Judy en Neal Ibbotson,
eigenaars van Saint Clair Family Estate

NIEUWSBRIEF

MEI 2020

Nieuw-Zeeland
Saint Clair Family Estate
Pioniers in Marlborough waren Neal en Judy Ibbotson, die in 1978 hun eerste wijngaard aanplantten. Aanvankelijk verkochten ze hun druiven aan lokale wineries, maar stilaan ontstond de wens
om zelf wijnen te maken. Ze trokken Kim Crawford aan, één van de beste wijnmakers van Nieuw
Zeeland, en in 1994 lanceerden ze met veel succes de eerste “Saint Clair Estate”-wijn (genoemd
naar de familie Sinclair, eerste eigenaar van het landgoed). Vandaag de dag heeft het familiebedrijf -met vader en moeder Ibbotson, hun twee dochters Sarina en Julie, en zoon Tony- ruim 100
hectare wijngaard in zijn bezit. De Ibbotsons produceren niet alleen Sauvignon Blanc, kenmerkend
voor Marlborough, maar ook een hele reeks wijnen van verschillende druivenrassen.

WIT

NIEUW-ZEEL AND

Marlborough, Wairau, Saint Clair Family Estate
‘Sauvignon Blanc’ 2019

NR. 245I

PRIJS: 12,38 + BTW = 14,98 EURO
De Saint Clair Sauvignon Blanc heeft een heldergele kleur en lichte kleverigheid. We snuiven de typische geuren op van gras, pompelmoes, kruisbes,
passievrucht en lichte zilte toetsen. De opening is beloftevol en het middenstuk
goed gevuld met een mooie intensiteit. In een lange tintelende finale overheersen verfrissende zuren, een hint van guave en fijne citrustoetsen. Niet te
versmaden als aperitief, bij schaal- en schelpdieren of bij lenteslaatjes met
pittig gerookte kip of kalkoen. Te schenken op 10 à 11 graden tussen zijn eerste
en derde of vierde jaar.

WIT

NIEUW-ZEEL AND

Marlborough, Omaka Valley, Saint Clair Family Estate
‘Grüner Veltliner’ 2018

NR. 503H

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

De grüner veltliner druif associëren we in de eerste plaats met Oostenrijk, maar
de veltliner is al dertig jaar aan een succesvolle wereldreis begonnen. Bij Saint
Clair zijn de druiven afkomstig van verschillende wijngaarden. Ze werden zorgvuldig teruggesnoeid om de opbrengst te beperken en de kwaliteit te garanderen. Een deel werd vergist in roestvrij stalen tanks, een ander deel op eikenhout waarna de rijping ‘sur lie’ gebeurt om de wijn extra rondheid te geven.
Deze grüner kleurt citroengeel in het glas en is stevig met mooie tranen. Aroma’s van peer, gele appel, witte perzik en een lichte kruidigheid verwennen onze neus. En ook de
smaak is raak, want dezelfde kenmerken komen terug in een mondvullende molligheid en een subtiele, frisse afdronk. Koel de fles tot 7 à 8 graden en drink deze Saint Clair bij alle soorten gerechten
gaande van asperge menu’s, slaatjes met gerookte vis of ham, tot licht gekruide Aziatische gerechten.
Op zijn best tussen zijn eerste en derde of vierde jaar.

NIEUW-ZEEL AND

NIEUW-ZEEL AND

Marlborough, Bishop’s Leap
‘Sauvignon Blanc’ 2019

Marlborough, Southern Valley, Saint Clair Family Estate
‘Pinot Noir’ 2018

NR. 922I

PRIJS: 8,17 + BTW = 9,89 EURO

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

ROOD

WIT

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

NR. 504H

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

Deze pinot noir is afkomstig van de wijngaarden in de Southern Valley. De
wijnmaker heeft er alles aan gedaan om er een geconcentreerde wijn van te
maken. Tijdens de gisting wordt de ‘hoed’ (de schilletjes die boven komen
drijven) acht keer per dag ondergedompeld. Daarna rijpt een deel van de wijn
een aantal maanden op nieuw en gebruikt eikenhout. Dat levert een granaatrode wijn op met een smalle waterrand en dikke tranen. We ruiken wat we
altijd graag willen terugvinden in een goed glas wijn: rijpe aardbeien, zon
doorstoofde bosbessen en zoethout, ceder en wat thee en chocolade. In de mond genieten we van een
zuinige aanzet die snel evolueert naar een rijk gevuld middenstuk met tonen van rode en zwarte bessen, kaneel en koffie om dan lang te blijven kleven in een volle, lange en boeiende afdronk. Zorg dat
de fles zich lichtjes gekoeld aanbiedt bij de gasten op een temperatuur van 15 à 16 graden, heel belangrijk. Heerlijk bij een gegrilde steak of pastagerechten. Extra tip: iets koeler geschonken bij een zomerse barbecue kan ook! Genieten!

Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be
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Italië, Marche

Spanje
Het 200 hectare grote ‘Saladini Pilastri’ in Spinetoli

WIT

S PA N J E

Rueda DO., Palacio de Pimentel
‘Verdejo’ 2019

NR. 759I

Alberto Antonini

Tussen ‘Emilia-Romagna’ en ‘Abruzzo’ ligt de Marche-streek (‘Marken’ in
het Nederlands), 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, een beetje de overgang tussen Noord en Zuid. Hier ligt de wijnconsumptie het hoogst van heel Italië,
en om dat te bereiken moet serieus veel gedronken worden, neem dat
van mij aan. Toeval of niet maar in diezelfde ‘Marche’ streek is de levensduur eveneens het hoogste van heel Italië, geeft dat geen fijn gevoel?
De wijngaarden zijn er gelegen in de heuvels van het achterland van de
Adriatische kust, met ‘Rimini’ en ‘Ancona’ als bekendste steden in de buurt. Eén der meest
geroemde wijngebieden van de Marche is ‘Piceno’. Er bevinden zich enkele kwalitatieve
voortrekkers die het gebied zijn goede reputatie bezorgen. Zo’n voorbeeldige producent is
het 200 hectare grote ‘Saladini Pilastri’ in Spinetoli. Hier worden hartveroverende wijnen gemaakt, sinds einde jaren 90 onder leiding van ‘Alberto Antonini’, een vroegere top-oenoloog
van het vermaarde huis ‘Antinori’ en ‘Roberto Cipresso’, een beroemde ‘druiventovenaar’
met een internationale reputatie. Zij stuwden de kwaliteit hier steil de hoogte in.

WIT

ITALIË

BIO

Falerio DOC, Saladini Pilastri 2019
NR. 570I

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

Deze biologische witte is gemaakt met gekende en minder gekende druivenrassen: trebbiano, pecorino, passerina, fiano en chardonnay. De gemiddelde leeftijd van de wijnstokken
is 20 jaar en ons glas vult zich met een strogele, mooi tranende,
glasheldere wijn. Een subtiel bouquet ontvouwt zich en we merken
geuren van citrus, rijpe peer maar ook steenfruit en een exotische
toets. De Falerio proeft smakelijk en heeft een scherpe frisheid met
knapperige zuren en lange, elegante afdronk. Koel de wijn op 10 °C
en laat hem vergezellen door gevulde Ascolani olijven, vissoep of
kalfsvlees met salie. Verfrissend lekker!

ROOD

ITALIË

Rosso Piceno DOC, Saladini Pilastri 2018
NR. 622H

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

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 kilometer van
de bekende D.O. ‘Ribera del Duero’. De geschiedenis van de wijnbouw gaat hier zeer ver terug
maar het is pas vrij recent dat
Rueda zijn hoog aangeschreven
reputatie als witte-wijn-producent opbouwde. Het begon allemaal toen de directeur van het bekende Rioja-wijnhuis
‘Marqués de Riscal’ samen met de gereputeerde Franse professor ‘Emile Peynaud’ er in 1972 in slaagden een lekkere
witte wijn te maken die beantwoordde aan de moderne
smaak. Dit was schijnbaar het startschot dat iedereen uit zijn
diepe siësta haalde want sinds dan is alles in een stroomversnelling geraakt. De reputatie van en vraag naar Rueda wijnen stijgt sindsdien nog elk jaar en er kwamen ondertussen
vele nieuwe producenten en voortreffelijke wijnen bij. Onder
‘Palacio de Pimentel’ wordt een een 100% ‘Verdejo’ gemaakt, dé druif van deze streek. 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 rondborstigheid. Hij
heeft een mooie mondvulling, fruit en wat rondheid, veel
body en een mooie, lange afdronk. U schenkt hem best tussen zijn eerste en vijfde levensjaar, op 10 à 11 graden. Heerlijk bij allerlei visgerechten, mosselen, rauwe of gepocheerde
oesters en natuurlijk bij paella!

BIO

PRIJS: 6,60 + BTW = 7,99 EURO
Deze `Rosso Piceno’ is gemaakt van volledig biologisch gekweekte
druiven en is heerlijk! Gemaakt van `Sangiovese’ aangevuld met
`Montepulciano’ heeft hij een zeer diepe, donkere kleur en een
neus van rood en zwart fruit en munt. De smaak is kruidig en zwoel
en geeft impressies van rijp fruit. Best schenkt u deze heerlijke
Italiaan tussen zijn tweede en vierde jaar en dit iets koeler, op zo’n
16 à 17 graden. Heel lekker bij goed gekruide schotels en
geroosterd vlees.

ROOD

ITALIË

Rosso Piceno DOC, Saladini Pilastri ‘Vigna Piediprato’ 2017
NR. 623G

BIO

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

‘Vigna Piediprato’ is een 6 hectare grote wijngaard die beplant is
met 50% Sangiovese en 50% Montepulciano van minstens 30 jaar
oud. Hij kreeg 12 maanden rijping op Franse eiken vaten. Deze
warmbloedige en uitbundige Piceno met zijn zeer intense, donkere kleur en overvloedig zwoel zwart fruit, is bijzonder rijk en
mondvullend. Het hout en de duidelijk aanwezige tannines zijn
zeer mooi geïntegreerd. Drink hem best tussen zijn derde en zesde of zevende jaar bij gegrilde en gebraden vleessoorten met veel
kruiden. Ook allerlei wild en gevogelte komen zeer goed tot hun recht bij deze knappe Italiaan.
Schenk hem op 16 à 17 graden en geniet met volle teugen van deze uitmuntende wijn!

Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be

De Spaanse appellatie ‘Rueda’ is gelegen in het gebied
Castilla-y-León’, ten noordwesten van Madrid

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

Navarra
Het mooie, heuvelachtige
wijngebied ‘Navarra’ is gelegen
op slechts enkele uren rijden van
de Franse ‘Bordeaux’-streek.

Bodegas Nekeas

S PA N J E

S PA N J E

Navarra DO., Rosado 2019,
Bodegas Nekeas

Navarra DO., El Camino ‘Roble’ 2017/2018
Bodegas Nekeas

NR. 628I

ROOD

ROSÉ

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.

PRIJS: 4,54 + BTW = 5,49 EURO

NR. 359G/H

‘El Camino’ is gemaakt op basis van Grenache, Syrah en Tempranillo. Hij kreeg een kort vatverblijf van slechts 3 maanden om het
geheel mooi af te ronden, maar het is vooral de mondvulling en
het smakelijke fruit die deze wijn uiterst aantrekkelijk en aangenaam maken ! Op zijn best tussen zijn eerste en derde of vierde
jaar bij lamsvlees, rundsvlees, gevogelte en allerlei andere gebakken of gebraden vleessoorten en natuurlijk bij vele kazen. Schenk
hem niet te warm, best op zo’n 16 à 17 graden, lekker!

S PA N J E

S PA N J E

Navarra DO., El Rincón de Nekeas
‘Chardonnay’ vatgerijpt 2018, Bodegas Nekeas

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

NR. 510H

PRIJS: 6,93 + BTW = 8,39 EURO

Dit is een zuivere ‘Chardonnay’ die een kort
vatverblijf van 3 maanden mocht genieten.
De selectie van de gebruikte druiven gebeurt zeer streng. De combinatie van de
modernste installaties met traditionele
werkwijzen en generaties oude kennis en
wijsheid, vormen de basis van het kwaliteitswerk van deze dynamische bodega.
Een ronde, mondvullende Chardonnay met een aangename, lange afdronk en
lekker fruit door het gebruik van heerlijk rijpe druiven.Heerlijke wijn om te
drinken tussen zijn eerste en derde of vierde levensjaar bij allerlei visgerechten. Schenken op ongeveer 10 graden.

ROOD

WIT

Deze rosé is gemaakt met o.a. ‘Garnacha’ (=Grenache), in Frankrijk ook gebruikt voor de beroemde rosé ‘Tavel’. Het is een volle, heerlijk smakende rosé met een aangename portie fruit in geur
en smaak. U drinkt hem best tussen zijn eerste
en derde jaar bij mediterrane salades met tomaat, olijven en eieren, pasta’s, pizza’s en andere
deegwaren, en dit op ongeveer 10 graden. Een
heel zomerse wijn die ook niet-rosé liefhebbers kan bekoren!

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

NR. 664G		

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!

T 03 326 55 33 | F 03 326 58 99 | info@magnuswijnen.be
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Oostenrijk, een land waar de kwaliteit tot een zeer hoog niveau is geste

ROSÉ

OOSTENRIJK

Wagram, ‘Rosé’ vom Zweigelt 2018/2019,
Weingut Josef Ehmoser

NR. 985H/I

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

De productie op Weingut Josef Ehmoser bestaat
voor 85% uit witte wijn maar ze maken ook een
beetje rosé en rood. De rosé is voor 100% gemaakt met de ‘Zweigelt’ druif die staat aangeplant in hun beste wijngaarden ‘Hohenberg’ en
‘Georgenberg’. Hij is gemaakt op frisheid en de
ideale zomerwijn bij uw koude schotels of barbecues. Het is een zeer zuivere rosé die rondheid en
zuren prachtig in elkaar verweeft en onmiddellijk drinkplezier bezorgt. Op zijn best in
zijn eerste of tweede jaar op zo’n graad of 10, lekker !

WIT

OOSTENRIJK

Wagram, Grüner Veltliner ‘Von Den Terrassen’ 2019,
Weingut Josef Ehmoser

NR. 983I

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

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

WIT

OOSTENRIJK

Wagram, Grossweikersdorf, Riesling
‘Vom Gelben Löss’ 2019, Weingut Josef Ehmoser

NR. 501I

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

De beste druiven worden hier geselecteerd uit de
wijngaarden rond Grossweikersdorf in het wijngebied
Wagram. ‘Vom gelben Löss’ op het etiket verwijst
naar de gele klei in de ondergrond waarop de druiven verbouwd worden. In combinatie met een lage
opbrengst zorgt dit voor een vol aromatische wijn
met de typische, maar hier subtiele geuren van deze
mooie Duitse druif. We ruiken iets floraals, groene
appel, perzik en een vleugje ananas. Als we van ons citroengeel, stevig tranend glas
drinken valt ons het evenwichtige karakter op van deze Ehmoser met een gedoseerde
molligheid, sappige en pittige zuren en een exquise mineraliteit. We schenken de wijn
op 6 à 8 graden en, zoals het hoort bij een riesling, delen we die met visgerechtjes,
schaaldieren (verse krab of langoustines), kip- of kalkoenbereidingen en lichte kazen. Op
zijn best tussen zijn eerste en vierde jaar. Laat het smaken!
OOSTENRIJK
WIT

