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Sinds de toetreding tot de EG in 1986 is Spanje ondertussen een zeer dynamisch wijnland geworden met 
kwalitatieve verbeteringen in traditionele regio’s en hoogstandjes in de nieuwe wijngebieden. Het gamma 
is enorm ruim en gaat van goedkoop tot zeer prijzig, maar nog steeds met een zeer interessante prijs-kwa-
liteitsverhouding! De Rioja, gelegen in het midden van Noord-Spanje, blijft hoe dan ook de referentie. Er 
heerst een gunstig klimaat voor het produceren van kwaliteitswijnen wijnen en de verscheidenheid aan 
terroirs zorgen voor complexiteit. De Belgische eigenaar Etienne Cordonnier, heeft Spaanse roots langs 
moederskant. Hij is afkomstig uit een familie van wijnagenten en werkte jaren in de familiezaak. In 2011 
investeerde hij in wijndomein Viñas Leizaola en verhuisde later met zijn familie naar daar. Leizaola is geves-
tigd in het noordelijke deel van het Baskenland in de provincie Gipuzkoa. De wijngaard werd aangeplant in 
1986 en is gelegen op een voorgebergte aan de rand van een geologische breuk, waardoor het terroir de 
natuurlijke capaciteit bezit om de watervoorziening van het wortelsysteem van de wijngaard te reguleren. 
De ambitie van de eigenaar, Etienne Cordonnier, is tweevoudig: zijn familiewortels herontdekken en een 
fijne wijn distribueren naar de gesofisticeerde Belgische markt die hij als geen ander kent.
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Wijndomein Viñas Leizaola
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 Spanje ~ Rioja Alavesa DOCa.,   
Caminos de Sacramento 2016 Viñas Leizaola 
NR. 422F PRIJS: 16,45 + BTW = 19,90 EURO

Jesus Velilla is de wijnmaker van dienst. Hij ziet toe op de handmatige oogst in 
kleine bakjes en de vinificatie in roestvrijstalen tanks. De Franse eiken vaten 
zorgen voor een smaakversterkende rijping van vijftien maanden. Een combinatie 
van Tempranillo (92%) en Graciano (8%) levert een aangename wijn op met 
fruitige en kruidige aroma’s. Zwarte bessen en peper, vanille, ceder, wat pels en 
zoethout leveren heerlijke sensaties die terugkeren op onze smaakpapillen. De 
tannines zijn nog niet versmolten maar deze Caminos zal het helemaal maken. 
Past uitstekend bij rund- of varkensvlees (iberico!) of misschien wel een stoofpot-

je van ossenstaart met ui en wortelen. Drinken op 17 à 18 graden en je waant je in een typisch Spaans restau-
rant of een authentieke tapasbar. Heel mooie Rioja die perfect is tussen zijn 3e en 9e jaar, lekker!

W
IT

 Spanje ~ Rioja Alavesa DOCa.,   
Paloma de Sacramento 2018 Viñas Leizaola 
NR. 423H PRIJS: 16,45 + BTW = 19,90 EURO 

De witte van dezelfde wijnbouwer is een combinatie van Viura (85%) en Malvasia 
(15%). Door de vatrijping kunnen we hier spreken van een bewaarwijn. Hij is nu 
perfect genietbaar, maar laat hem gerust in de kelder liggen tot zijn vijfde of 
zesde jaar! Deze heldere, bleekgele witte Rioja geeft onmiddellijk intense aroma’s 
van peer, appel en rijpe citroen vrij in combinatie met een verfrissende minerali-
teit. Qua smaak voldoet Paloma evenzeer want een aangename frisheid gaat de 
molligheid vooraf, waarna mooie zuren en een smakelijke afdronk met bittertje 

de liefhebbers helemaal overtuigen. Drink de wijn als aperitief met wat calamares of kabeljauw uit de oven 
met tomaat, sjalot en chorizo. En waarom geen stukje kalfsvlees met witte bonen? Schenk de wijn op 12 of 13 
graden. Smakelijk!

 Mooie nieuwe Rioja!

Etienne Cordonnier

Jesus Velilla

De Rioja, gelegen in het midden van 
Noord-Spanje, blijft de referentie voor 
het produceren van kwaliteitswijnen
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 Spanje ~ Almansa DO., Adaras Kalizo Sin  
‘Grenache Tintorera’ 2018 Bodegas y Viñedos   
Venta la Vega (VEGY + GEEN TOEGEVOEGDE SULFIET) 

BIO  NR. 424H  PRIJS: 5,69 + BTW = 6,89 EURO 

Het Spaanse appellatiegebied ‘Almansa DO’ ligt in de regio Casti-
lië-La Mancha (provincie Albacete) in het uiterste oosten van La 
Mancha. De negen gemeenten die de appellatie Almansa mogen 
voeren, liggen halfweg Noord- en Zuid- Spanje, zo’n 100 kilome-
ter van Benidorm en Alicante, en een goeie 300 kilometer ten 
oosten van Madrid. De wijngaarden liggen meestal op de vlakke-
re laaglanden waar de vruchtbare, korrelige grond goed voorzien 
is van carbonaten. Bodegas y Viñedos Venta la Vega heeft vanaf 
het prille begin op ecologisch verantwoorde manier wijn willen 
produceren. In samenwerking met twee van de meest gerepu-
teerde wijnbouwers in Spanje, Raúl Pérez Pereira en Jose Angel 
Marchante, verbouwen ze op 250 ha voornamelijk Garnacha Tin-

torera. De focus ligt hierbij op lage opbrengsten en selectie uit verschillende percelen. 
Opmerkelijk is dat er geen sulfiet wordt toegevoed, men volledig bio en vegy werkt en 
dat de wijn 6 maand op zijn droesem rust. De Garnacha Tintorera doet zijn reputatie eer 
aan als we naar zijn paars gekleurde tranen kijken. Hij levert een rijk palet aan aroma’s: 
rozenblaadjes, aardbei en framboos, een kruidenrekje uit de keuken gevuld met kaneel, 
kruidnagel, laurier, munt en tevens zwarte drop. Onze smaakpapillen maken ook over-
uren en we ontdekken een (tanninerijke) wijn met veel potentieel want voldoende zu-
ren in de fruitige afdronk. Je kan hem nu gerust drinken en er nog makkelijk een jaar of 
drie, vier van genieten. Iets koeler schenken op zo’n 16 graden bij een bordje jamon 
serrano, lomo, chorizo of harde kazen en genieten maar!
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 Spanje ~ Cava, L’Anae Brut  
(TOCH HEEL LICHTJES ZOET, 15 GRAM DOSAGE IPV 5 GRAM)  
NR. 426 PRIJS: 6,27 + BTW = 7,59 EURO

