijn mooi uitgebalanceerd en heel 
lekker ! Belangrijk om hem niet te warm te schenken, best op 16 
à 17 graden en dit tussen zijn tweede en zesde jaar. Heel mooi bij 
gevogelte zoals kwartel, duif, eend of fazant, of bij allerlei vlees-
gerechten. Heel mooi!

RO
OD

	 P O R T U G A L	  
Quinta do Pinto ‘Estate Collection’ 2013  
Quinta do Pinto 

NR. 992Z PRIJS: 11,55 + BTW = 13,98 EURO

De rode ‘Estate Collection’ is bijna uitsluitend gemaakt met typi-
sche Portugese druiven, enkel aangevuld met wat Syrah. Hij 
bestaat verder uit Touriga Nacional, Aragonez, Alfrocheiro, Cas-
telão en Tinta Miúda. Alle druiven zijn volledig met de hand 
geplukt en daarna nog eens streng geselecteerd bij aankomst in 
de kelder alvorens in de gistkuipen te mogen. Na de tempera-
tuur gecontroleerde alcoholische gisting van ongeveer 14 dagen 
en de malolactische gisting, verbleef de wijn nog 9 maanden op 
tweedejaars Franse eiken vaten. Het is een bijzonder interessan-

te wijn die buiten delicaat zwart en rood fruit ook een mooie kruidige toets heeft. De 
duidelijk aanwezige tannines zijn niet storend maar dragen bij tot de kracht van de wijn 
en combineren mooi met het rijp fruit, de frisheid en de lichte vanilletoets. De mooie, 
lange afdronk sluit het geheel mooi af! Heel lekker bij bijvoorbeeld lamsbout, herten-
biefstukjes of allerlei wild of gevogelte. Schenk hem op 16 à 17 graden tussen zijn 
derde en zevende jaar. Klassewijn…

Alles gebeurt om en rond het 17e eeuwse landhuis 
met zijn zuidelijk georiënteerde wijngaarden.

Eigenaar António Cardoso Pinto met dochters Ana en Rita



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

Het is een beetje ironisch dat Zuid-Afrika als wijnland tot de ‘nieuwe 
wereld’ wordt gerekend want er wordt reeds 360 jaar wijn gemaakt. 
Natuurlijk is het wel zo dat er in de laatste 26 jaar (sinds het afschaffen 
van de apartheid in 1990) meer gebeurd en geëvolueerd is dan in de 
340 jaar ervoor! En die evolutie is nog niet ten einde, ook in de 10 
laatste jaar is er nog veel geëvolueerd en zijn er veel heel goede, jonge 
wijnbouwers bij gekomen. Zuid-Afrikaanse wijnen weerspiegelen het 
klassieke element en de traditie van de ‘oude wereld’ (Europa dus), 
maar worden tevens beïnvloed door de hedendaagse stijlen van de 
‘nieuwe wereld’. Een nieuwe generatie wijnproducenten maakt dank-
baar gebruik van de meest moderne wijnbouwtechnieken en trends in 
de wijnwereld. Zij bouwen verder op de bestaande kennis en profiteren 
optimaal van het unieke terroir om prachtige wijnen te produceren die 
internationaal prijzen in de wacht slepen.Zoals u weet liggen de sei-
zoenen in Zuid-Afrika andersom dan bij ons en worden de druiven daar 
geplukt in februari of maart, op het einde van hun zomer dus. Het kli-
maat is er nagenoeg ideaal voor de wijnbouw en de natuur is prachtig. 
De Kaap-provincie, waar alle wijnbouw zich bevindt, oogt zowel weel-
derig als streng. Enerzijds vredige, groene weilanden, anderzijds steile 
rotsen. Reeds vele Vlamingen zijn hier hun hart verloren en kochten 
hier een tweede huis of bezoeken het land regelmatig. Zuid-Afrikaan-
se wijnen weerspiegelen het klassieke element en de traditie van de 
‘oude wereld’ (Europa dus), maar worden tevens beïnvloed door de 
hedendaagse stijlen van de ‘nieuwe wereld’.

W
IT

	 ZU I D -A FR I K A	  
Western Cape, Ietsie Anders  
‘Sauvignon Blanc’ 2019 Uitkijk Farm 

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

Deze 'Sauvignon Blanc' met de typisch Zuid-Afrikaanse 
naam 'Ietsie Anders', wordt gemaakt op het 27 hectare gro-
te wijndomein 'Uitkyk Farm' in Wellington, 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 'Annalize', derde generatie reeds op dit prachtig do-
mein. Het is een zuivere Sauvignon met een knisperende 
frisheid, een volle, mondvullende smaak en een mooie fruit-
toets! Heel mooi zal hij zijn als aperitief, bij koude voorge-

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

RO
OD

	 ZU I D -A FR I K A	  
Western Cape, Ietsie Anders ‘Merlot’ 2018  
Uitkijk Farm 

NR. 965H PRIJS: 7,02 + BTW = 8,49 EURO 

Deze Merlot combineert mooi de moderne, vlot drinkbare 
stijl met een klassiekere structuur. Een zeer verleidelijke 
Merlot met een aroma van zwart en rood fruit en een zachte, 
heel aangename smaak met een mooie rondheid en lange 
afdronk. Heel lekker bij allerlei vleesschotels en gevogelte in 
allerlei vormen; kalkoen, kip, duif, eend, fazant, patrijs. Ook 
bij zomerse gerechten en koude schotels past hij prima. Heel 
belangrijk om hem niet te warm te schenken, ideaal is op 
ongeveer 16 graden, heel lichtjes gekoeld dus.

Eigenaar en wijnmaker Theunis 
van Zyl en zijn vrouw Annalize, 
de derde generatie reeds 
op dit prachtig domein

Uitkijk Farm