Zoals in vele Europese wijngebieden wordt ook in Oostenrijk reeds zeer lang wijn
gemaakt. Bij archeologische opgravingen werden gistpotten terug gevonden van
700 vóór Christus ! Wijnbouw is er dus altijd geweest maar door een gebrek aan
reputatie bleef de productie alleen bestemd voor plaatselijk gebruik door de
lokale bevolking. Vanaf 1960 begon de vraag ook in andere landen aan te trekken en ging het de goede richting uit. Hier kwam brutaal een einde aan toen in
1985 aan het licht kwam dat een aantal minder scrupuleuze wijnboeren hun wijn
aanlengden met di-ethyleenglycol om die wat aan te zoeten… Dit had uiteraard
rampzalige gevolgen met verschillende faillisementen van exporterende bedrijven. Toen einde jaren tachtig en begin jaren negentig de internationale vraag
naar betere wijnen steeg, is een jongere generatie wijnbouwers zich op kwaliteit
gaan toeleggen en is die, en de reputatie, stap per stap vooruit gegaan. Door al
die inspanningen staat Oostenrijk vandaag terug op de kaart van de kwaliteitswijnlanden en is er de laatste jaren heel veel interesse voor hun mooie wijnen !
De Oostenrijkse wijnen bevinden zich in het Oostelijk deel van Oostenrijk en liggen op dezelfde breedtegraad als de Bourgognestreek. ‘Weingut Josef Ehmoser’
is gelegen in het 2500 hectare grote wijndistrict ‘Wagram’, in het kleine dorpje
‘Tiefenthal’, zo’n 45 kilometer ten westen van Wenen. Nogal wat wijnboeren zijn
hier in de voorbije jaren biologisch beginnen werken en dat komt de kwaliteit
van de wijnen en de regio ten goede. Bodemonderzoek heeft uitgewezen dat
Wagram ooit de kust van een prehistorische oceaan was waarover zich een dikke
laag ‘löss’ heeft gevormd, de typische bodem hier waar de druivenstokken op
staan aangeplant. Weingut Josef Ehmoser is een familiaal domein van vader op
zoon waar nu de derde generatie aan het roer staat, Josef Ehmoser en zijn vrouw
Martina. Ze werken met zeer veel respect voor de natuur en grijpen strikt minimaal in indien echt nodig.

Wagram, Grüner Veltliner ‘Hohenberg’
2018/2019, Weingut Josef Ehmoser

NR. 984H/I

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

Ook deze Grüner Veltliner is een droge witte wijn. Hij
is afkomstig van één van de beste wijngaarden in
deze streek die de naam ‘Hohenberg’ draagt. De
druiven staan er aangeplant op een zuidoostelijk georiënteerde helling op 340 meter hoogte en worden
altijd zeer rijp geplukt. De combinatie daarvan met
de uitzonderlijke ‘löss’ bodem en het lage rendement, maken deze wijn uniek. Het is een persoonlijkheid die bodyrijk, vol, complex en krachtig is en bij dit alles toch de fijnheid niet verliest.
Drink deze hele knappe wijn bij het betere gerecht zoals zalm, schol, heilbot, zeetong,
krab, kreeft of zelfs kalfsvlees. Op zijn best tussen zijn eerste en derde jaar op ongeveer
11 graden, een aanrader!
Weingut Josef Ehmoser is een familiaal domein van
vader op zoon waar nu de derde generatie aan het
roer staat, Josef Ehmoser en zijn vrouw Martina.

Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be

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

egen !

Frankrijk
‘Zweigelt’ 2018,
Weingut Josef Ehmoser
PRIJS: 9,07 + BTW = 10,98 EURO

ROOD

OOSTENRIJK

Wagram, ‘St. Laurent Reserve’,
2018 Weingut Josef Ehmoser

NR. 502H

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

Een monocépage van
een niet zo bekend druivenras. Eind jaren zestig
was de laatste stok
Saint Laurent op een
haar na uit Duitsland
verdwenen, maar het is
anders gelopen. Het ras
heeft een renaissance beleefd en de aanplant ervan is gestaag toegenomen. In heel Duitsland staat er nu 670 hectare, maar Saint Laurent kent tegenwoordig zijn grootste
aanplant in Oostenrijk. Lange tijd werd hij aanzien als variant van de Spätburgunder, maar meer recentelijk heeft hij
erkenning gekregen als zelfstandig druivenras. Weingut
Ehmoser verbouwt hem al drie generaties lang. Omdat
wijnboeren de druif meestal als prestigieus sluitstuk van
hun rode wijnaanbod beschouwen, hebben wijnen van
Saint Laurent meestal een ambitieus kwaliteitsniveau. En
dat haalt deze ‘Reserve’ van Josef Ehmoser met sprekend
gemak. Hij verbleef één jaar op een groot houten vat. In
kleur diep rood met mooie tranen en een smalle waterrand. Weelderige zoete en kruidige geuren komen ons tegemoet en we herkennen zwarte kersen en braambessen,
gecompoteerde pruimen en gedroogde vijgen, koffie en
chocolade. Wat kan een mens meer willen? Wat lekker eten
erbij natuurlijk, zoals een lamsbout met rozemarijn en look
uit de oven, hertenkalffilet met aardpeer en veenbesjes.
Op zijn best tussen zijn eerste en zesde jaar. Deze wijn
drinken we bij feestgelegenheden op een graad of 16 à 17,
heerlijk lekker!

