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Italië

Castello Banfi

ITALIË

Toscana IGT., Stilnovo
‘Governo All’Uso Toscano’ 2018 Castello Banfi

NR. 390I

ROOD

ITALIË

Gavi DOCG.,
‘Principessa Gavia’ 2019
PRIJS: 12,38 + BTW = 14,98 EURO

De meeste mensen kennen het befaamde huis
‘Banfi’ van hun uitzonderlijke Toscaanse wijnen
en het prachtige middeleeuwse kasteel ‘Castello
Banfi’. Het is gelegen op de zuidflanken van Montalcino en is uniek door ligging en traditierijke
cultuur, een topper! Maar niet iedereen weet dat
Banfi ook wijngaarden en productie heeft in die
andere beroemde Italiaanse wijnstreek: Piemonte. Bekend van zijn grote Barolo en Barbaresco
wijnen, heeft deze streek nog veel ander lekkers
te bieden! Banfi kocht er zo’n 40 jaar geleden onder andere een 45 hectare
groot wijndomein dat al sinds 1860 wijnen produceerde. Ze maken er enkele voortreffelijke rode en witte wijnen, waaronder deze heerlijke Gavi. De
oenologen van Banfi combineren ervaring, wijsheid en innovatieve technologie onder het motto “werkend met onze handen, denkend met ons hart”,
prachtig toch. Gavi ligt aan de oostkant van Piëmonte en is genoemd naar
het gelijknamige dorpje. Er worden frisse en delicate witte wijnen gemaakt
die de DOCG status verkregen hebben, de hoogst mogelijke in Italië. Verspreid over Gavi en haar 9 buurgemeenten worden deze kwaliteitswijnen
gemaakt van de lokale en unieke ‘Cortese’ druif. Deze druif kenmerkt zich
door een lagere aromatische graad en vrij veel zuren, waardoor je droge,
verfijnde en delicate wijnen krijgt. Zij zijn de klassieke begeleiders van lichte visgerechten en schaal- en schelpdieren. De betere Gavi cru’s hebben
enig bewaarpotentieel en kunnen enkele jaren rijpen. Deze ‘Principessa
Gavia’ is afkomstig van hun eigen wijngaard in Novi Ligure. Na een strenge
selectie worden de druiven slechts zeer licht geperst en blijven ze 20 dagen
gisten op een gecontroleerde temperatuur van 18 graden om de wijn fris en
fruitig te houden. Het intense boeket met veel fruit en hints van appel en
ananas, zijn een mooie aanzet naar de heerlijke smaak met een aangename
portie frisheid, een mooie mondvulling en speelse zuren. Het is een zeer
delicate witte wijn met een voorbeeldig evenwicht en een lange, fijne afdronk. Schenk deze heerlijke Italiaan tussen zijn eerste en vierde jaar en dit
op ongeveer 10 graden. Een topper!

De familie Banfi

NR. 437H

PRIJS: 10,70 + BTW = 12,95 EURO

Deze wijn, wat ironisch Stilnovo (nieuwe stijl) genoemd, is het
resultaat van een veertiende-eeuwse Toscaanse techniek
waarbij later geoogste, reeds gedeeltelijk gedroogde druiven
toegevoegd worden aan druiven die reeds 2 à 3 weken in
stalen tanks een eerste fermentatie ondergaan hebben. Deze
tweede gisting duurt een drietal weken, waarna 20% van
deze wijn nog doorrijpt op eiken vaten voor volledig geassembleerd te worden. Deze Governo All’Uso Toscane methode zou
een zijdezachte en verkwikkende rode wijn moeten opleveren. Met bijna uitsluitend Sangiovese verkrijgen we inderdaad een fruitig parfum met
marasca kerstoetsen, bessenjam en florale accenten. Hartig op de tong met prima
zuren en nog pittige polyfenolen in een lange smakelijke afdronk. Drinken kan je dit
stuk wijngeschiedenis vanaf nu maar een jaartje wachten is misschien nog beter. Op
zijn best tussen zijn 2e en 6e jaar. Geniet er iets frisser van, op zo’n 15 à 16 graden, als
drinkwijn of bij een stukje rundvlees met licht gekruide herfstgroenten of een stoofpotje van everzwijn met spekjes, kleine ajuintjes en champignons. Buon appetito!
ITALIË
ROOD

WIT

Enkele knappe wijnen van tophuis Castello Banfi in promotie !

Toscana, Bolgheri Rosso DOC.,
Banfi Aska 2016/2017 Castello Banfi (PARKER 90)

NR. 344F/G

PRIJS: 19,79 + BTW = 23,95 EURO
De ‘Aska’, een Bolgheri DOC, is één van de super Tuscans
gevinifieerd met voornamelijk Cabernet Sauvignon en wat
Cabernet Franc. De wijn rust 10 maanden op eik waarna er
nog rijping op fles volgt. Dit levert een complexe en intense
symfonie op van rood en zwart fruit in perfect samenspel
met elegante toetsen van tabak en drop. Evenwichtige en
krachtige feestdrank met bitterzachte tannines die nog enkele mooie jaren voor zich heeft. Geniet ervan op de juiste
temperatuur: rond 17 graden. Best te drinken tussen zijn
derde en tiende jaar, prachtig!

Banfi heeft ook
wijngaarden en
productie in die
andere beroemde
Italiaanse
wijnstreek:
Piemonte

Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be
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En nog meer Italiaanse klasse in wit en rood!
ITALIË

Friuli Grave D.O.C., Villa Chiopris
‘Pinot Grigio’ 2019 Azienda Livon

Collio D.O.C., Manditocai ‘Friulano’ 2017/2018
Azienda Livon (3 BICCHIERI GAMBERO ROSSO)

WIT

ITALIË

NR. 672I

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

De ‘Pinot Grigio’ van Villa Chiopris is een fijne en delicate droge witte wijn met een zeer aangename neus. De
natuurlijke rondheid van deze druif verenigt zich uitstekend met de mineraalrijke ondergrond van Friuli. Buiten
de uitzonderlijke bodemsamenstelling is ook het klimaat
hier ideaal voor de wijnstok. In het oosten zijn er de
heuvels, die de grens vormen met Slovenië, en in het
noorden de alpen, die een ideale bescherming vormen.
Daarenboven zorgt de nabijheid van de zee voor de nodige koelte in de zomer. Nergens in Italië kan men een witte wijn van dit niveau produceren; aangenaam fris, fruitig en rond van smaak. Dé ideale partner van uw fijne visgerechten en, door zijn lange en nadrukkelijke afdronk, ook geschikt bij stevigere maaltijden.
Probeer deze ‘Pinot Grigio’ eens bij de Belgische Gandaham of Italiaanse Prosciutto di
Parma. Ook heerlijk bij gegratineerde mosseltjes, forel met mierikswortel, gerookte paling en allerlei gebakken of gegrilleerde vis. Tevens mooie combinaties zijn gebakken of
gegrilde kip, gerookte kalkoen, varkenshaasje, ravioli’s met visvulling en zeker niet te
vergeten allerlei oosterse gerechten. Zelfs kazen zoals Brie, Emmenthal, Caprice des Dieux
of Mascarpone doen het prima bij deze knappe wijn. Schenk deze heerlijke Italiaan tussen
zijn eerste en vierde jaar en dit op ongeveer 10 graden. Een aanrader!

WIT

ITALIË

Collio D.O.C., ‘Sauvignon Blanc’ 2019
Azienda Livon

NR. P582I

PRIJS: 11,55 + BTW = 13,98 EURO

Het noordoostelijke Friuli is zelfs bij de liefhebbers van
Italiaanse wijnen niet zo bekend. Nochtans is het is een
prachtige streek met glooiende heuvelruggen vol wijnstokken, waar je zonder het te beseffen, de grens met
Slovenië probleemloos zou oversteken. Zowel geschiedkundig als oenologisch heeft Friuli een lange weg afgelegd. Zo waren er na de Tweede Wereldoorlog nauwelijks nog wijngaarden. Aanvankelijk kende het gebied
weinig commercieel succes, maar vanaf het begin van
de jaren zeventig kwam er verandering! Naar het model van de frisse Duitse wijnen,
begon men in Friuli witte wijnen op veel lagere temperaturen te vergisten. Hiermee werd
het de eerste regio in Italië die knisperende, loepzuivere witte wijnen afleverde. Internationale erkenning liet niet lang op zich wachten. De eerste nationale appellatie voor Friuli was er al in 1968, waarna er logischerwijs meer DOC’s en zelfs een aantal DOCG’s
volgden. DOC Collio, een klein oostelijk gebied, heeft een mild klimaat met veel regenval
en de arme mergel-zandsteenbodem is zeer geschikt voor wijnbouw. De wijngaarden zijn
er bovendien goed afgeschermd door de Julische Alpen en genieten een welgekomen
temperende invloed van de Adriatische Zee. De persistente wind vanuit de bergen of de
zee, blaast als een perfecte ventilator de wijngaarden droog na de zoveelste regenbui.
Internationale en autochtone rassen voelen zich hier thuis en gedijen hier uitstekend. De
Sauvignon Blanc van het wijnhuis Livon heeft een kristalhelder oppervlak, een strogele
kleur en mooie tranen. We nemen de typische geuren waar van kruisbes, groene appel,
limoen, passievrucht en zeker ook vuursteen. De karaktervolle, droge wijn valt op door
zijn gebalanceerde structuur
en strakke zuren. In zijn expressieve afdronk kunnen we
genieten van exotische vruchten en wat mineraliteit. Komt
uitstekend tot zijn recht bij
zeevruchten- of groenterisotto, zeebaars met jonge prei en
nieuwe aardappelen of een
hartige pasta. Best te schenken tussen zijn eerste en vierHet merk Livon mag beschouwd worden als een
de jaar op 10 à 11 graden,
van de stoottroepen van de Italiaanse wijn
lekker!

Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be

NR. 481G/H

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

De wijngaarden waar deze Manditocai vandaan komt zijn gelegen in de provincie Friuli,
meer bepaald in Ruttars. De bodem bestaat
hier uit een samenstelling van mergel en klei.
Deze uiterst geschikte ondergrond is ontstaan
door duizenden jaren aanslibbing uit de rivieren die water van de heuvels naar de Adriatische Zee laten stromen. De afbrokkeling van
rotsmassa’s zorgde ook voor de afzetting van
gravel en kiezel. Daarenboven is de ondergrond van vulkanische oorsprong
en was die lang bedekt door gletsjers. Buiten de uitzonderlijke bodemsamenstelling is ook het klimaat hier ideaal voor de wijnstok. In het oosten zijn
er de heuvels, die de grens vormen met Slovenië, en in het noorden de Alpen, die een grote bescherming vormen. Daarenboven zorgt de nabijheid
van de zee voor de nodige koelte in de zomer. Deze uitzonderlijke witte
Italiaan is zeer geschikt als aperitief, bij allerlei voorgerechten of allerlei
soorten vis of schaaldieren. Schenk hem op 12 à 13 graden tussen zijn
tweede en zevende of achtste jaar, topklasse!

Piemonte
'Piëmonte' is een regio in Noord Italië die aan de noord- en westkant
door de Alpen wordt afgesloten van Frankrijk en Zwitserland. De bekendste appellaties (DOCG) zijn hier ongetwijfeld Barolo en Barbaresco.
Het is een beetje het Bourgogne van Italië en is een keurige en goed
georganiseerde regio. De bewoners hier zijn altijd bezig, er hangt een
sfeer van blijmoedige ijver. In Turijn bouwen ze auto's, rond Alba maken
ze wijn en in de herfst gaat iedereen op jacht, naar truffels of paddenstoelen, zwijnen of patrijzen, als het maar lekker is... Turijn is het actieve
centrum, daar gebeurt het allemaal, of het nu industrieel, financieel of
cultureel is. Het is een chique stad waar alles mooi oogt en het typisch
Italiaanse 'fare bella figura', het je zo mooi mogelijk voordoen, tot kunst
is verheven, dit is Italië! De stad 'Alba' ligt in het centrum van de heuvelachtige 'Langhe', daar waar het wijn maken in Piëmonte zijn hoogtepunt
bereikt. Deze Romeinse stad is het centrum van de streek en gonst van
bedrijvigheid. Het is de vestigingsplaats van een aantal grote wijnbedrijven, een beetje vergelijkbaar met wat Beaune voor de Bourgognestreek
is. In het plaatsje 'Neive' ligt het vrij kleine (16 hectare) wijndomein
'Collina Serragrilli'. Het is reeds sinds de negentiende eeuw (5 generaties!) eigendom van de familie 'Lequio'. Vandaag zijn het de drie zussen
Rosanna, Daniela en Antonella Lequio die het domein leiden.
ITALIË
WIT

WIT

Friuli

Roero Arneis DOCG., Branchè 2019
Collina Serragrilli

NR. P576I		

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

Op de lichte, zandrijke gronden van de Roero heuvels
groeit de Arneis druif. Die werd vroeger gebruikt om te
mengen met het rode druivensap van de Barbera.
Sinds de eeuwwisseling doen de plaatselijke wijnboeren dat gelukkig niet meer en is de witte wijn uit Roero
aan een succesvolle revival begonnen. De Arneis in
deze DOCG komt uit één wijngaard van stokken die in
de lente van 1964 werden geplant. De strogele, intense wijn ruikt en smaakt naar groene appel en tropisch
fruit. Met zijn volle aroma's en knapperige zuurtjes is
hij een ideaal aperitief of past hij naadloos bij vis, zeevruchten en een heerlijke Piëmontese risotto. Deze Roero Arneis is vanaf nu
tot zijn derde jaar op zijn best en kan je best op 9 à 10 graden schenken.

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

Veneto
Ripasso en Amarone van Dal Cero:
De familie Dal Cero produceert wijn sedert drie generaties in de regio’s Veneto en
Toscane. Francesca, Nico, Davide en Alberto Dal Cero staan nu aan het roer en zij streven ernaar om traditie te koppelen aan moderne technieken die noodzakelijk zijn om
jaar in jaar uit producten van hoge kwaliteit af te leveren. Bovendien geeft ‘la famiglia’
blijk van veel moedige ondernemingszin.

ROOD

ITALIË

ROOD

ITALIË

Barbera d’Alba DOC. 2017/2018,
Collina Serragrilli

NR. 703G/H

PRIJS: 8,75 + BTW = 10,59 EURO

Lange tijd is de Barbera-druif beschouwd als een
waarvan je slechts eenvoudige wijnen kon maken
maar begin jaren tachtig is daar verandering in
gekomen wanneer enkele grote namen (Angelo
Gaja o.a.) en gereputeerde huizen door het maken
van prachtige 100% Barbera-wijnen, aan iedereen hebben kunnen bewijzen hoe hoogstaand
deze druif wel is mits je er de nodige zorg aan
besteedt! Deze van Collina Serragrilli is fris en levendig en heeft een zeer aangename fruittoets
die hem ook jong al toegankelijk maakt. U kan
hem dan ook al vanaf zijn tweede jaar drinken of nog bewaren tot zijn
zesde à zevende levensjaar. Schenk hem op 16 à 17 graden bij een
Italiaans voorgerecht zoals Parmaham of Prosciutti di San Daniele. Ook
mooi bij lamsbout of rundvlees en Parmezaanse kaas. Heel lekker!

ROOD

ITALIË

Barolo DOCG. ‘La Túr’ 2016,
Collina Serragrilli

NR. 727F

PRIJS: 23,95 + BTW = 28,98 EURO

Barolo en Barbaresco zijn ontegensprekelijk de 2
grote heren van Piëmonte. Ze mogen gerekend
worden tot Italië's allergrootste wijnen. Ze worden
gemaakt in het Noordwesten van Italië met
slechts één druif: de Nebbiolo. Alhoewel Barbaresco misschien soms een beetje te lijden heeft onder de grote faam van de iets beroemdere Barolo,
moet hij eigenlijk niet onderdoen voor zijn grote
neef. Barolo heeft gewoonlijk iets meer kracht
maar Barbaresco mag dan weer op wat meer elegantie rekenen. Het beste bewijs dat ze elkaar
waard zijn, is dat er weinig experts in een blinde proeverij het verschil
tussen de twee kunnen vinden. Hun twee vrij kleine productiegebieden liggen slechts een tiental kilometer van elkaar verwijderd rond de
stad Alba. Beide hebben sinds 1980 recht op de DOCG-status (Denominazione di Origine Controllata e Garantita). Een Barbaresco moet 2 jaar
rijpen alvorens verkocht te mogen worden, een Barolo 3. De Barolo
van Collina Serragrilli heeft een mooie robijnrode kleur met lichte evolutie. Bij rust elegante neus van opgelegde pruimen, rijp zwart fruit en
zoethout. Bij walsen worden deze aroma's versterkt en komt er een
aangenaam vleugje zwarte chocolade bij. In de mond aangename verfrissende zuren gekoppeld aan krieken en kersen, wat zoethout en een
leuk bittertje in de finale. De tannines zijn mooi versmolten en de afdronk is lang. Aangezien de wijn reeds 3 jaar rijpte in de kelders van
het domein (2 jaar op vat, 1 jaar op fles) is hij onmiddellijk drink-klaar.
U kan hem desgewenst nog bewaren tot zijn 10e jaar zeker!. Schenk
ook deze wijn iets koeler, op zo'n 16 à 17 graden.