Cava is na Champagne de populairste en meest ver-
kochte mousserende wijn. Het is één van de twee 
Spaanse wijnen die niet wettelijk verplicht zijn `Deno-
minacion de Origen’ op het etiket te vermelden. De 
term `Cava’ betekent wettelijk, in Spanje en de hele 
EU: `mousserende wijn, gemaakt volgens de traditio-
nele methode van gisting in de fles en geproduceerd 

in specifieke, door de betreffende autoriteiten aangewezen gebieden’. 95 procent van 
alle Cava komt uit Catalonië en 75 procent daarvan wordt in en rond de stad Sant Sa-
durni gemaakt. De eerste cava werd in 1872 gemaakt door ene Josep Raventos van het 
huis Codorniu. Aangezien rond de eeuwwisseling niemand dacht dat mousserende wijn 
anders kon heten dan Champagne, noemde men Cava in die tijd gewoon `Xampan’ (= 
Champagne in het Castiliaans). Met de oprichting van de EEG in 1957 mochten echter 
alleen wijnen uit het district Champagne ook zo genoemd worden in de toen 6 aange-
sloten landen en later, in 1986, toen Spanje toetrad tot de EU, is men volledig overge-
gaan op de naam `Cava’. Deze typische cava blend met xarello, parellada, macabeo is 
nog maar eens bewijs dat er in Penedès heel veel lekkere mousserende wijn wordt 
gemaakt. Heldere, fijne, bleekgele bubbels prikkelen onze smaakpapillen en hoewel 
wat gesloten komen er al snel florale geuren maar ook appel en limoenzeste. Van 
aanzet tot einde worden we verwend met fruitige aroma’s, frisheid en een ronde, vi-
neuze toets. Door een iets hogere dosering (15 gram ipv 5) is deze Cava iets minder 
droog, maar het blijft toch een 
Brut. Uiteraard heerlijk als ver-
frissend glaasje zonder maal-
tijd, maar ook een geweldige 
compagnon bij calamares en 
boquerones, oesters, gestoom-
de schaaldieren of een stoof-
pakketje met kabeljauw en 
lentegroentjes. Schenk hem 
zoals Champagne op ongeveer 
6 graden als verfrissend en 
feestelijk glaasje met vrienden 
en laat u maar eens goed 
gaan, hij smaakt naar nog.

RO
OD

 Spanje ~ Montsant DO., Mas Donis  
‘Old Vines’ 2016 Celler de Capçanes  
(JEB DUNNUCK 94/100) (OSCAR WIJNKOOPGIDS 2020 
‘DE 300 BESTE WIJNEN ONDER DE 10 EURO’) 

NR. 778F PRIJS: 8,25 + BTW = 9,98 EURO

In Catalonië, op zo’n 100 kilometer ten 
Zuidwesten van ‘Barcelona’, ligt de 
kuststad ‘Tarragona’. In de achterlig-
gende 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 te-
recht 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 ge-
bied 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 ver-
kopen 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 me-
teen; 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 Bar-
celona. Gemaakt met 85% ‘Garnacha’ en 15% ‘Syrah’ afkomstig van 
oude wijnstokken, 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. 

 Spanje Enkele zeer interessante wijnen  

Het mooie stadje Capçanes

95 procent van alle Cava komt uit 
Catalonië en 75 procent daarvan wordt 
in en rond de stad Sant Sadurni gemaakt
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We bieden in overleg met wijnbouwers, die kwalitatief  
interessante wijnen hebben, deze 11 + 1 GRATIS promoties aan.

Priorat is samen met Montsant ongetwijfeld de hoogst aangeschreven appellatie onder de 
rode Catalaanse wijnen. Gelegen in de provincie Tarragona, wordt dit gebied bijna volledig 
omgeven door de Tarragona DO.-zone. De wijngaarden liggen op hoogtes tussen de 100 
en 700 meter in terrassen op woeste hellingen of diep verscholen in eenzame dalen. De 
microklimaten en bodemstructuren zijn hier uniek. In dit scala aan microklimaten zien we 
onder andere alpenweiden, winderige, natuurlijke amfitheaters en dalen omgeven door dui-
zelingwekkend hoge kliffen. De streek doet een beetje denken aan de Douro in Portugal en 
heeft eveneens dezelfde leisteen (schistlaag) in de ondergrond. Dit is bijna perfect voor de 
wijnstok. Door de specifieke structuur zijn er openingen voor de wortelvertakkingen maar is 
er ook ruimte waarin het regenwater tijdens de rijpingsperiode kan worden opgeslagen om 
een bescherming tegen lange droge perioden te verzekeren.

RO
OD

 Spanje ~ Priorat DOCa,  
Inici 2016 Merum Priorati 
NR. 428F PRIJS: 16,51 + BTW = 19,98 EURO

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 een-
denborst met gebakken aardappeltjes en zoete druivensaus. Smakelijk!

Enkele zeer interessante wijnen  uit Montsant en Priorat…

RO
OD

 Spanje ~ Priorat DOCa.,   
2πr 2017 Gratavinum 
NR. 429G BIO  PRIJS: 20,62 + BTW = 24,95 EURO

De Cusiné-familie startte samen met wijnmaker Jordi Fernan-
dez 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 maan-
den 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 ken-
merken 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!