‘Vom gelben Löss’ op
het etiket verwijst
naar de gele klei
in de ondergrond
waarop de druiven
verbouwd worden.

Christophe Mittnacht

Het ‘domaine Christophe Mittnacht’ is gelegen in ‘Hunawihr’, ongeveer in het midden van de Elzas-streek, een kleine 15 kilometer ten Noorden van de stad Colmar. Christophe Mittnacht maakt
hier met een enorm respect voor de natuur wijnen. De oogst gebeurt hier volledig met de hand
en er wordt biodynamisch gewerkt. De wijngaarden van het domein zijn gelegen in Hunawihr
zelf en in het nabij gelegen Ribeauvillé. We zetten 3 van hun uitmuntende wijnen in promotie,
lekker fris en zomers!
FRANKRIJK
WIT

Ook deze rode is gemaakt met de ‘Zweigelt’ druif uit diezelfde
uitmuntende wijngaarden ‘Hohenberg’ en
‘Georgenberg’. De uitzonderlijke bodem, het
lage rendement en de
12 maanden op grote houten vaten, geven deze wijn zijn
complexiteit en karakter. De ronde smaak en het lage tanninegehalte gecombineerd met zijn kruidige aard, maken
deze wijn zeer charmant en verleidelijk. Heel belangrijk is
wel om hem licht gekoeld te schenken, op zo’n graad of 15
à 16 ! Heel lekker tussen zijn eerste en vijfde jaar bij de
meeste vleesgerechten en zomerse schotels.

Alsace ‘Pinot Blanc’ AOC 2018 Domaine Christophe Mittnacht
NR. 767H

BIO

PRIJS: 9,00 + BTW = 10,89 EURO

Pinot Blanc produceert kleine, goudgele druiven die rijk zijn aan suiker. Ze leveren meestal een harmonieuze wijn met een boeket dat aan bloemetjes doet
denken. Ongeveer 20% van de Elzas-streek is hier mee beplant. De smaak en
het aromaprofiel lijkt veel op dat van een milde Chardonnay. De wijn van domaine Christophe Mittnacht is hoofdzakelijk gemaakt met Pinot Blanc, aangevuld met Auxerrois Blanc, een variante die zorgt voor de kruidigheid. Het is een
wijn met in de neus rijpe appels, citrus en bloemimpressies. Hij heeft een
mooie aciditeit die mooi samensmelt met de ook aanwezige molligheid. Het
geheel is aangenaam en fris en blijft lang hangen. Een heel lekkere Pinot Blanc
die het mooi zal doen bij gevogelte, wit vlees, allerlei visgerechten en schaaldieren! Schenk hem op
ongeveer 10 graden tussen zijn eerste en zijn derde jaar.
FRANKRIJK
WIT

NR. 986H

Alsace ‘Pinot Gris’ AOC 2018 Domaine Christophe Mittnacht
NR. 769H

BIO

PRIJS: 12,39 + BTW = 14,99 EURO
Elzasser Pinot Gris is complex en zeer rijk aan aromastoffen. De reden waarom
deze druif zo goed gedijt in de Elzas-streek is te danken aan het vaak droge
najaar in deze regio. Hierdoor kan vrij laat geplukt worden zodat een optimale
rijpheid wordt bereikt. Met zijn krachtig aroma van perzik en peer en zijn soepele, ronde smaak met opnieuw veel fruitimpressies, is dit bovenal een delicate Pinot Gris met een mooie en aangename frisheid. Schitterend te combineren
met zeetong, schaaldieren, gerookte forel, avocado’s gevuld met garnalen of
krab, wit vlees en zelfs bij Noord-Afrikaanse of Chinese gerechten. Schenken op
10 à 11 graden tussen zijn eerste en derde of vierde jaar.

FRANKRIJK
WIT

ROOD

OOSTENRIJK , WAGR A M

Alsace ‘Gewurztraminer’ AOC 2018 Domaine Christophe Mittnacht
NR. 770H

BIO

PRIJS: 14,54 + BTW = 17,59 EURO

De zeer Duits klinkende naam `Gewurztraminer’ geeft U ten onrechte de indruk
met een Duitse wijn te maken te hebben, maar het is wel degelijk een Franse
lekkernij. Als U een klein beetje Duits begrijpt, klinkt de naam `Gewurztraminer’
u misschien wat `kruidig’ in de oren. Maar het kruidige zit hem niet alleen in de
oren, ook in de neus en mond zal u bij het proeven van deze geurige witte wijn
veel kruidigheid en fruit terugvinden. Christophe Mittnacht heeft een heel
mooie Gewurztraminer gemaakt. Hij heeft een mooie florale neus met een
frisse kruidigheid en aangename geuren van rijpe abrikozen en exotische
vruchten. In de mond eveneens heel aangenaam fruit met veel smaakpatronen, discreet aanwezige zuren en een mooie lange afdronk. Enkele aanraders om een Gewurztraminer zeker eens bij te proberen zijn blauwe kazen, Munsterkaas, kip met curry, varkensgebraad met
exotisch fruit en allerlei niet té zoete desserten. Ook als glaasje zo-maar zonder dat er bij gegeten
wordt, is dit dé uitgelezen wijn. Schenk hem op ongeveer 10 graden tussen zijn eerste en vijfde jaar.