NR. 339F/G

PRIJS: 14,83 + BTW = 17,95 EURO

De Valpolicella Ripasso DOC Superiore is samengesteld uit
een klassieke assemblage van corvina, rondinella en molinara. De manuele druivenoogst gebeurt afhankelijk van
het weer in september of oktober. Valpolicella Ripasso
Superiore ondergaat na fermentatie in stalen tanks een
tweede fermentatie (gisting) als hij getrokken wordt over
de gedroogde en al uitgeperste druivenschillen die zijn
overgebleven van de Amarone. Daardoor krijgt een ripasso een iets hoger alcoholgehalte, hier 14,5%. De wijn verblijft 12 maanden op eiken vaten
van 20 hl. In het glas een robijnrode kleur, de neus interessant en complex: zoetheid, succulentie, kruidigheid en gestoofd fruit. Aanzet en middenstuk kenmerken zich door aromatische volheid waarna er levendige en frisse zuren in de afdronk volgen en een bittertje.
Nu drinken kan, maar nog even laten liggen kan zeker ook, geen probleem tot makkelijk
2022. Smaakt heerlijk bij eend, varkensgebraad en een smeuïge risotto met aardse smaken. Niet te warm schenken, op ongeveer 17 graden is prima.
ITALIË
ROOD

De drie zussen Rosanna, Daniela en Antonella
Lequio leiden het domein Collina Serragrilli

Veneto, Valpolicella Ripaso Superiore DOC. 2016/2017
Dal Cero

Veneto, Amarone della Valpolicella DOCG. 2013
Dal Cero

NR. 340Z

PRIJS: 33,02 + BTW = 39,95 EURO

Bij de Amarone van Dal Cero hoort misschien een
woordje uitleg over dit prachtige product. Een Amarone
wordt gemaakt van ingedroogde druiven (recioto),
meestal en hier ook van dezelfde variëteiten als een
Valpolicella. De druiven komen altijd van de best gelegen wijngaarden en alleen de mooiste trossen worden
gebruikt. Om de bessen niet te beschadigen worden ze
voorzichtig naast elkaar te drogen gelegd in houten
kratjes of op rekken in donkere, goed geventileerde schuren. Dit proces duurt enkele
maanden en hierbij verliezen de druiven 25 à 40 procent aan vocht, waardoor de concentratie van suiker, aroma- en smaakstoffen toeneemt. Na het drogen worden de druiven
ontsteeld en voorzichtig geperst waarna er een langzame gisting plaatsvindt van ongeveer
veertig dagen. U voelt al aan dat dit leidt naar een bijzonder boeiende en complexe wijn,
zeker als we weten dat er nog een vierjarige rijping volgt op eiken vaten en een korte
bewaring op fles. Deze Amarone geeft blijk van een verbazende diepte en concentratie met
een rijk aroma van volrijp fruit, koffie, cacao, kruiden en elegante tannines. Maar hij geeft
nog niet al zijn geheimen prijs. Er is rood en zwart fruit aanwezig, maar de secundaire
geuren en smaken laten nog op zich wachten. Tenzij je een Amarone graag jong drinkt, nog
even geduld oefenen dus. Op zijn best zal hij zijn tussen zijn zevende en dertiende à vijftiende jaar. Ideaal
bij
geroosterd
rundvlees, wild en
oude kazen, maar
u kan er ook zo
gewoon van genieten als 'vino da
meditazione': na
een half glas ziet
de wereld er al
een stuk mooier
uit… Schenken op
De familie Dal Cero produceert wijn sedert drie
ongeveer 17 grageneraties in de regio’s Veneto en Toscane.
den en genieten
maar…

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

Frankrijk

Toscana

Topdomein ‘Il Poggione’
Lavinio Franceschi, een grootgrondbezitter uit Florence, werd ooit verliefd op het
landschap van Montalcino, kocht er een groot stuk land, startte een boerderij en cultiveerde er een wijngaard. Elke generatie houdt de vinger aan de pols en verdiept zich
steeds opnieuw in moderne technieken door telkens weer in
nagelnieuwe infrastructuur te investeren. Il Poggione was een
van de eerste wijnmakerijen om de Brunello di Montalcino op
de markt te brengen (rond 1900!), en werd zo een van de stichters van het Brunello di Montalcino Consortium. Het landgoed
bestrijkt 530 hectaren met wijn- en olijfgaarden, graanvelden,
graasweiden en bossen. De familie engageert zich voor duurzame landbouw door het gebruik van chemicaliën te beperken
en zonnepanelen te gebruiken. We bieden u de kans om twee
rode wijnen uit hun gamma te savoureren en u zal niet teleurgesteld zijn:
Leopoldo Franceschi

ROOD

ITALIË

Rosso di Montalcino DOC.,
Tenuta Il Poggione 2018 (PARKER 88)

NR. 394H

PRIJS: 13,63 + BTW = 16,49 EURO

ITALIË
ROOD

NR. 543H

Brunello di Montalcino DOCG.,
Tenuta Il Poggione 2015 (PARKER 97)

)

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!!

Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be

PRIJS: 6,60 + BTW = 7,98 EURO

Deze Château Margerots is een heel smaakvolle rode Bordeaux Supérieur, gemaakt met
hoofdzakelijk Merlot. Hij won zo juist een
gouden médaile op het Concours Général
Agricole in Parijs 2020 en voordien ook al een
gouden in Lyon! Mooi helder kersrood van
kleur en met een neus van rood en zwart fruit
en een subtiele aanwezigheid van kruiden
met ceder en vanille, is dit een wijn met een
bijzonder mooie prijs/kwaliteitsverhouding!
Ook chocola, koffie en leer overtuigen ons dat
al het nodige hier aanwezig is. De wijn is netjes in evenwicht met volle, fruitige aanzet en middenstuk, ondersteunende zuren en lange aromatische afdronk. Deze Bordeaux Superieur
heeft veel sociale vaardigheden en voelt zich dus onder meer goed in
het gezelschap van pasta, parelhoen of een stukje gegrild rund- of
lamsvlees. Nu al perfect drinkbaar maar eventueel bewaarbaar tot zijn
zesde of zevende jaar zonder probleem. Serveren op 16 à 18 graden en
genieten maar van deze betaalbare Bordeaux!
FRANKRIJK

Graves Blanc AOC., Château des Gravières
‘Cuvée Spéciale Hauts du Bernet’ 2019

NR. 959I

Deze jonge monocepage van Sangiovese is gemaakt van druiven
uit de jongere wijngaarden. Hij heeft twaalf maanden houtlagering gehad -al is dat niet wettelijk verplicht- en de wijn rijpte
verder op de fles. Door dit product zoveel kundige aandacht te
geven, krijgen we hier al een wat complexe wijn in ons glas zodat
we van een 'jonge Brunello' kunnen spreken. In de neus zwart
(gestoofd) fruit, kruidigheid met een opvallende rol voor vanille
en wat cederhout. Na een volle aanzet ontdekken we een sappig
en soepel aromatisch middenstuk met frisse zuren. De afdronk is
smakelijk en heerlijk lang met zacht bittere tannines. Een bordje
tagliatelli al ragu di carne, gegrild vlees of een stukje brie, camembert of parmigiano smaken er prima bij.. Drinken op 17 à 18 °C best tussen zijn
tweede en vijfde jaar. Buon appetito!

NR. 395E

MÉDAILLE D’OR PARIS 2020 + LYON 2019

WIT

‘Montalcino’ is de naam van een mooi stadje in de provincie Siena dat al sinds de middeleeuwen bekend staat om haar mooie wijnen. ‘Brunello’ is de plaatselijke naam
van de sangiovese druif en is Italiaans voor het Nederlandse woord ‘bruintje ’. De
geschiedenis van de vandaag alom bewonderde Brunello di Montalcino begint pas
goed rond 1870 wanneer een vooruitstrevende wijnbouwer een rode wijn maakte
met uitsluitend sangiovese. Brunello di Montalcino kreeg internationale bekendheid
vanaf 1980, toen hij de DOCG-status kreeg. Vandaag de dag wordt hij algemeen beschouwd als één der beste Italiaanse wijnen. De regels die je moet volgen om deze
prestigieuze appellatie te mogen voeren zijn dan ook zeer streng. Zo moet de wijn
onder andere minimum 2 jaar in eiken vaten rijpen en mag hij pas verkocht worden
vanaf zijn vijfde levensjaar.

ROOD

FRANKRIJK

Bordeaux Supérieur AOC.,
Château Margerots 2018

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

De Bordeaux-appellatie 'Graves' staat bekend
om zijn schitterende rode en witte wijnen. Beroemde namen zoals 'Château Haut-Brion',
'Château Pape Clement', 'Château La Louvière'
e.d. vormen de top van de appellatie. Doordat
de Graves-streek een voortzetting is van het
Haut-Médoc gebied met zijn keien en kiezel in
de ondergrond, vertonen de wijnen een uitgesproken gelijkenis. Toch zijn de rode Graves
meestal iets soepeler en minder tanninerijk.
Door deze zachtheid kan u ze relatief jong
drinken, meestal al vanaf hun tweede of derde jaar. 'Château Des Gravières' is eigendom van de gebroeders 'Labuzan', twee sympathieke kerels die een vijftiental jaar geleden hun ouders opvolgden. Het zijn hardwerkende mensen die zo veel mogelijk
zelf proberen te doen. Bij de bouw van een nieuwe kelder zagen we
ze zelfs mee metsen. Het was op dat moment, midden in de zomer,
nochtans meer een weertje om aan een zwembad te gaan liggen,
maar ze kennen geen rust, het zijn werkers. Deze witte komt tot stand
met voor de helft Sémillon en voor de helft Sauvignon Blanc. Het is
een Graves met de aangename rondheid van de Sémillon en de verfrissende, levendige fruitigheid van de Sauvignon. Een zeer verleidelijke wijn die het prima zal doen bij garnalen, mosselen, Sint-Jakobsschelpen, vis in romige sausen
De broers Labuzan
en andere gerechten van
zoet- en zoutwatervis.
Ook bij gerechten op basis van kalfs- en varkensvlees, gebraden kip of
kalkoen, sommige oosterse gerechten of als
aperitief doet hij het prima. Drink deze lekkernij
tussen zijn eerste en vierde jaar op ongeveer 10
graden en geniet er van.
Een aanrader!