RO
OD

 Spanje ~ Priorat DOCa., Destí 2016  
Merum Priorati  
(95/100 GILBERT & GAILLARD) 

NR. 430F PRIJS: 23,95 + BTW = 28,98 EURO

Dit is het paradepaardje van 
‘Merum Priorati’, een topper! Hij 
is gemaakt met 60% Grenache, 
30% Carignan en 10% Syrah. Na 
een zachte persing rijpt de wijn 
18 maanden lang in vaten van 
500 liter en wordt daarna in het 

geheel niet gefilterd voor de botteling. Ook hier merken we aan 
de kleur dat Desti nog verder gunstig zal evolueren, maar het 
bouquet is al veelbelovend met framboos, rode bes, aangename 
specerijen, wat zoethout en pels. Op onze tong dezelfde puur-
heid; dit is een elegante, soepele Priorat met fijne tannines en 
een balsemende afdronk. Hij wordt nog beter en heeft nog veel 
potentieel. Op zijn best tussen zijn derde of vierde en tiende of 
twaalfde jaar. Schenken op 16 à 17 graden bij een geroosterde 
moot tarbot, een vingerdik stuk gezouten ham of dry aged rund-
vlees van aubrac of limousin. Wat een wijn, een top Priorat voor 
een relatief lage prijs, een absolute aanrader!

Porrera, in het zuiden van Catalonië

De Cusiné-familie, samen met 
wijnmaker Jordi Fernandez

De wijngaarden van ‘Merum Priorati’ zijn 112 ha groot
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‘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, het 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 mo-
gelijk 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 
zusters Rosanna, Daniela en Antonella Lequio die het domein leiden. De wijngaarden op de glooiende heuvels van Roero en Langhe, rond het stadje Alba, zijn 
vooral een bedevaartsoord voor de liefhebbers van de wereldberoemde Barolo en 
Barbaresco, maar er worden ook uitstekende witte wijnen gemaakt. En die vinden 
we bij Serragrilli. Uit ons gamma kent u misschien al de Gavi di Gavi DOCG en nu 
voegen we daar nog twee pareltjes aan toe!

RO
OD

 Italië ~ Cortona DOC., Klanis  
‘Syrah’ 2012 Tenuta Montecchiesi 
NR. 431Y PRIJS: 16,51 + BTW = 19,98 EURO

Alles begon in 1934 toen Augusto Dal Cero zich in 
Roncà vestigde en er 3 hectare wijngaard kocht. Hij 
overleed plots op relatief jonge leeftijd en zo kregen 
zijn 2 zonen, Guiseppe en Dario de moeilijke taak om 
zijn werk verder te zetten. Na jarenlang hard werken 
is het wijndomein uitgegroeid tot 15 hectare vandaag 
en worden ze geholpen door hun respectievelijke zo-
nen. De familie Dal Cero produceert dus wijn sedert 
drie generaties. Zij streeft ernaar om traditie te kop-

pelen aan de moderne technieken die noodzakelijk zijn om jaar in jaar uit 
producten van hoge kwaliteit af te leveren. In 1980 kochten Guiseppe en 
Dario Dal Cero, de zonen van stichter Augusto, een klein (9 hectare) 
wijndomein in Toscane ‘Tenuta Montecchiesi’ genaamd. Overtuigd van het 
potentieel van deze streek, plantten ze naast de traditionele Sangiovese 
ook Syrah en Chardonnay aan. Vandaag heeft het domein 46 hectare wijn-
gaarden verdeeld over 2 plaatsen die ongeveer 1 kilometer van elkaar 
liggen. Deze Klanis Syrah werd in 2007 gelanceerd. Zoals we gewoon zijn 
van de Dal Cero’s werken zij bij zo’n buitenbeentje met kleine opbrengsten, 
een meticuleuze selectie van de beste druiven en veel zorg bij oogst- en 
productieproces. De wijn heeft 16 maand op Franse eik gerust en daarna 
nog ongeveer negen maand op de fles. De purperrode wijn heeft een zeer 
rijk boeket van zwart fruit, gedroogde pruimen en secundaire geuren als 
chocola, vanille en zoethout. Wat zich als feestelijk aankondigt in de neus, 
keert resoluut terug in de mond! Frisse, kruidige aanzet die zich doorzet in 
een volle, zalige smakelijkheid en eindigt met een lange aromatische fina-
le. Deze Klanis is nu al genietbaar, maar heeft zeker nog enkele jaren voor 
zich, tot makkelijk zijn 11e of 12e jaar bewaarbaar. Schenk hem op 17 à 18 
graden bij gastronomische grillades, de betere stoof- en wildgerechtjes en 
eventueel met wat oudere kazen. Topper!

W
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 Italië ~ Roero Arneis DOCG.,  
Branchè 2018 Collina Serragrilli 
NR. P576H  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 Pi-
emontese risotto. Deze Roero Arneis is vanaf nu tot zijn derde 

jaar op zijn best en kan je best op 9 à 10 graden schenken.

W
IT

 Italië ~ Langhe Bianco DOC.,  
Grillobianco 2018 Collina Serragrilli 
NR. P583H PRIJS: 10,32 + BTW = 12,49 EURO

De Langhe bevinden zich in Piëmonte - bezuiden Alba om pre-
cies te zijn - en zij zijn onmiskenbaar één van de grote terroirs 
uit Italië én Europa. Toen de zee zich 16 miljoen jaar geleden 
terugtrok uit wat nu de Po-vlakte is, liet ze een rijke anorgani-
sche bodem na die in hoofdzaak bestaat uit kalk, mergel, klei, 
tufsteen en krijt. Ideaal voor wijnbouw dus. Het uitzicht wordt 
er gedomineerd door langgerekte heuvelruggen met steile 
flanken. Vele diepe valleien snijden haast parallel door het 
landschap. De inwoners van de Langhe kennen dank zij de 
nabijgelegen bergketens een gematigd, continentaal klimaat 
met evenwel duidelijke seizoenen. Voeg bij deze klimatologi-

sche troeven millennia wijnbouwgeschiedenis en je bent allerminst verbaasd dat 
deze wijnen vandaag behoren tot de meest verfijnde in de wereld. De Grillobianco 
bestaat voor 97% uit Chardonnay en 3% Sauvignon Blanc en is nu perfect genietbaar 
en dat voor nog een drietal jaar. Dit veelzijdige glas wijn verwent ons met meidoorn, 
lychee en wat honing in de neus. Vol aromatisch mondgevoel overtuigt ons dat we 
deze Langhe als aperitief kunnen gebruiken, maar zeker ook het gezelschap kunnen 
toevertrouwen van een vissoepje, een kipgerechtje met saffraan of een tagliatelli 
met porcini. Zet hem op tafel nadat hij gekoeld is tot 9 à 10 graden en genieten 
maar!