T 03 326 55 33 | F 03 326 58 99 | info@magnuswijnen.be
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Frankrijk
Domaine La Croix Belle

FRANKRIJK
ROSÉ

Het mooie domaine La Croix
Belle is gelegen in Zuid-Frankrijk, niet zo ver van Béziers, in
het vredige plaatsje Puissalicon. Dit familiale domein, al
meer dan 200 jaar van vader
op zoon, is vandaag 110 hectare groot en de passie en
trots om de best mogelijke
wijnen te maken blijft de beJacques, Françoise en de zonen Boyer
langrijkste drijfveer. De grote
meerwaarde hier is de enorme variatie in verschillende bodems. Sommige druiven groeien hier op
een kalkbodem, andere op een ondergrond met kiezel of grote en kleine
keien. Elke van de vele verschillende druivenrassen van dit domein staat
op de meest geschikte bodem en plaats. Dit alles onder een gul aanwezige
Zuid-Franse zon en een zuiverende wind die zowel uit de richting van de
Middellandse Zee als uit het binnenland kan komen, voornamelijk de ‘Mistral’ en de ‘Tramontane’. Omdat ze er op dit domein terecht van overtuigd
zijn dat de hedendaagse techniek bij de vinificatie niets opbrengt als de
druiven niet van goede kwaliteit zijn, besteedt men hier bijzonder veel
aandacht aan het werk in de wijngaard. Er wordt voor een groot gedeelte volgens de biodynamische methodes gewerkt en uiteraard werkt men
hier zo natuurlijk mogelijk. Uiteraard besteedt men na het plukken van
de druiven ook heel veel aandacht aan de vinificatie en gebruikt men de
modernste methodes en apparatuur om echte klassewijnen te maken. We
stellen u drie wijnen van hen voor:

Domaine La Croix Belle ‘Le Champ des Grillons’
2019 Côtes de Thongue IGP.

NR. 971I

Deze rosé is gemaakt met Grenache Noir, Syrah en Cabernet Sauvignon. Hij is gevinifieerd op lage temperatuur om al zijn frisheid
te behouden en verbleef daarna nog enkele maanden op cuve
alvorens gebotteld te worden. Het is een lichtkleurige rosé met
een neus van bloemen en kruiden. De smaak is bijzonder subtiel
en harmonieus en verrast door zijn grote finesse! Hij zal heel mooi
combineren met wit vlees, charcuterie, gekruid lamsvlees of Aziatische schotels. Schenk deze zomerse verschijning op 10 graden
tussen zijn eerste en derde jaar en genieten maar…

NR. 970H

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

Gemaakt op basis van Viognier, Chardonnay en Grenache Blanc is dit een complexe wijn met veel facetten.
De wijn is vooral gemaakt op frisheid en er komt zodoende bijna geen hout aan te pas. Alleen 5% van de
Chardonnay is gevinifieerd op eiken vaten om wat
rondheid en complexiteit aan het geheel toe te voegen. Het rendement is met zijn 45 hectoliter per hectare echt laag te noemen voor deze streek. Een bijzonder volle, mondvullende en aangename witte wijn
met veel expressie en een mooie afdronk! Heel lekker
bij vis in romige sausen en andere gerechten van zoet- en zoutwatervis. Ook
bij sommige oosterse gerechten of wit vlees is hij perfect bruikbaar. Schenken
op ongeveer 10 graden tussen zijn eerste en derde jaar. Heel mooi!

FRANKRIJK
ROOD

WIT

FRANKRIJK

Domaine La Croix Belle ‘Le Champ
des Lys’ 2018 Côtes de Thongue IGP.

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

Domaine La Croix Belle ‘Le Champ du Coq’ 2017
Côtes de Thongue IGP.

NR. 972G

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

Wat een knappe wijn ! Gemaakt met een klassieke Rhône mix,
Grenache Noir en Syrah, is dit een ongelofelijk mooi product voor
deze prijs. De twee druiven worden apart gevinifieerd en bewerkt
maar genieten allebei van een vrij lang contact tussen het sap en
de schillen van ongeveer 3 weken. Het is een wijn met een mooie
donkere kleur en een complexe neus van zwart fruit, cassis en
kruiden. De smaak is mooi in evenwicht en het fruit combineert
mooi met het stevigere aspect om tot een harmonieus geheel te
leiden. Knappe afdronk, heel mooie wijn ! Op zijn best tussen zijn
tweede en vijfde jaar bij gebraden tam gevogelte en allerlei gebakken en gebraden mals rood vlees of uiteraard bij de barbecue. Niet te warm schenken,
best op 16 à 17 graden.