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

Enkele klassevolle Bordeaux wijnen!
Moulis AOC., Château Dutruch Grand Poujeaux
‘Cru Bourgeois’ 2014
PRIJS: 14,67 + BTW = 17,75 EURO

Het 31 hectare grote 'Château Dutruch Grand Poujeaux' is één van die aangenaam verrassende 'Cru Bourgeois' in dit gebied. Het is sinds 1967 eigendom van de familie Cordonnier die Belgische vertakkingen heeft die in de
wijnhandel actief zijn. Sinds 2016 is het François Cordonnier die het domein
leidt. De wijngaarden hebben grotendeels een kiezelbodem en zijn beplant
met 50% Cabernet Sauvignon en 45% Merlot, aangevuld met wat Petit
Verdot en Cabernet Franc. Alles wordt hier in het werk gesteld om de kwaliteit hoog te houden. Het rendement is behoorlijk laag en de wijnstokken
hebben een gemiddelde leeftijd van 25 jaar, twee zaken die de kwaliteit
ontegensprekelijk ten goede komen. Tevens wordt tijdens het jaar geen
moeite gespaard om het de druiven zo aangenaam mogelijk te maken: regelmatig ploegen van de grond, overtollige bladeren en trossen wegknippen. De oogst gebeurt, afhankelijk van de ouderdom van de wijnstokken, voor 60% met de hand
en de rest machinaal. Na een strenge selectie vergisten de druiven in op temperatuur
gecontroleerde kuipen en verblijft de wijn
daarna 12 maanden op voor 1/3 nieuwe eiken vaten. Het resultaat is een zeer vlotte
wijn die kracht en finesse mooi combineert!
Op zijn best tussen zijn 4e en 10e jaar bij
allerlei gebakken of gebraden vleesgerechten en wild en gevogelte. Schenk deze
mooie Moulis op 17 à 18 graden en geniet er
van, lekker!
François Cordonnier
ROOD

FRANKRIJK

Saint-Emilion Grand Cru AOC.,
Château Cartier 2016

NR. 406F

BIO
PRIJS: 20,64 + BTW = 24,98 EURO

De familie van Alain Moueix nam Château Fonroque over in 1931; Alain
kwam zelf aan het roer van het wijnhuis in 2001. Met zijn kennis van het
reilen en zeilen in de wijnwereld nam hij meteen enkele ingrijpende beslissingen om een nieuwe, eigen koers te varen. Moueix wilde bedachtzaam de overstap maken naar het cultiveren van wijnen op een biodynamische manier en werd lid van Biodyvin in 2008. Een noodzakelijke stap
vond hij in een veranderende wereld met meer ecologisch bewustzijn.
Verder wilde hij niet langer toegeven aan het smaakpatroon van wijnjournalisten en tijdschriften. Volgens Moueix hadden ze te lang de wijnmakerij
beïnvloed met hun visie waarbij onder andere het gebruik van jonge vaten
bij het rijpingsproces gepromoot werd ten koste van de bepalende invloed van het terroir op het
eindproduct. Weg met gestandaardiseerde smaken en terug naar eigenheid, karakter en vakmanschap van de wijnbouwer. Deze Château Cartier getuigt daar duidelijk van! Het is alleen maar in
naam de tweede wijn van het vermaarde Château Fonroque. Ook al heeft hij iets minder bewaarpotentieel dan de numero uno, qua souplesse en diepgang heeft hij de allure van de eersteklassenkampioen. De zorg in de wijngaard mag er al zijn: handgeplukte druiven, minutieuze selectie en
fermentatie op maat van terroir en leeftijd van de stokken. Volgt er een zachte en trage extractie
en met een opbrengst van 40 hl/ha mogen we een complex smaakpatroon verwachten. Intens en
helder in ons glas merken we onmiddellijk dat we met edel vocht te maken hebben. Geuren van
zwart fruit, vanille en kruidigheid stuiven op en we proeven dezelfde aangename aroma's. Met in
de afdronk jonge tannines en een frisse mineraliteit is het plaatje compleet. We kunnen
deze levendige en harmonieuze wijn nu
drinken, maar als we nog even wachten, zal
hij volgend jaar al zijn troeven uitspelen. Op
zijn best tussen zijn vierde en achtste of negende jaar. Zoals met elke 100% Merlot kan
je er zo van genieten, maar combineren kan
met lam, kalf en rund of een lekker gekruid
stoofpotje. Drinken op 17 à 18 graden en
geniet van deze hoogstaande, nobele
Alain Moueix
Saint-Emilion, een topper!

Château De Rochemorin
FRANKRIJK
WIT

NR. 932D

Pessac Leognan Blanc AOC.,
Château De Rochemorin 2018

NR. P154H

PRIJS: 14,03 + BTW = 16,98 EURO

Pessac-Léognan is een naam die klinkt
als een klok en garant staat voor kwaliteit. Ook bij deze 100% Sauvignon Blanc
van château De Rochemorin is dat het
geval. Een schitterende, heldergele wijn
met mooie tranen in het glas. We nemen
mooie intense aroma's waar, waarbij
florale accenten, pompelmoes, nectarine
en witte perzik de revue passeren. Verder exotische toetsen van lychee, passievrucht en ananas, een weelderig boeket
dus. Hij lost ook op de tong alle verwachtingen in met een frisse en
volle aanzet, volumineus middenstuk, fijne zuurtjes en een lange
smakelijke afdronk. Een super witte maaltijdwijn die we kunnen
combineren met vele (voor)gerechten: gerookte zalm, gamba's met
curry of een dorade met citroenkruid. We kunnen deze wijn nu al
drinken maar ook nog makkelijk zeven à acht jaar in de kelder laten
rusten. Serveren op 11 à 12 graden, knappe witte Pessac!
FRANKRIJK
ROOD

ROOD

FRANKRIJK

Pessac Leognan Rouge AOC.,
Château De Rochemorin 2018

NR. P155H

PRIJS: 14,03 + BTW = 16,98 EURO

Het jaar 2018 was één van de warmste
ooit, veel zon en weinig regen met daarbij nog een ideaal voorjaar. En dat zorgde voor perfect rijpe druiven, in dit geval
50% Merlot en 50% Cabernet Sauvignon. Een robijnrode wijn met gekleurde
tranen en prachtige kerkramen die alle
kwaliteitsvolle geuren uitwasemt: rijp
rood en zwart fruit, gestoofde bessen en
verder vanille, tabak en chocolade. We
proeven een soepele wijn van wijnranken die gemiddeld 20 jaar oud zijn, en van rijp geoogste druiven.
Vele subtiele smaken en na een aromatische prelude vallen nog
ondersteunde zuren op die een lange bewaartijd garanderen,
makkelijk tot zijn tiende of twaalfde jaar. De succulente afdronk
bewijst eens te meer dat deze wijn een polyvalente begeleider
kan zijn van entrecôte à la Bordelaise, gekonfijte eendenbout of
een bosduif met gestoofde uitjes. Ideale schenktemperatuur tussen 16 en 18 graden en laat het hoofdgerecht maar aanrukken!

T 03 326 55 33 | F 03 326 58 99 | info@magnuswijnen.be
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Frankrijk
Een nieuwe ontdekking in de Noordelijke Rhône!

Domaine Michelas-Saint Jemms
Vier broers en zussen leiden tegenwoordig het wijnbouwbedrijf
dat hun ouders startten in 1961. Het is gelegen net buiten Tain
L’Hermitage en ze verbouwen mee van het beste dat de Noordelijke Rhône te bieden heeft op verschillende prestigieuze locaties…

ROOD

FRANKRIJK

Crozes Hermitage AOC., Domaine Michelas-Saint Jemms
‘La Chasselière’ 2018 (PARKER 90-92)

NR. 525H

(PARKER 92-94)

NR. 524H

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

Deze witte Sainte Epine is de
eerste monocépage (100%
marsanne) van dit domein
die we u voorstellen. 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!

Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be

Een monocépage van 100% syrah met een opbrengst
van 35 hl/ha uit deze beroemde appellatie: dat kan
niet echt misgaan en is veelbelovend. De nog paarse
tinten verraden de nog jonge leeftijd, maar aroma’s
van rood en zwart fruit en een rijk palet aan kruidigheid geven aan dat deze Michelas een mooie toekomst voor zich heeft. Na een fruitige aanzet volgt een
fris middenstuk waarbij de zuren en elegante tannines beleefd present tekenen. De
wijn heeft zeker bewaarpotentieel (6 tot 8 jaar) maar bij parelhoen met champignonroomsaus of varkensgebraad met erwten en wortelen is hij nu reeds overheerlijk…
Schenk deze knappe wijn op 16 à 17 graden en smakelijk!
FRANKRIJK
ROOD

WIT

FRANKRIJK

Saint-Joseph AOC., Domaine MichelasSaint Jemms ‘Sainte Epine’ 2018

PRIJS: 16,44 + BTW = 19,89 EURO

Cornas AOC., Domaine Michelas-Saint Jemms
‘Les Murettes’ 2017 (PARKER 92-94)

NR. 526G

PRIJS: 28,91 + BTW = 34,98 EURO

Met deze Cornas gaan we nog een divisie hoger spelen: 100% syrah, een rendement van slechts 25 hl/ha,
manuele pluk en kleinere vaten van 400 à 500 liter.
Het resultaat liegt er niet om! Een prachtige diepe
kleur, mooi tranend in het glas en de smakelijkste keukengeuren walmen ons tegemoet: gestoofde pruim,
vijgen, garriguekruiden, zwarte peper, vanille en pure
chocolade, uitmuntend! Na een rake aanzet op onze tong volgt er een fris gevuld
middenstuk en keren de mooie aroma’s overvloedig terug. Stevige, ondersteunende
zuren en speelse tannines zijn een prelude voor een lange afdronk met een fijn bittertje. Zalig bij het beste vederwild, hertenkalf of een prachtig rundvleesras. We
kunnen deze hoogstaande wijn nu al drinken, maar eigenlijk is een paar jaar wachten
misschien nog beter. Op zijn best tussen zijn vijfde en twaalfde of dertiende jaar. Te
schenken op ongeveer 17 graden en succulent genieten maar!