 Italië
Twee knappe nieuwe witte wijnen van Collina Serragrilli  

en een rode van de familie Dal Cero

Collina Serragrilli

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

De familie Dal Cero streeft ernaar om traditie 
te koppelen aan de moderne technieken
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Gelegen tussen twee schilderachtige 
riviertjes, de Orcia en Ombrone, op de 
zuidflanken van Montalcino ligt Castello 
Banfi, een uniek wijngoed door ligging 
en traditierijke cultuur, een topper! Het 
weelderige en gereputeerde aanbod 
van de Toscaanse Banfi wijnen, gepro-
duceerd met druiven uit eigen en andere 
vooraanstaande wijngaarden, hoort bij 
het beste wat deze pure en authentie-
ke regio te bieden heeft! De oenologen 
combineren ervaring, wijsheid en in-
novatieve technologie onder het motto 
“werkend met onze handen, denkend 
met ons hart”. Hun wijnen weerspiege-
len qua karakter de liefde voor Toscane, 
de levenslust en levensvreugde van de 
bevolking. De stijl is levendig, fris, rond 
en aangenaam -zonder dat de wijnma-
ker daarbij op complexiteit, kwaliteit 
of karakter inlevert- zodat je van deze 
schitterende flessen desgewenst dage-
lijks kan genieten. La dolce vita ...

Enkele Toscaanse wijnen van tophuis Castello Banfi in promotie !

RO
OD

 Italië ~ Toscana IGT., Stilnovo ‘Governo  
All’Uso Toscano’ 2017 Castello Banfi 
NR. 437G 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 geassem-
bleerd 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 2de 
en 6de levensjaar. 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!

RO
OD

 Italië ~ Toscana, Rosso di Montalcino DOC.,  
‘Poggio alle Mura’ 2017 Castello Banfi (PARKER 89) 
NR. 345G PRIJS: 16,51 + BTW = 19,98 EURO

De Rosso di Montalcino ‘Poggio alle Mura’ is een monocépage 
van sangiovese van een wijngaard aangeplant in 1992. Hij be-
vindt zich op een heuvel 220 meter boven de zeespiegel. De wijn 
verblijft 12 maanden op Franse eiken vaten en daarna is er nog 
rijping op de fles. Zijn kleur is robijnrood, het boeket fris en fruitig 
met accenten van kers en bosbes maar ook hazelnoot, tabak en 
drop. Komt helemaal tot zijn recht bij rood vlees, hartig wild en 
rijpe kazen. Drinken en optimaal genieten op 16 à 18 graden 
tussen zijn derde en achtste jaar. Zijn evenwichtige structuur ga-
randeert hem een mooie en lange toekomst!

RO
OD

 Italië ~ Toscana, Bolgheri Rosso DOC.,  
Banfi Aska 2016 Castello Banfi (PARKER 90) 
NR. 344F PRIJS: 18,14 + BTW = 21,95 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. Even-
wichtige 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!

RO
OD

 Italië ~ Toscana, Brunello di Montalcino  
DOCG. 2013 Castello Banfi (PARKER 92 +) 
NR. 346Z PRIJS: 32,98 + BTW = 39,90 EURO

Een echte topper is de Brunello di Montalcino, waar-
bij het bruintje (brunello) naar de Sangiovese ver-
wijst. Deze rode reus komt van zuidelijk georiënteer-
de heuvelachtige wijngaarden van Montalcino waar 
alleen de beste druiven de doorgedreven selectie 
overleven. Daarna is er een tweejarige vatrijping op 
diverse eiken vaten (van 350 l naar 60 hl naar 120 hl) 
om dan nog eens 8 tot 10 maanden op fles te verblij-
ven. Scharlaken rood en licht bruine tinten, vanille en 

etherische aroma’s verraden al wat er komt en dat is alleen maar puur 
genot: volle, zachte, zijdeachtige nectar met smaaksensaties die doen 
denken aan zoethout, kruiden en wat teer. Perfect met gegrilde chianina, 
tagliata di manzo, lamsvlees, hertenkalf en oude kazen. Nu al overheerlijk 
lekker maar bewaarbaar tot makkelijk 2028. Liefdevol schenken tussen 16 
en 18 graden, topwijn!

Een tweejarige vatrijping op diverse eiken 
vaten voor de Brunello di Montalcino

De familie Banfi

Castello Banfi
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De dorpen Tautavel en Vingrau bevinden zich in het zuidelijkste wijngebied 
van Frankrijk: de Roussillon, meer bepaald in de appellatie van de Côtes du 
Roussillon Villages, één van de dertien AOC’s in deze regio. De coöperatieven 
Tautavel en Vingrau fuseerden in 2010 en werden omgedoopt in ‘Les Vig-
nerons de Tautavel-Vingrau’. Zij bundelden hun krachten, kennis en techniek 
om spraakmakende wijnen te maken. De vallei waar de wijngaarden zich 
bevinden kent een unieke geschiedenis met de ontdekking van de fossiele 
resten (450.000 jaar oud!) van de Tautavel-man in 1971. Vandaar het prehis-
torische vuurstenen mes als embleem voor de onderneming. De wijngaarden 
beslaan een oppervlakte van maar liefst 980 hectare en zijn onderverdeeld 
in honderden kleine percelen. Daar worden wijnen geproduceerd van onder 
meer Grenache (Noir, Gris en Blanc), Syrah, Mourvèdre en Carignan. Alle wij-
nen komen uit kleine opbrengsten die met handpluk geoogst worden. Het zijn 
volle en fruitige wijnen met een elegante structuur en soepele tannines. Ze 
hebben allemaal een bijzonder interessante prijs/kwaliteitsverhouding, een 
echte ontdekking deze Cave!