ROSÉ

FRANKRIJK

Côtes de Provence AOC., ‘Senequier’
Saint Tropez 2018 Château La Gordonne

NR. 500H

Keldermeester Bruno Mailliard
van Château La Gordonne

Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be

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

Genoemd naar het bekende café met terras in Saint Tropez, bewijst deze speciale cuvée van Château La Gordonne wederom
dat onder de appellatie Côtes de Provence AOC vele uitstekende
wijnen gemaakt worden. Keldermeester Bruno Mailliard heeft
nauwlettend toegekeken op de productie van deze Cuvée Senequier met als belangrijkste druiven grenache en cinsault. Oogsten doen ze hier ‘s nachts waarna er onmiddellijk een langzame
persing volgt om de smaakextractie te optimaliseren. Een
bleekroze, bijna oranje, heldere wijn met vette tranen nodigt uit
en we genieten van florale accenten en citrustoetsen in de neus, maar ook wat kruidigheid
en rode vruchten. Dat belooft! In de mond ontgoochelt de wijn niet, hij heeft meer dan
voldoende molligheid met uitgebalanceerde zuurtjes. Als finale krijgen we een lange,
fruitige en frisse afdronk met bittertje. Als aperitief op een lenteterras reeds te genieten,
heerlijk bij slaatjes met kip of lekkere gerookte visjes. Schenken op 11 à 12 graden in zijn
eerste tot derde jaar en genieten van het mooie weer, heerlijk!

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

WIT

FRANKRIJK

Côtes Du Rhône AOC., Domaine Grand Romane 2018
Pierre Amadieu

NR. 663H

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

Dit is door de ligging van zijn wijngaarden eigenlijk een
witte Gigondas, maar aangezien Gigondas een herkomstbenaming is die alleen voor rode wijnen mag gebruikt
worden, is dit dus een `Côtes Du Rhône AOC.’. Hij is gemaakt van de Zuid Franse druif `Clairette’ en werd gevinifieerd op voor 100% nieuwe eiken vaten, vrij spectaculair
in deze prijsklasse! Hij blijft na de vinificatie nog 6 maanden `sur lie’ rijpen in diezelfde eiken vaten. Het resultaat
is een heel volle, ronde witte wijn met zowel in geur en
smaak aangenaam rijp fruit. De eiktoets blijft zeer discreet op de achtergrond en is
mooi verweven in het geheel. Hij is heel lekker bij crustacés op basis van garnalen
en gamba’s, bij allerlei rauwkostsalades, visterrines en vissalades. Ook mooi bij gepocheerde of gebakken zoet- of zoutwatervis. Drink deze voortreffelijke witte Rhône
best tussen zijn eerste en derde of vierde jaar en dit op ongeveer 11 graden. Heel
mooi!
ROOD

FRANKRIJK

Côtes Du Rhône AOC., ‘Grande Réserve’ 2018
Pierre Amadieu

NR. 376H

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

Deze karmijnrode wijn bestaat voor 80 % uit grenache
noir en 20 % syrah. De druiven worden met de hand geplukt en gevinifieerd in stalen tanks om een aangename
fruitigheid te verkrijgen. Daarna rust deze Grand Réserve
9 maanden in oude ‘foudres’ (houten vaten van duizend
liter of meer) waardoor het eindproduct meer aromatische complexiteit krijgt. We snuiven onmiddellijk tonen
van zwart fruit op, verder vlierbes, peper en wat teer. Het
eerste mondgevoel is levendig, daarna dezelfde impressies als in de neus. We genieten
hier van een mollige, vol smakende wijn die ons met zijn pit
verblijdt en ons verder overtuigt
van zijn vele kwaliteiten in een
lange zijdeachtige finale met
veel fruit, fijne bittertjes en frisse
zuren. Nu al heel lekker en perfect drinkbaar op 16 à 17 graden,
maar ook nog bewaarbaar tot
makkelijk zijn vierde of vijfde
jaar. Heerlijk bij allerhande rood
vleesbereidingen maar ook een
combinatie met zwarte chocola
en gembertoetsen behoort tot de
Deze Grand Réserve rust 9 maanden in
mogelijkheden. Hemelse wijn
oude ‘foudres’ (houten vaten van duizend
voor deze bescheiden prijs!
liter of meer) waardoor het eindproduct
meer aromatische complexiteit krijgt.

Graves Rouge AOC., Château des Gravières
‘Cuvée Bel Air’ 2016

NR. 225F

PRIJS: 6,58 + BTW = 7,96 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 derde of
vierde 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
De broers Labuzan
zomer, nochtans meer een
weertje om aan een zwembad te gaan liggen, maar ze
kennen geen rust, het zijn
werkers. Ze bewijzen dat arbeid wel degelijk adelt met
het prachtige resultaat dat ze
boeken. Deze `Château Des
Gravières ‘Cuvée Bel Air’’ is
relatief zacht en bijzonder
aangenaam van smaak. U kan
hem vanaf nu drinken bij wit
vlees, lamsvlees of licht wild, of hem nog bewaren tot makkelijk zijn zevende
of achtste jaar. Schenk deze smakelijke rode Graves op 17 à 18 graden en genieten maar...
FRANKRIJK
ROOD

In 1929 richt Pierre Amadieu
zijn wijnhuis op om onder andere de hoogstaande wijnen
afkomstig van zijn klein familiedomein (7 hectare) zelf te
bottelen en verkopen. In de
loop der jaren worden wijngaarden bijgekocht en vandaag
Marie, Pierre,
is het de 2e en 3e generatie
Henri-Claude en
die het roer in handen hebben.
Jean-Marie Amadieu
Hun voortreffelijke wijnen zijn
het resultaat van een zeer zorgvuldig doorgedreven selectie en vinificatie waar
traditie, vernieuwing en respect voor de natuur hand in hand gaan. Het zijn geen
industriële producten maar ‘echte’ wijnen die hun huidige hoge kwaliteitsniveau
te danken hebben aan de van vader op zoon doorgegeven ontdekkingen en zeer
specifieke kennis van de eigen wijngaarden tot in elk kleinste detail.