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

FRANKRIJK

Pouilly-Fuissé AOC.,
Domaine Thibert ‘Héritage’ 2017/2018

NR. P376H

WIT

FRANKRIJK

Chablis AOC. 2018,
Domaine de la Tour
PRIJS: 12,38 + BTW = 14,98 EURO

WIT

Dit domein is gelegen in Chablis, een gebied met
een zeer rijke wijntraditie. Chablis staat bekend om
zijn droge witte wijnen die uitstekend combineren
met schaal- en schelpdieren. Een beetje oneerbiedig kregen deze traditierijke droge witte wijnen de
bijnaam ‘oesterwater’, terwijl het woord nectar eerder op zijn plaats is en al zeker bij dit domein! Chablis is de meest noordelijk gelegen wijnregio in
Bourgogne en mede daardoor vinden we er bijna uitsluitend witte wijnen. Als
wijnbouwer moet je hier beducht en voorbereid zijn op nachtvorst, dat komt hier
bijna jaarlijks voor. Domaine de la Tour ligt in Lignorelles, op een tiental kilometer
van Chablis, en werd opgericht door Auguste Chalmeau in 1820. Door de jaren
heen kocht de familie meer goede wijngronden en groeide het bedrijf van een
halve hectare tot 14 hectare in 1992, het jaar waarin schoonzoon Renato Fabrici
de teugels overnam. Hij gaf die op zijn beurt door aan zijn zoon Vincent. Die is er
nog steeds bijzonder trots op dat hij in deze historische streek prestigieuze wijnen
mag maken. Toch volgt Vincent Fabrici de moderne trends door onder meer het
gebruik van chemicaliën te beperken en
respecteert hij zo de typische kalkbodem
die hij met beproefde traditionele methoden bewerkt. Om de kwaliteit van de
streng geselecteerde druiven te behouden
vergisten de wijnen op roestvrijstalen
tanks om een zo puur mogelijk smakende
wijn in het glas te krijgen. Het resultaat is
een zeer typische Chablis met appel, peer,
pittigheid van een pompelmoes en een
snuifje banaan in de neus. Kracht en finesse in de mond met een toetsje witte perzik
en frisse zuren die een smakelijke, middelDe toren van de kerk van
lange finale inluiden. Schenk deze klasseChitry, die refereert naar
wijn op 10 à 11 graden tussen zijn eerste
de naam van het domein
en zesde jaar, mooi!

NR. 409G/H

PRIJS: 20,64 + BTW = 24,98 EURO

'Pouilly-Fuissé' is een naam die vele wijnliefhebbers als
muziek in de oren klinkt en hun smaakpapillen een
beetje zenuwachtig maakt. De familie 'Thibert', de
eigenaars en makers van verschillende uitmuntende
witte Bourgognes, moeten we u al niet meer voorstellen: ze wonnen met hun wijnen alle mogelijke prijzen
en médailles, kregen al meermaals de 'Coup de Coeur'
in de befaamde franse wijngids 'Guide Hachette' en
zullen ook in de toekomst nog veel van zich laten horen. Kwaliteit met grote K! De appellatie 'Pouilly-Fuissé' wordt gevormd door vier
gemeenten: Chaintré, Solutré, Vergisson en natuurlijk Fuissé. Het golvende, heuvelachtige gebied heeft een hoofdzakelijk kalkhoudende bodem waar vanzelfsprekend slechts een druif voor de witte wijn op groeit: de Chardonnay. U kan
deze grote Bourgogne best drinken tussen zijn tweede of derde jaar en zijn zesde
à zevende. Combineer deze Pouilly-Fuissé met klassegerechten zoals zalm, schol,
heilbot, zeetong, krab, kreeft of zelfs kalfsvlees. U zal in de wolken zijn... Schenk
deze schoonheid op 11 à 12 graden Celsius, niet ijskoud dus.
Domaine Thibert

FRANKRIJK

FRANKRIJK

Mâcon-Verzé AOC. 2016/2017,
Domaine Thibert (COUP DE CŒUR GUIDE HACHETTE)

Pouilly-Fuissé AOC., Domaine Thibert
‘Vignes Blanches’ 2015

NR. 399F/G

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

'Domaine Thibert' is u misschien al bekend van andere
wijnen die we van bij hen hebben, namelijk enkele
ronduit fantastische Pouilly-Fuissé's, een heerlijke
Saint-Véran, een aangenaam fruitige Mâcon-Fuissé en
een heel mooie Pouilly-Vinzelles. Alles wat ze maken is
bijzonder goed en ook deze Mâcon-Verzé is daar geen
uitzondering op, een aanrader! Te schenken op 10 à 11
graden bij allerlei visgerechten of als aperitief en dit
tussen zijn tweede en zesde of zevende jaar, heel mooi!
Tekst in 'Le Guide Hachette des Vins (** Vin Remarquable/Opmerkelijke wijn
) COUP DE COEUR ! : "Andrée en René Thibert, afkomstig van een acht generaties
tellende dynastie wijnboeren, stichten hun eigen domein in 1967, met 2,5 hectare.
Vandaag leiden ze samen met hun kinderen Sandrine en Christophe een wijngaard
van 30 hectare. Een (bijzonder) vaste waarde in de regio Mâcon. Deze fantastische
Mâcon-Verzé werd gedurende tien maanden voor 90% in roestvrij stalen tanks en
voor 10% in vijf jaar oude eiken vaten opgevoed met de bedoeling de puurheid
van de Chardonnay volop te bewaren. Goudgele kleur met bronzen weerschijn,
gulle neus met een breed palet van geuren : citroen, kamperfoelie, amandel en
vanille. De mond, perfecte weerspiegeling van de neus, is vrank en fris en eindigt
in een langgerekte, fruitige finale die de wijn zijn nobel karakter verleent."

WIT

WIT

En een paar fantastische witte Bourgognes ...

NR. 515E

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

We hebben al hun Mâcon-Fuissé, Pouilly-Vinzelles en
Pouilly-Fuissé, u zou kunnen zeggen 'çasuffit', maar
toen ze (=de familie Thibert) ons lieten proeven van hun
speciale versie van hunal niet gewone Pouilly-Fuissé,
waren we meteen verloren... Deze 'Vignes Blanches' is
afkomstig van hun best gelegen wijngaard. Zijn smaak
is zo fijn en
zo typisch
Chardonnay dat eigenlijk geen enkele wijnliefhebber dit genoegen zou mogen missen. Drink deze klassewijn bij
hoogstaande gerechten zoals zeetong,
krab, kreeft, schol, heilbot of zelfs
kalfsvlees. Deze 'Vignes Blanches'
mag u relatief jong drinken (al vanaf
zijn derde jaar) en schenkt u best op
11 à 12 graden Celsius. Maximum bewaartijd tot zijn achtste of negende
jaar. Hemelse wijn!
Christophe en zijn zus
Sandrine Thibert

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

MOUSSEREND

FRANKRIJK

Crémant de Jura ‘Blanc de Blancs’
Brut Tissot-Maire

NR. 527

PRIJS: 11,15 + BTW = 13,49 EURO

Cariñena DO., Cutio
‘Garanache/Cariñena’ 2018 (PARKER 90)

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. Het is gelegen tussen Madrid en Barcelona, ten zuiden van
Zaragoza. 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'. Hij is de zoon
van een bekende wijnmaker en consultant in Cariñena en begon
al vroeg met zijn vader samen te werken op wijndomeinen in
heel Spanje en zelfs op de Canarische eilanden. Hij kent het wijnvak dus als geen ander,
met de paplepel ingegeven als het ware en dat proeft men ook! 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! 'Momentes para siempre'
prijkt als motto op de fles en dat gevoel krijg je bij deze 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 varkenvlees 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!

Bodegas Nekeas
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. Einde jaren tachtig groepeerden een aantal wijngaardbezitters zich onder de naam 'Nekeas' omdat ze samen (en met veel hulp van de Europese
Gemeenschap) over meer financiële middelen beschikten om te kunnen investeren
in de beste en modernste apparatuur, met als doel betaalbare kwaliteitswijnen te
produceren. Samen bezitten ze ongeveer 230 hectare wijngaarden. Na een studie van
al de technische mogelijkheden die vandaag voorhanden zijn om wijn te maken, kozen
ze voor apparatuur waarbij de wijn zo delicaat en hygiënisch mogelijk kan behandeld
worden. Het resultaat van al deze inspanningen liegt er niet om, al hun wijnen zijn van
hoogstaande kwaliteit en bieden steeds veel waar voor hun geld.