RO
OD

 Frankrijk ~ IGP Vin de Pays des Côtes Catalanes,  
Le Cirque Rouge 2017  
Vignerons de Tautavel-Vingrau (PARKER 88-90) 

NR. 447G PRIJS: 6,19 + BTW = 7,49 EURO

Grenache noir (60%), Carignan (20%), Syrah 
(20%) maken het mooie weer in deze bek-
lijvende rode wijn. Expressie à volonté in 
deze robijnrode Catalaan met gestoofd 
zwart fruit en pruimen en wat drop op de 
achtergrond. Een volle aromatische afdronk 

waar fruit en kruiden frivool samenspelen en voldoende zuren om het niet te 
‘jammy’ te maken. De druiven werden gekoeld voor een korte fermentatie van 
vijftien dagen. Op zijn best tussen zijn tweede en vijfde of zesde jaar op zo’n 
graad of 16 à 17, iets koeler dus. Mooi bij rundvlees op de barbecue, een top 
slaatje en krieltjes met rozemarijn uit de oven. Ook lekker met een zuiders 
stoofpotje, genieten…

RO
OD

 Frankrijk ~ Côtes du Roussillon Villages  
Tautavel AOC., Domaine des 3 Vallées 2015  
Vignerons de Tautavel-Vingrau (PARKER 91) 

NR. 451E PRIJS: 9,07 + BTW = 10,98 EURO

Deze rode Roussillon Villages is afkomstig van oude 
wijnstokken in een assemblage van 50% Grenache 
Noir, 30% Syrah en 20% Carignan. Een lange tem-
peratuur gecontroleerde maceratie gaat een kort 
verblijf op nieuwe vaten vooraf. Robijnrode kleur 
en diverse primaire en secundaire geuren (kersen, 
gestoofd fruit, pittige kruiden en wat vuursteen) 
doen het beste hopen en jawel, deze wijn lost onze 

verwachtingen in! Molligheid troef en de smaakvolle afdronk stemt ons geheel 
tevreden. We kunnen deze zuiderling nu al nuttigen, al heerlijk lekker, of nog 
wat bewaren tot makkelijk zijn zevende of achtste jaar. Ideaal bij eendenborst 
met vijgen of bij harde kazen. Bij voorkeur wat koeler drinken op 15 à 16 gra-
den. Bijzonder veel wijn voor deze bescheiden prijs!

 Een pracht van een producent, gevonden in Tautavel (Roussillon), een echte ontdekking!

W
IT

 Frankrijk ~ IGP Vin de Pays des Côtes Catalanes,  
Le Cirque Blanc ‘Grenache Gris’ 2018  
Vignerons de Tautavel-Vingrau (PARKER 87) 

NR. 440H PRIJS: 6,19 + BTW = 7,49 EURO

Een monocépage van Grenache Gris is ze-
ker niet alledaags en daarom zeer interes-
sant! Deze druif is krachtig en voelt zich 
perfect thuis in het warme en droge kli-
maat van het zuiden. Na een zachte persing 
blijft het sap lang op zijn droesem wat de 

intensiteit ten goede komt. Groengele kleur en typische neus met florale toet-
sen. We appreciëren deze frisse en gesofistikeerde smaken die eindigen in een 
lange, bijna geparfumeerde afdronk. Drink hem best in zijn eerste of tweede 
jaar op zo’n graad of tien bij allerlei lekkere en exquise zeevruchten maar ook 
bij een stukje bressekip met flan van kippenlever of kabeljauw uit de oven met 
mozarella, paprika en aubergine. Heerlijk!

W
IT

 Frankrijk ~ Côtes du Roussillon Blanc AOC.,  
Domaine des 3 Vallées 2017   
Vignerons de Tautavel-Vingrau 

NR. 442G PRIJS: 9,07 + BTW = 10,98 EURO

Interessante samenstelling van Grenache Blanc 
(70%) en Macabeu (30%) vinden we terug in deze 
bleekgele en intense witte wijn die ons reukorgaan 
onmiddellijk aanspreekt met vele subtiele fruit-
toetsen (appel, peer, ananas), wat paprika en frisse 
mineraliteit. Smakelijk in de mond met frisse zuren 
en daar bovenop ook wat toast en een lange zinde-
rende afdronk. Deze wijn kan desgewenst enkele 

jaartjes mee, maar is nu al zeer aangenaam. Te schenken op 11 à 12 graden 
tussen zijn tweede en vijfde jaar bij gambas in persillade of geitenkaas met een 
spinazietaartje. Heel mooi!

Het gemeentehuis van Tautavel

De wijngaarden van Tautavel-Vingrau beslaan een oppervlakte van maar 
liefst 980 hectare en zijn onderverdeeld in honderden kleine percelen.
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RO
OD

 Frankrijk ~ Maury Sec AOC., Rocher des  
Buis 2015 Vignerons de Tautavel-Vingrau  
(PARKER 91-94) 

NR. 459E PRIJS: 11,48 + BTW = 13,89 EURO

Nog zo’n uitzonderlijke prijs/kwaliteitsverhouding deze 
Maury Sec! Gemaakt met 75% Grenache en 25% Syrah zien 
we mooie tranen in het glas, een granaatrode kleur en een 
intense neus met zwart fruit, zachte zuiderse kruiden (mar-
jolein, tijm, anijs), thee en chocola. Prachtige wijn met 
mondvullend begin, ondersteunende zuren en sublieme af-
dronk met piekfijne tannines. Zulk een topproduct krijg als 
je werkt in het juiste terroir, met klein rendement (25 hl/
ha!) en oude wijnstokken. Nu al heel lekker maar nog be-
waarbaar tot zijn zevende of achtste jaar als u wil. Degus-
teer met vrienden op een gezellig etentje met op het keuze-
menu lamsbrochetten met appeltjes en Provençaalse 

groenten, een gebraden kwarteltje met witloof of desgewenst een boeuf bour-
guignon. Dan alleen de wijn nog schenken op de juiste temperatuur (16 à 17 
graden) en uw dag kan niet meer stuk, zalig!