ROOD

FRANKRIJK

Pierre Amadieu

Fronsac AOC., Charme de Villars 2015
NR. 836E

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

De Bordeaux-appellatie Fronsac is een
vlag die vele ladingen dekt. Het kan zowel vrij goedkope, relatief eenvoudige
rode wijn zijn als wat duurdere maar
voortreffelijke klassewijn welke zich zonder schaamte kan meten met sommige
Pomerols en Saint-Emilions. Dit kwalitatief dicht benaderen van Pomerol is niet
verwonderlijk vermits Fronsac grenst aan
Pomerol. Het is een zeer klein district dat nog altijd wat onderschat wordt, dat
maakt het dubbel zo interessant. Deze `tweede’ wijn van Château Villars
(slechts 8968 flessen gemaakt in 2015) overtuigde ons meteen door zijn even
sterke prijs/kwaliteitsverhouding! Hij heeft
zijn naam zeker niet gestolen, charme is
zijn grote troef. Het is een wijn die nu al zo
lekker smaakt dat u er moeilijk zal kunnen
afblijven, en dat mag. U kan hem gerust
nog wat bewaren tot zijn zesde of zevende
jaar makkelijk, maar de volle, ronde smaak
is nu al zo aanlokkelijk. Daar zijn de 100%
Merlot zeker niet vreemd
aan! De wijn wordt 12 maanden op reeds gebruikte vaten
bewaard en de oogst gebeurt volledig met de hand.
Heel lekker bij allerlei vleesgerechten, wild en gevogelte. Charme alom!
Thiery Gaudrie van
Château Villars

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

We bieden in overleg met wijnbouwers, die kwalitatief
interessante wijnen hebben, deze 11 + 1 GRATIS promoties aan.
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Chili: altijd een mooie prijs/kwaliteitsverhouding!
‘Central Valley’ is de algemene en
overkoepelende benaming voor de
verschillende Chileense valleien waar
kwaliteitswijn wordt gemaakt.

CHILI

CHILI

Casablanca Valley, Ventisquero ‘Sauvignon Blanc’
Reserva 2018 Viña Ventisquero

Casablanca Valley, Ventisquero ‘Pinot Noir’
Reserva 2018 Viña Ventisquero

NR. 616H

ROOD

WIT

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!

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

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

De pinot noir is voor deze Reserva afkomstig
van een zanderige kleibodem en ze worden ‘s
nachts geoogst om topkwaliteit en frisheid te
kunnen garanderen. 20% van de wijn verbleef
10 maanden op Franse eik, de rest op stalen
tanks om het fruitig karakter van de pinot noir
te behouden. Een robijnrode kleur met paarse
schijn fonkelt in ons glas en wat ons eerst opvalt is een zachte kruidigheid
van witte peper, vanille en zoethout. Zoals te verwachten tekenen ook
rijpe aardbeien en frambozen present. Dezelfde smaken keren terug in
een fris, zijdeachtig mondgevoel. Een volle, doordringende en smakelijke
afdronk bevestigt ons dat deze Reserva perfect past bij varken- of kalfsvlees, zalm en diverse pastagerechten. Zeker fris genoeg schenken, ideaal rond 14 à 15 graden en deze beklijvende Ventisquero maakt van elk
gerecht een feestelijke gebeurtenis! Op zijn best tussen zijn tweede en
vijfde jaar.

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

ROOD

WIT

De ‘Sauvignon Blanc’ druiven van deze ‘Reserva’ zijn afkomstig van
‘Casablanca Valley’, een vallei die zeer hoog aangeschreven staat
voor zijn witte wijnen. Dit komt door de bijzondere weersomstandigheden die hier heersen en er voor zorgen dat de druiven langzaam rijpen, wat de kwaliteit altijd ten goede komt. De wijnen zijn
door die langzame rijping altijd wat fruitiger en levendiger en zorgen
dat ze niet plomp of zwaar worden. Dit alles wordt mogelijk gemaakt doordat in ‘Casablanca Valley’ vanuit de zee koele lucht naar
de vallei wordt geblazen en er bij gevolg nevel ontstaat zodat de
temperatuur nooit te hoog oploopt en het ‘s nachts en in de ochtend relatief fris blijft. Het resultaat van al deze voordelen kan u zeer goed proeven in deze ‘Sauvignon Blanc Reserva’ van
het huis ‘Ventisquero’. Het is een knap gemaakte witte wijn die u reeds vanaf nu kan drinken
op ongeveer 10 graden bij allerlei vis in zachte sauzen of wit vlees. De ‘Sauvignon Blanc’ (dé
druif van bijvoorbeeld Sancerre of Pouilly-Fumé) laat zich hier van zijn beste kant zien met een
zeer verfrissende en uitgebalanceerde witte wijn die het ook als aperitief schitterend zal doen.
Drink hem tussen zijn eerste en derde jaar en geniet van deze knappe witte wijn!

NR. 485H

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!

Mechelsesteenweg 313
B-2550 Kontich

Bisschoppenhoflaan 575
B-2100 Deurne

Mgr. Ladeuzeplein 22
B-3000 Leuven

Leuvensesteenweg 474
B-1930 Zaventem

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!

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