S PA N J E

S PA N J E

Navarra DO., ‘Cuvée Allier’
‘Chardonnay’ 2019, Bodegas Nekeas

Navarra D.O., El Chaparral de Vega
Sindoa 2017/2018 Bodegas Nekeas

NR. 636I

ROOD

WIT

De alliantie van twee vermaarde families in de Jura
hebben een topcollectie van
enkele sprankelende Crémants in de markt gezet. Hun
stijl is gekenmerkt door intense fruitigheid, knapperigheid en elegantie. Het is ondertussen gemeengoed dat de beste crémants met gemak
kunnen concurreren met uitstekende champagnes en deze
Blancs de Blancs van 100% chardonnay behoort tot deze
categorie. En dan hebben we het nog niet over de bijzondere prijs-kwaliteitverhouding van deze Crémant de Jura. Een
mooie, stralende, goudgele kleur en tintelende pareling met
veel belletjes, verleidt onze ogen. Vervolgens ruiken we citroen, limoen en mandarijn, en zoals het hoort ook amandel
en marsepein. Deze Crémant de Jura smaakt zuiver, levendig en pittig en heeft frisse zuurtjes die uitmonden in een
krachtige afdronk. Als aperitief, jazeker, maar het is ook een
maaltijdcrémant, bijvoorbeeld bij krab of diverse kreeftbereidingen. De feestdagen kunnen niet vroeg genoeg komen
van zodra je deze Tissot-Maire geproefd hebt… Serveren op
11 tot 12 graden, heerlijk!

S PA N J E
ROOD

... en een nieuwe, heerlijk
lekkere Crémant de Jura:

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

Bijna elk jaar maakt de ondertussen gerenommeerde producent `Bodegas Nekeas' een topversie van hun beste Chardonnay druiven met de naam `Cuvée Allier'. Deze vatgerijpte witte
wijn blinkt uit door een geslaagde combinatie van finesse en
kracht. Men weet het fruit zeer goed in evenwicht te brengen
met de meer geroosterde invloeden van het Franse eikenhout.
Een aantal jaren geleden won deze wijn zelfs een gouden medaille tijdens de proeverijen van de internationale wedstrijd
`Chardonnay-du-monde' waaraan bijna alle wijn-producerende landen en streken deelnemen. `Bodegas Nekeas' bevindt zich in het Noordelijkste deel van de herkomstbenaming
Navarra, namelijk in het `Valdizarbe' gebied. De heuveltoppen kunnen hier tot 560 meter
hoog zijn en het Middellandse Zee klimaat van het zuiden wordt getemperd door de Atlantische invloeden van het noorden, wat een uitzonderlijk microklimaat tot resultaat
heeft. De bodem bestaat hier uit leem op kiezel met een ondergrond van kalksteen, ook
dat is uitstekend voor de wijnbouw! Schenk deze verfijnde `Chardonnay' op 10 à 11 graden
en dit tussen zijn eerste en vijfde levensjaar bij heilbot, schol, zeetong of allerlei andere
gegrilleerde of gebakken vis. Natuurlijk ook niet te versmaden bij paella met vis, om van
te genieten!

Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be

NR. 664G /H

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

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!

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

Cataluna: Montsant en Priorat
ROOD

S PA N J E

Priorat DOCa., Inici 2017
Merum Priorati

NR. 428G

ROOD

S PA N J E

Montsant DO., Mas Donis ‘Old Vines’ 2017
Celler de Capçanes (PARKER 91)

NR. 778G

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

In Catalonië, op zo'n 100 kilometer ten Zuidwesten van 'Barcelona', ligt de kuststad 'Tarragona'. In de achterliggende regio
worden wijnen gemaakt met de appellatie 'Tarragona D.O.'.
Wanneer je naar het binnenland gaat, richting Falset, klimt de
weg steeds hoger en kom je in een wijngebied terecht dat
onder te verdelen valt in twee kleine subregio's. Enerzijds de
befaamde Priorato streek waar prachtige en soms heel dure
wijnen worden gemaakt, anderzijds een regio die men de
'Zona Falset' noemde. Na jaren aandringen, mag deze laatste
sinds 2001 rekenen op een eigen appellatie: Montsant D.O. Montsant is de naam van het
bergmassief dat de streek overheerst. De wijngaarden liggen tussen de 250 en de 600
meter hoogte. Er heerst een fris microklimaat dat voor goede zuren zorgt. Het is er warm
maar niet té warm en de bodem is er arm maar niet te schraal. De oude wijnstokken (tot
120 jaar oud) geven kleine opbrengsten van 20 tot 40 hectoliter per hectare. Montsant is
een relatief klein gebied dat Priorato vrijwel geheel omringt en de potentie heeft om de
successen ervan te evenaren! De laatste jaren is de kwaliteit van de wijnen uit dit gebied
omhoog geschoten door investeringen in moderne apparatuur, het aantrekken van deskundige oenologen en nieuwe impulsen door de recente erkenning van de D.O. We vonden er bij één van de beste wijncoöperaties van Spanje een ronduit fantastische Montsant!
De 'Capçanes Cooperativa' bestaat al sinds 1932 maar heeft sinds de jaren negentig het
roer helemaal omgegooid met als bedoeling alleen nog echt goede kwaliteitswijnen te
maken. Zo verkopen ze nu de helft van hun (minder goede) druiven aan andere coöperaties om alleen met de beste 50% mooie wijnen te kunnen produceren. Er is ook enorm
veel geïnvesteerd in nieuwe apparatuur en het resultaat is verbluffend. Ze maken fantastisch lekkere wijnen aan nog zeer aantrekkelijke prijzen, vele andere coöperaties zijn er
jaloers op en terecht! Deze Mas Donis ‘Old Vines’ verblufte ons meteen; een mooie donkere kleur en een neus met rood en zwart fruit en bloemengeuren. In de mond is hij vol,
rondborstig en zacht. De wijn krijgt 9 maanden vatrijping op Franse en Amerikaanse eiken
vaten. Zijn vrij stevige smaak is heel zuiver en sappig. Wijndomein ‘Donis’ is wat hoger
gelegen in de heuvels ten zuidwesten van Barcelona. Gemaakt met 85% 'Garnacha' en
15% 'Syrah' afkomstig
van oude wijnstokken,
De Cusiné-familie, samen met wijnmaker Jordi Fernandez
is dit een heerlijke
rode wijn die heel lekker zal zijn bij gebakken en gebraden mals
rood vlees, tam gevogelte of alle soorten
groot en klein wild.
Schenk hem tussen
zijn tweede en zesde
jaar op 17 à 18 graden.

De wijngaarden van ‘Merum Priorati’
waar de druiven voor deze ‘Inici’ groeien,
zijn 112 ha groot en bevinden zich in het
zuiden van Catalonië in Porrera, dat 150
km ten zuid-oosten van Barcelona ligt. De
samenstelling bestaat uit Grenache
(55%), Carignan (15%), Syrah (15%) en
Cabernet Sauvignon (15%). De druiven worden ontsteeld en tekenen na
maceratie voor een verblijf van 12 maanden op grote Franse vaten van
225 liter. De wijn wordt bij het bottelen niet gefilterd en rijpt nog minimum zes maanden op de fles voor de verkoop. Kerskleur in het glas
waarbij de paarse rand nog opvalt, en we ruiken rood fruit en minerale
toetsen. Het fruit is perfect in balans met vanille accenten en het is
lekker genieten van de complexiteit van de wijn die voldoende zuren
heeft om ons nog lang te kunnen verblijden. Best van te genieten tussen
zijn derde en zevende of achtste jaar. Met de leeftijd zal het looizuur
helemaal versmelten en het zijdezachte karakter zich helemaal doorzetten. De kruidige, pittige afdronk stelt ons helemaal gerust en als we de
wijn serveren op 16 à 17 graden, past daar zeker een patrijsje bij met
truffel en wilde champignons of eendenborst met gebakken aardappeltjes en zoete druivensaus. Smakelijk!
De wijngaarden van ‘Merum Priorati’ zijn 112 ha groot

S PA N J E
ROOD

Het mooie stadje Capçanes

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

Priorat DOCa., 2πr 2017/2018
Gratavinum

NR. 429G/H

BIO

PRIJS: 20,62 + BTW = 24,95 EURO

De Cusiné-familie startte samen met
wijnmaker Jordi Fernandez het ‘Gratavinum’ project in 2003. Van deze biologische wijn worden slechts 6342 flessen en 150 magnums op de markt
gebracht. In de wijngaarden werkt
men zonder pesticiden of herbiciden.
Deze 2πr bestaat uit 57% Grenache, 35% Carignan en 8% Syrah. Meer
dan de helft van de wijn verblijft 12 maanden in Franse en Hongaarse
eiken wijnvaten, 20% in amfora's (10 maanden) en nog eens 20% in
grote glazen stolpen. Deze robijnrode Priorat heeft de kenmerken van
een grote wijn: intens aromatisch met rijpe aardbei en framboos en secundaire geuren zoals zoethout, kruidigheid, vanille en chocolade. Hij is
evenwichtig met voldoende zuren, nog wat krachtige tannines en een
beklijvende, perfect afgeronde afdronk zoals de formule van de cirkel in
de naam van dit product suggereert. Schenken op 16 à 17 graden, bij
voorkeur decanteren en ervan genieten met geroosterd rundvlees en
een met verse kruiden bereide ratatouille. Nu eigenlijk nog wat te jong,
hij zal op zijn best zijn tussen zijn vierde en tiende of twaalfde jaar. Het
wachten waard!

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

Argentinië ...