RO
OD

 Frankrijk ~ Côtes du Roussillon Villages  
Tautavel AOC., Silex 2016 Vignerons   
de Tautavel-Vingrau (PARKER 93) 

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

De volgende uitstekende rode wijn heeft nage-
noeg dezelfde blend: 60% Grenache Noir, 30% Sy-
rah en 10% Carignan en komt eveneens van oude 
stokken met een lage opbrengst. De druiven wer-
den handgeplukt en ontrist waarna een lange ma-
ceratie volgt en een rijping op eiken vaten. De wijn 
geurt en smaakt expressief, vol en complex. Op je 
ontdekkingstocht kom je al het lekkers tegen wat 
een wijn een meditatief karakter geeft: rijpe aard-

beien en frambozen, cedertoetsje, zoethout, chocola, koffie en vanille. Hier 
hoort een driesterrendiner bij met lamsfilet en muntsaus of een côte à l’os van 
limousin met champignonsaus. Deze Silex is nu al top, maar kan nog makkelijk 
vier of vijf jaar in de kelder, maar waarom wachten? U zal er moeilijk af kunnen 
blijven… Op zijn best op 16 à 17 graden. Prachtige wijn, la vie est belle!

RO
OD

 ZO
ET

 Frankrijk ~ Maury Grenat AOC.,  
Eclat 2018 Vignerons de Tautavel-Vingrau 
NR. 473H PRIJS: 9,07 + BTW = 10,98 EURO 

Deze zoete lekkernij is een 100% Grenache Noir en 
heeft drie weken op de schillen geweekt. Na vatrijping 
krijgen we een granaatkleurige wijn met dikke tranen 
en merken we vooral zwart fruit, pruim, kers, wat ta-
bak en cacao op. Onze tong registreert dezelfde sensa-
ties met zuurtjes, nog wat tannines en een lekker bit-
tertje in de afdronk. Zoals de meeste zoete wijnen kan 
ook deze een respectabele leeftijd krijgen, op zijn best 
tussen zijn eerste en achtste of negende jaar. In de 
ideale wereld komt deze Eclat gekoeld op tafel (onge-
veer 10 graden) met een fôret noire (een chocolade-

taart met slagroom en kersen), een sorbet met rode vruchten of een stukje pure 
chocola. Een mens moet zich al eens opofferen ... Smakelijk!

W
IT

ZO
ET

 Frankrijk ~ Rivesaltes Ambré AOC.,  
Etincelle ‘Hors d’Age’ Vignerons  
de Tautavel-Vingrau 

NR. 474 PRIJS: 16,51 + BTW = 19,98 EURO

Het zoete paradepaardje van de Vignerons Tau-
tavel Vingrau is ongetwijfeld dit product in een 
designfles met glazen stop. Niet alleen prachtig 
om zien maar ook uitzonderlijk van kwaliteit! 
Macabeo, Grenache Gris en Grenache Blanc zijn 
de smaakmakers en de druiven worden met de 
hand gradueel geplukt volgens rijpheid. Daarna 
voedt men het sap op volgens het solera-sys-
teem in oude vaten en mede door oxydatie ver-

krijgen we een complexe, boeiende zoete wijn. We genieten van subtiele geu-
ren en smaken waarbij hints van munt, vijg, honing, noten, karamel en kaneel 
de revue passeren. Deze Etincelle is een delicieus dessert op zich, maar combi-
neert ook zalig met blauwe kaas, foie gras of een perfecte crema Catalana. Nog 
100 jaar bewaarbaar bij wijze van spreken maar nu drinken is geen zonde, inte-
gendeel! Wel op de juiste temperatuur van 10 à 12 graden. Uitzonderlijke bele-
venis!

 Een pracht van een producent, gevonden in Tautavel (Roussillon), een echte ontdekking!

De vallei waar de wijngaarden zich bevinden kent een  
unieke geschiedenis met de ontdekking van de fossiele resten  
(450.000 jaar oud!) van de Tautavel-man in 1971. Vandaar het 

prehistorische vuurstenen mes als embleem voor de onderneming.

Het gemeentehuis van Vingrau
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Domaine Saint-Gayan  
in Gigondas

Het pittoresk en sfeervol dorpje ‘Gigondas’ is niet 
alleen sprookjesachtig mooi, maar herbergt ook een 
aantal prachtige wijndomeinen waar heerlijk lekkere 
wijnen worden gemaakt. Domaine Saint-Gayan van 
Jean-Pierre Meffre is één der grote klassiekers van 
de Gigondas appellatie. Niet verwonderlijk als men 
weet dat de familie Meffre reeds sedert de jaren 1400 
wijnen produceren te Saint-Gayan. De stijl van dit 16 
hectare grote domein is doordrongen van de aloude 
tradities, concessies aan de hedendaagse stijl horen er 
hier niet bij. Zo is het bijvoorbeeld al eeuwen de gewoonte de wijnen niet zo snel mogelijk op 
de markt te brengen zoals in onze jachtige tijden de gewoonte is, neen, bij Domaine Saint-Ga-
yan blijft de rode wijn altijd minstens drie jaar ter plaatse. Dat heeft als grote voordeel dat 
wanneer u de wijn koopt hij al enige rijpheid heeft.

W
IT

 Frankrijk ~ IGP Mediterannée Provence,  
Domaine Saint-Gayan ‘Argiles’ 2018 
NR. 475H PRIJS: 6,27 + BTW = 7,59 EURO

Deze witte Saint-Gayan is een assemblagewijn met Bourboulenc, Grena-
che Blanc en Picpoul en voor deze prijs beschikt hij over bijzonder mooie 
kwaliteiten! De citrustoetsen combineren vlotjes met mango, ananas en 
lychee. Deze geelgroene Argiles heeft mooie tranen, vergast ons meteen 
op frisheid en fruitigheid die zich overtuigend en mondvullend doorzet 
met ondersteunende zuren en een lange, smakelijke afdronk. Aangenaam 
als aperitief met of zonder koude hapjes, maar zeker een ideale bondge-
noot bij zeevruchten, bouchot mosseltjes of de Zeeuwse grote broers en 
zelfs lichte visgerechtjes. Schenk hem tussen zijn eerste en derde jaar op 

10 à 11 graden. Groot feest voor een kleine prijs!

RO
OD

 Frankrijk ~ Gigondas AOC.,  
Domaine Saint-Gayan 2015 
NR. 452E PRIJS: 14,03 + BTW = 16,98 EURO

Een glas Saint-Gayan straalt de warme gloed van de Grenache uit. 
Grenache maakt dan ook 80% van de samenstelling uit, aangevuld 
door 15% Syrah en 5% Mourvèdre. Het intense rijp fruit is typerend 
voor het domein. De zeer oude wijnstokken en de zeer lage rende-
menten van het domein zitten hier voor veel tussen. Een echt knappe 
Gigondas waarvan de zijdezachte tannines en de mondvullende, krui-
dige smaak met rood en zwart fruit het u moeilijk zullen maken om 
geen tweede glas te nemen. Schenken hem tussen zijn vierde en 
tiende levensjaar op 16 à 17 graden bij allerlei stevigere vleesgerech-
ten. Heel mooie wijn!