Ribera del Duero: Dominio del Águila

Dominio del Águila is een project van Jorge Monzón en Isabel Rodero, respectievelijk wijnmaker en
architect. Het domein is gelegen in La Aguilera in de DO Ribera del Duero en maakt deel uit van
de “Consejo Ecológico de Castilla y León”, het instituut dat toeziet op de productie van biologische
wijnen. Monzón en Rodero beschouwen hun wijngaarden - waarvan een aantal met (heel) oude
wijnstokken - als hun grootste troef. Monzón heeft oenologische studies gedaan in Bordeaux en
Bourgogne en werkte ondermeer twee jaar op ‘Domaine de la Romanée-Conti’, een bijzondere
referentie!. Sinds 2013 is hij voltijds aan de slag in Dominio del Aguila. Wat nog zeker het vermelden
waard is: de Tempranillo wordt steeds gemengd met plaatselijke en minder bekende druiven. Ook
worden de wijnen niet altijd gefilterd, soms helemaal niet, soms heel licht. De wijnen hebben het
genoegen om in vijftiende eeuwse kelders te mogen verblijven en rijpen. Er wordt alleen met natuurlijke producten gewerkt en oh ja, het pletten van de druiven gebeurt hier nog met de voeten.
Oude tradities en moderne middelen gaan hier hand in hand om topwijnen te maken!

ROOD

S PA N J E

Ribera del Duero DO., Dominio del Águila ‘Picaro
del Águila’ tinto 2018 (PARKER 94), vino ecologico

NR. 529H

PRIJS: 23,10 + BTW = 27,95 EURO

Zoals hierboven al aangegeven wordt deze wijn biologisch geproduceerd
en heeft hij 11 maanden op eiken vaten gerust. Geklaard noch gefilterd
verschijnen de tempranillo (stokken van 75 jaar oud!) en wat kleine percentages lokale druiven gesluierd in het glas met een mooie kerskleur. De
geuren verspreiden alles wat we van een lekkere wijn verwachten, met
hoofdtonen van gepocheerd rood fruit, zoethout en vanille. Zacht en rond
in de mond met voldoende zuren, opvallende pittigheid en een vijftal
seconden lekker nagenieten. Nu al te drinken bij een stevigere maaltijd,
maar eigenlijk op zijn best tussen zijn derde en achtste of negende jaar.
Deze Picaro houdt zich gemakkelijk staande bij lamsbout of een stevig stuk Rubia Gallega. Heerlijk op 16
à 17 graden!

ROOD

S PA N J E

Ribera del Duero DO., Dominio del Águila
‘Reserva’ 2016 (PARKER 97)

NR. 530F

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

Deze reserva is het paradepaardje van het domein. Deze 'vino fino de
guarda' (fijne bewaarwijn) is gemaakt van de oudste wijnranken, sommige zelfs pre-phylloxera! Zelfde 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.
Dominio del Águila is een project
Schenken op 18 graden en rustig genieten want dit is
van Jorge Monzón en Isabel Rodero,
topklasse!
respectievelijk wijnmaker en architect

Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be

Bij ons misschien best bekend om hun fantastisch voetbalelftal maar buiten dat hoort Argentinië, samen met Chili, ontegensprekelijk
tot de meest opkomende Zuid-Amerikaanse
wijnlanden. Ze maakten de laatste jaren
kwalitatief enorme sprongen voorwaarts!
Het is daarenboven de vijfde grootste wijnproducent op wereldvlak. In het Westen, aan
de voet van het Andes-gebergte en grenzend aan Chili, ligt het Mendoza-wijngebied.
Het is de regio met het meest kwalitatieve
potentieel. De dagen zijn er zeer warm en de
nachten lekker koel, ideaal voor de wijndruif
dus. Het gereputeerde wijndomein ‘Altos Las
Hormigas’, waar de 2 wijnen die we u hier
voorstellen vandaan komen, is gelegen in
‘Lujan de Cuyo’ op een zachte helling, zo’n
800 meter boven de zeespiegel. Het werd
opgericht in 1995 door een groep Italiaanse
gepassioneerde wijn-professionelen en is
206 hectare groot waarvan 45 hectare beplant zijn met wijnstokken. Het is een uiterst
modern domein met alle nieuwste technologische snufjes en apparatuur. De wijnmaker
is de bekende Italiaanse oenoloog ‘dr. Alberto Antonini’, een man voor wie het wijn-maken geen geheimen kent…

Chili ...
Het klimaat in Chili leent zich als geen ander
voor wijnbouw: mooie zomers met warme
dagen, koele nachten en heel weinig regen. Chili geniet een optimale natuurlijke
bescherming door de woestijn in het noorden, het Andes gebergte in het oosten, de
Stille Oceaan in het westen en Antarctica in
het zuiden. ‘Central Valley’ is de algemene
en overkoepelende benaming voor de verschillende Chileense valleien waar kwaliteitswijn wordt gemaakt. Slechte wijnjaren
kent men hier eigenlijk niet echt, tussen
november en maart regent het niet (het is
daar dan zomer) en de combinatie van hete,
droge dagen en koude nachten maakt een
lange, geleidelijke rijping mogelijk. Veel
problemen zijn er dus niet om hier druiven
te kweken, maar er dan kwaliteitswijn van
maken is nog een ander verhaal. Dat vraagt
veel werk, kennis en investeringen in moderne installaties. En deze bewustwording is
er pas gekomen sinds een jaar of tien en zit
nu ontegensprekelijk in een stroomversnelling. Het wijnhuis ‘Ventisquero’ moeten we
u waarschijnlijk niet meer voorstellen, we
hebben reeds verscheidene voortreffelijke
Chileense wijnen van hen in ons gamma. Dit
jonge en zeer dynamische wijnhuis bracht
slechts 15 jaar geleden hun eerste wijnen op
de markt en ze evolueren sindsdien nog elk
jaar naar beter en beter!

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

ARGENTINIË

ARGENTINIË

Mendoza, Altos Las Hormigas
‘Malbec’ 2018 (PARKER 91)

Mendoza, Altos Las Hormigas ‘Malbec
Reserva Vineyard Selection’ 2017

NR. 687H

ROOD

ROOD

een wijnland om rekening mee te houden

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

NR. 853G

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

Malbec is oorspronkelijk een Franse druivenvariëteit die
De zeer rijpe en streng geselecteerde Malbec druiven
heel veel wordt gebruikt in ‘Cahors’ en in mindere mate
van deze ‘Altos Las Hormigas Reserva’ werden volledig
in de Bordeaux- en Loirestreek. Overgewaaid naar Armet de hand geplukt en bleven ongeveer 30 dagen in
gentinië halfweg de 19e eeuw, had de druif daar onmidkleine roestvrij stalen kuipen om vervolgens 16 maandellijk succes. Ze geeft er wel compleet andere resultaden op uitsluitend Franse eiken vaten te worden gelaten dan in Frankrijk. De hedendaagse Argentijnse wijnen
gerd. Het resultaat is zonder meer fenomenaal te noedie van Malbec zijn gemaakt, hebben uiterst zachte,
men… Deze wijn zou elke wijnliefhebber eens in zijn
zoete tannines en kunnen aldus reeds vrij jong gedronleven moeten geproefd hebben om te weten wat men
ken worden. Iets helemaal anders dus dan de ‘zwarte’
in Argentinië met Malbec kan bereiken! Zijn zwarte kleur
Cahors die meestal bijzonder hard en ontoegankelijk zijn
bereidt u al voor op wat gaat komen: een topwijn… Een
in hun jeugdjaren. Deze 100% Malbec is een diepgekleurde, zeer geconcentreerde
zeer complexe neus van rood en zwart fruit, lavendel en cederhout, een uiterst
wijn met zachte tannines, een aangename ronde soepelheid en een mooie afdronk
geconcentreerde smaak die toch zacht, mild en zuiver is en een bijna eindeloze
met een klein beetje hout en een jamachtige fruitigheid. Hij is niet lang geleden
afdronk die je alleen bij de allergrootste wijnen kan terug vinden. Mama mia, om
verkozen tot allerbeste Argentijnse Malbec onder de 15 Engelse Pond door het beeven stil van te worden… Alhoewel u deze wijn gemakkelijk 15 jaar kan bewaren
faamde wijntijdschrift ‘Decanter’! U drinkt hem best tussen zijn eerste en vijfde jaar
en hij in de komende jaren nog veel zal verbeteren, kan u hem toch ook reeds nu
bij gestoofd of gebraden lamsvlees, steak van de grill met pepersaus, rundvlees,
drinken als u hem decanteert en genoeg lucht geeft. Schenk hem niet te warm, op
spare ribs, confits
zo’n 16 à 17 graden,
van eend en gans,
bij gestoofd of gezacht
smakende
braden lamsvlees,
wildgerechten of
steak van de grill
harde kazen. Schenmet
pepersaus,
ken op 16 à 17 grarundvlees,
zacht
den, niet te warm
smakende wildgedus. Een heel mooie
rechten of harde kaprijs/kwaliteitsverzen. Een droom van
Wijndomein ‘Altos Las Hormigas’ ...
... en zijn wijnmakers.
houding!
een wijn!