Château de Beaucastel van de familie Perrin in 
Châteauneuf-du-Pape is niet alleen een presti-
gieuze naam en absolute topper in zijn streek, 
maar ook een magische plek te midden van 
heuvels met wijngaarden, eeuwenoude olijf-
bomen en truffeleiken… De natuur neemt haar 
tijd hier, zonder enige haast. Oude en knoestige 
wijnstokken staan er op een traditionele manier 
‘en gobelet’ aangeplant, in kelkvorm, op een so-
lide grond met ronde keien. Wanneer de mistral 
blaast – de felle wind die van over de Alpen komt 
en zich een weg baant tussen de bergwanden 
van de nauwe Rhônevallei – voelen we dat hij 
de wijnranken flink door elkaar schudt en ruiken 
we impressies van garrigue. Hij bezit hetzelfde 
accent als de mensen van hier, van zij die op het 
ritme van het seizoen en het mediterrane kli-
maat leven. En het is op dit eeuwenoude land 
met 13 druivenrassen dat elk jaar de wijnen van 
Château de Beaucastel tot stand komen. Wijnjaar 
2017 was in de Rhône zeer geslaagd! De win-
ter startte met hevige regenbuien in oktober en 
november 2016, gevolgd door een zeer droge 
en zachte periode. De neerslaghoeveelheid van 
9 maanden zat rond het gemiddelde, maar de 
extreem zachte weersomstandigheden zorgden 
ervoor dat de bodem zeer vroeg opwarmde, met 
een zeer vroeg uitbotten tot gevolg. Op 15 april 
was er al een ‘voorsprong’ van 17 dagen, in ver-
gelijking met de laatste 20 jaar. Deze omstan-
digheden maakten dat de wijngaard kerngezond 
was, zonder ziekten; er groeide weinig onkruid 
en het bewerken van de bodem was ideaal. De 
wijnstokken reageerden perfect op de gebruikte 

mixen van brandnetels, silica en paardenstaart, 
en er hoefde slechts één behandeling worden 
toegepast in de plaats van drie in normale ja-
ren. Eind april, begin mei werd het flink kouder 
met meerdere periodes van regen die zelfs tot 
vorst leidden, vooral in de regio’s Ventoux en 
Cairanne. Midden mei gingen de temperaturen 
pijlsnel naar omhoog, veel hoger dan normaal in 
dit seizoen. Het opgeslagen vocht en de warmte 
zorgden ervoor dat de wijnstokken razendsnel 
groeiden en snel in bloei stonden. In alle regio’s 
was er sprake van een snelle bloei, en dat in zeer 
droge en warme omstandigheden. Deze onge-
wone voorjaarscondities leidden tot zeer veel 
coulure (afvallen van de bloesems), zeker bij 
de Grenache en de Carignan. Eind juni was het 
groeistadium van de wijnstokken bijna voltooid 
op het merendeel van de percelen en moesten 
de druiventrossen enkel nog verdikken. Ondanks 
deze vroege groeistart (vergelijkbaar met 2015 

 Ook uit de Rhône streek enkele fantastische nieuwe wijnen!

Topdomein in Châteauneuf- du-Pape: Château de Beaucastel

Martine en  
Jean-Pierre Meffre
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We stellen u de eerste en tweede wijn van Château de Beaucastel 
graag voor:

RO
OD

 Frankrijk ~ Côtes-du-Rhône AOC.,  
Coudoulet de Beaucastel 2017  
(PARKER 91-93) 

75 CL.: NR. 476G PRIJS: 18,10 + BTW = 21,90 EURO

MAGNUM 1,5 LITER: NR. 476MG PRIJS: 36,28 + BTW = 43,90 EURO

Mooi donker van kleur, geurend naar 
fraaie accenten van rood fruit, frambo-
zen, bosaardbeien, specerijen en garri-
gue. De smaak is krachtig, breed, vol 
en zeer fijn. De tannines zijn fluwelig 
en de finale bezit een uitstekende 
lengte. Schenk deze knappe wijn tus-
sen 2019 en 2030, mooi!

RO
OD

 Frankrijk ~ Châteauneuf-du-Pape   
AOC., Château de Beaucastel 2017  
(PARKER 95-97) 

½ FLES 37,5 CL.: NR. 477HG PRIJS: 30,99 + BTW = 37,50 EURO

75 CL.: NR. 477G PRIJS: 61,90 + BTW = 74,90 EURO

MAGNUM 1,5 LITER: NR. 477MG PRIJS: 123,88 + BTW = 149,90 EURO

Wijnjaar 2017 staat voor een goed on-
derbouwde en vrij diepe kleur. De 
zuivere en fijne geur doet denken aan 
licht kirschachtige kersen, zwarte bes-
sen, specerijen, florale accenten, en-
kele aromatische kruiden (laurier) en 
een hint van chocolade. De smaak is 
elegant, met rijpe en fijne tannines, 
een volle en geconcentreerde struc-

tuur, verleidelijk fluwelig van textuur en met licht gekruid fruit. De finale 
is lang, ondersteund door een elegante en goed omwikkelde tannine-
structuur, harmonieus en zeer persistent (fruit, specerijen, florale tonen). 
Te schenken tussen 2020 en 2035, een grote wijn van een groot wijnjaar! 

 Ook uit de Rhône streek enkele fantastische nieuwe wijnen!