CHILI

CHILI

Atacama Valley, Grey ‘Sauvignon Blanc’
(single block) 2019 Viña Ventisquero

Leyda Valley, Grey ‘Pinot Noir’ (single block nr.22)
2018 (PARKER 90) Viña Ventisquero

NR. 484I

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

De wijnen van Ventisquero komen uit het ideale
Chileense terroir en worden met veel bekwame
zorg gemaakt. Na rijping in de wijngaard volgt bij
deze witte Grey een langzame fermentatie en de
wijn verbleef tien maanden op zijn lie in foudres
(vaten van 2.500 liter). Dat proeven we aan de
mooie, rijke aroma's. In ons glas zien we een
bleekgele, heldere wijn en herkennen we meteen
de karakteristieken van de sauvignon blanc: groene paprika, citrus en vuursteen. We merken ook
een zilte toets die de nabijheid van de zee verraadt: Atacama Valley bevindt zich op
slechts 23 km van de Stille Oceaan. Op onze smaakpapillen zinderen dezelfde reeds
genoemde smaken waarbij de frisse zuren en het aangenaam bittertje in een zuivere afdronk ons al naar het volgende glas doen uitkijken. De wijn is ideaal als
aperitief en de perfecte begeleider van zeevruchten of kabeljauwachtigen. Zorg
voor de juiste schenktemperatuur van rond de negen à tien graden. Je kan deze
prachtige Grey best drinken tussen zijn eerste en vijfde jaar. Heel knappe Chileen!

ROOD

WIT

altijd een mooie prijs/kwaliteitsverhouding

NR. 488H

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

Deze pinot noir rijpte langzaam in een klei- en granietbodem op 7 km van de zee zodat frisheid en
aroma's optimaal aanwezig zijn! Hij verbleef 12
maanden op nieuwe en gebruikte Franse eiken vaten. Deze Grey kan zeker nog een jaar of vijf à zes
bewaren, maar is nu al een uitstekende metgezel
van kip, kalkoen of eend, vette vis, (romige) pasta's
en soepen of harde kazen. Een robijnrode kleur met
paarse toetsen verraadt een volle en complexe
wijn die onze neus met zowel rood als zwart fruit
verwent. Een festival van framboos, pruim, veenbes en braambes zet zich door op
onze tong zodat we kunnen genieten van een frisse, fruitige kruidigheid. Voldoende
zuren ondersteunen de delicate aroma's in een lange afdronk. Niet vergeten lekker
fris te schenken op 14 à 15 graden om optimaal te kunnen genieten van elke slok,
heerlijk!

Chili geniet een optimale natuurlijke bescherming door de
woestijn in het noorden, het Andes gebergte in het oosten, de
Stille Oceaan in het westen en Antarctica in het zuiden.

T 03 326 55 33 | F 03 326 58 99 | info@magnuswijnen.be
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We bieden in overleg met wijnbouwers, die kwalitatief
interessante wijnen hebben, deze 11 + 1 GRATIS promoties aan.

USA
Mc Manis Family Vineyards, California

USA

California, Mc Manis ‘Cabernet Sauvignon’ 2019

NR. 537I

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

NR. 540I

PRIJS: 10,65 + BTW = 12,89 EURO

Het productieproces kreeg hier bijzondere aandacht met fermentatie op de schillen, waarna het sap verbleef op inox
tanks alvorens de wijn 4 tot 6 maanden te laten rijpen op
nieuwe en reeds gebruikte Franse en Amerikaanse eiken
vaten. Granaatkleurig met vele gekleurde tranen en een aangename geur van zwarte bes, braambes en kers. Verder
kruidigheid, rokerigheid, vanille en chocola. Na een licht fruitige aanzet krijgen we de fijne aroma's terug die resulteren
in een subtiele afdronk met bittertje. Best te drinken tussen
zijn eerste of tweede en zesde jaar. Mooi bij geroosterd vlees
op een herfstbarbecue met champignonsaus of een beef wellington gemaakt door
de hobbykok van dienst. Te schenken op ongeveer 17 graden, heel mooie Cabernet!

USA

USA

California, Mc Manis ‘Viognier’ 2019

California, Mc Manis ‘Petite Sirah’ 2019

NR. 538I

PRIJS: 10,65 + BTW = 12,89 EURO

Het zijn moedige wijnbouwers die met deze lastige
klant in zee willen gaan! Deze beruchte druivensoort
met zijn lage opbrengst en bevattelijkheid voor ziektes, vormt steeds een ware uitdaging, maar het resultaat mag er zijn! Intens strogeel herkennen we meteen de typische fruittonen: limoen, perzik, abrikoos
en mango. Het rijke boeket komt terug bij een volle
aanzet en verwent ons palet verder tot we in een
gevulde afdronk nog een mineraal toetsje als toetje krijgen. Fijn, zoals een viognier hoort te zijn, smaakt hij uitstekend bij aromatische vis- of kipgerechten.
Die kunnen net zo goed uit Viëtnam, Marokko of Thaïland komen. Best jong te
drinken, tussen zijn eerste en vierde jaar, eerder koel schenken op 10 graden en
laat het smaken!
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California, Mc Manis Chardonnay’ 2019

Aan deze strogele en kleverige chardonnay met mooie
kerkramen, voegde de wijnmaker een heel klein beetje Chenin blanc (5%) toe. De expressieve nasale toetsen van peer, perzik en meloen keren weelderig terug
in het glas. We merken ook noten, banaan en boter. Er
zijn meer dan voldoende ondersteunende zuren en we
kunnen lang nagenieten van een complexe afdronk.
Op zijn best tussen zijn eerste en vierde jaar. Het zal niemand verwonderen dat bij
deze wijn vele culinaire voor- en hoofdgerechten naadloos passen. We denken dan
aan een gastronomische vol-au-vent met kalfszwezerik, foie gras of de nobelste
der vissen: een stevige moot tarbot. Drinktemperatuur rond de 12 graden en
smullen maar.

ROOD

De familie Mc Manis is reeds vijf generaties
bezig met het verbouwen van druiven.

NR. 541I

PRIJS: 10,65 + BTW = 12,89 EURO

Wie van een (wijn)avontuurtje houdt, moet het eens
wagen met deze Petite Sirah. Het is weer eens wat anders, de druif is een kruising van Syrah met de zeldzame
en bijna uitgestorven druif Peloursin die je bijna alleen
nog kan vinden in de Franse Alpen. Charles McIver importeerde deze creatie van de botanist Dr. François Durif
op het einde van de negentiende eeuw in de VS. Daar
wordt ze nog verbouwd en dan voornamelijk in Californië. Haar populariteit dankt ze
aan haar volle aroma's van blauwe bes, pruimen, chocolade en zwarte peper die we
hier ook overvloedig terugvinden. Deze smakelijke, volle wijn (80% Petite Sirah, 17%
Tannat en 3% Teroldego) met beklijvende afdronk, verdraagt geroosterd speenvarken of kip uit een American smoker met hartige sauzen. Best te schenken op 16 à
17 graden, niet te warm. Een aanrader voor wie eens iets anders wil!

USA

USA

California, Mc Manis ‘Merlot’ 2018

California, Mc Manis ‘Zinfandel’ 2018

NR. 539H

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

In deze wijn hoofdzakelijk Merlot, maar voor de textuur en
de kleur werd een klein percentage tannat en petit verdot
toegevoegd. Op het oog en in de neus niets dan veelbelovende kenmerken: tranen in het glas, veel fruit (aardbei en
zwarte bes) en smakelijke kruidigheid (zoethout en vanille).
De most kreeg een zachte persing en na fermentatie in
stalen tanks, verbleef de wijn zes maanden op Franse en
Amerikaanse eiken vaten. Deze MacManis Merlot is een
gulle wijn boordevol fruit met sappige zuren, fijne tannines
en wat toast in de finale. Op zijn best tussen zijn eerste en
vijfde jaar. Mooi te combineren met eendenborst met granaatappelsaus of een
heerlijk stukje Ierse ribeye met een fris slaatje en kraakverse frietjes. Best iets
frisser schenken, op zo’n 16 à 17 graden is perfect.

Mechelsesteenweg 313
B-2550 Kontich

Bisschoppenhoflaan 575
B-2100 Deurne

Mgr. Ladeuzeplein 22
B-3000 Leuven
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De familie Mc Manis

Ron en Jamie Mc Manis leiden hun wijnbedrijf
sinds 1990. Deze familie van wijn- en landbouwers is reeds vijf generaties bezig met het verbouwen van druiven. Hun missie is gekenmerkt
door een zorgvuldige bewerking en rijping van
de geselecteerde druivenstokken, waarbij de
focus meer en meer zijn gaan liggen op kleinere
opbrengsten en ecologische accenten!

NR. 542H

PRIJS: 10,65 + BTW = 12,89 EURO

De Zinfandel sluit alfabetisch de rij en de wijn legde hetzelfde parcours af als de McManis Cabernet Sauvignon. Ook
deze wijn is geen monocépage want 11% Petite Sirah en
9% Tannat werden toegevoegd voor kleur en textuur. In de
aanvankelijk wat gesloten wijn vinden we zeer typisch
braambes en aardbei terug, maar ook zoethout en een vanilletoets. In de mond veel fruit en soepele tannines in een
mooie afdronk. Te schenken tussen zijn tweede en vijfde
jaar, komt hij zeer goed tot zijn recht met een pasta met
gegrilde groentjes, pulled pork of spare ribs. Decanteren en
serveren tussen 15 en 17 graden staat garant voor gastronomische geneugten…

Leuvensesteenweg 474
B-1930 Zaventem

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