Topdomein in Châteauneuf- du-Pape: Château de Beaucastel

en 6 dagen eerder dan in 2016) waren de wijngaarden nog steeds kerngezond. In het 
begin van de zomer waren de waterreserves zeer schaars en werd er gevreesd voor 
droogteverschijnselen. De zomer bleef warm en kurkdroog, zonder één druppel regen, 
en dagelijkse controles waren noodzakelijk om eventuele uitdrogingsverschijnselen 
te meten. Zo was het proeven van de druiven essentieel, om druiven te oogsten die 
tegelijk perfect aromatisch maar ook fenolisch rijp waren. Deze zomerse omstandig-
heden leidden tot een uitzonderlijk vroege oogst. Vanaf 17 augustus werd de Viognier 
reeds geoogst en vanaf 18 augustus was het al aan de Grenache en Syrah, dit om ze 
te beschermen tegen de droogte. September bood een mooie afwisseling van warme, 
zonnige dagen en koele nachten, ideaal voor de fenolische rijpheid van de druiven. 
Door deze uitstekende condities kon de zeer vroege oogst verlengd worden tot in de 
maand oktober, met de luxe om het meest perfecte oogstmoment te kiezen voor elk 
perceel gedurende deze acht lange weken. De oogst eindigde op Château de Beau-
castel op 5 oktober, met schitterende Mourvèdre boordevol fruit en een diepe kleur!
Het werk in de vinificatieruimte zorgde ervoor dat dit wijnjaar resulteerde in wijnen 
die vandaag reeds volledig in evenwicht zijn en bijzonder verfijnd. De eerste proef-
sessies toonden alvast een enorm potentieel aan, met zeer geparfumeerde en uiterst 
evenwichtige wijnen die deel uitmaken van onze beste wijnjaren. De eerste Syrah 
wijnen zijn donkerpaars van kleur met een zeer aangenaam en fraai geschakeerd 
palet, zowel op gebied van kleur als smaak. De witte wijnen worden gekenmerkt 
door opvallend florale aroma’s, met voor sommige wijnen toetsen van citrus. De rode 
wijnen tot slot worden getypeerd door intense en diepe kleuren en een grote rijkdom 
qua tanninestructuur.
Wijnjaar 2017 in de Rhône zal iedereen bijblijven als een wijnjaar van records : het 
meest droge van de laatste 30 jaar (er viel pas regen op 3 november, na 6 opeenvol-
gende maanden van droogte, met minder dan 15 mm regen/dag), uitzonderlijk weinig 
interventies in de wijngaarden, optimale oogstcondities, een veel kleinere oogst door 
de extreme weersomstandigheden en de coulure, en wijnen met een enorm rijk po-
tentieel. Topjaar!

François Perrin met 2 zonen

Wijnjaar 2017 in de Rhône zal iedereen 
bijblijven als een wijnjaar van records
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 Frankrijk ~ Saint-Véran AOC. 2017  
Joseph Drouhin 
NR. 435G PRIJS: 10,73 + BTW = 12,98 EURO

Het familiale huis ‘Joseph Drouhin’ is 
opgericht in 1880 door de toen 22 ja-
rige Joseph Drouhin, afkomstig uit de 
Chablis streek. In 1918 volgt zijn zoon 
Maurice hem op en die breidt het huis 
uit met percelen in prestigieuze wijn-
gaarden zoals onder andere ‘Clos de 

Vougeot’ en ‘Clos des Mouches’. Nog later is het op zijn beurt diens 
zoon Robert die ook zorgt voor heel wat uitbreiding en zelfs een 
domein koopt in Chablis. Vandaag zijn het zijn kinderen, de vierde 
generatie, die aan het roer staan. De drie broers en één zus hebben 
elk hun specifieke taken en werken elke dag hard om te zorgen dat 
de hoogstaande reputatie van het huis in ere blijft. Ze vullen elkaar 
feilloos aan en streven alle vier dag in dag uit naar perfectie in 
alles wat ze doen. Ze blijven ook steeds alles in vraag stellen en 
zoeken naar andere en betere manieren om bepaalde zaken te 
doen. Het is de zus, Véronique, die als gediplomeerd oenologe de 
wijnen maakt. Ze werkt volledig biologisch (en zelfs meer en meer 
biodynamisch) en met heel veel respect voor de natuur. Haar stre-
ven is om wijnen te maken die perfect evenwichtig en harmonisch 
zijn, fijn, elegant en toch karaktervol. Met zijn 73 hectare wijngaar-
den verspreid over 90 appellaties, heeft Drouhin een heel grote 
verscheidenheid in bodemsamenstellingen en liggingen en het is 
die verscheidenheid die zo typisch is voor deze wonderlijke streek 
en waar een bekwame wijnmaakster zoals Véronique prachtige 
dingen mee kan doen. Hun Saint-Veran is een heel lekkere onge-
houte Chardonnay met frisse florale geuren en smaken en mooie 
zuivere aroma’s. Te schenken op 10 à 11 graden bij allerlei visge-
rechten of als aperitief en dit tussen zijn tweede en vijfde of zesde 
jaar, heel mooi!

W
IT

 Frankrijk ~ Sancerre Blanc AOC.,  
Domaine Roland Tissier et fils ‘Tradition’ 2018 
NR. 775H PRIJS: 14,03 + BTW = 16,98 EURO

Een witte Sancerre is altijd gemaakt van de Sauvignon-druif en 
moet uit Sancerre zelf of een van de dertien omringende gemeen-
ten afkomstig zijn. Roland Tissier is hier begonnen in 1971 toen hij 
1 hectare wijngaard van zijn vader overnam. Zijn 2 zonen, Rodolp-
he en Florent, staan nu aan het hoofd van het ondertussen 11.3 
hectare grote wijndomein en hebben in 2004 heel de chai ver-
nieuwd. Ze maken hier een complexe, harmonieuze en rijke San-
cerre van uitzonderlijke kwaliteit! Een rijke, complexe neus met 
toetsen van fruit, bloemen en munt. In de mond, vranke aanzet, 

rond met een prachtig huwelijk tussen zachte, romige toetsen en een heerlijk smakende 
fruitige frisheid. Lange, mineralige finale, heel mooi! Best te schenken op 10 à 11 graden 
tussen zijn eerste en vierde of vijfde jaar bij allerlei soorten vis, schaal- en schelpdieren, 
koude voorgerechten en geitenkaas uit het vlakbij gelegen dorpje `Chavignol’. Heerlijk! 

RO
OD

 Frankrijk ~ Faugères AOC.,  
Château des Adouzes ‘Le Tigre’ 2017 
NR. 478G PRIJS: 8,25 + BTW = 9,98 EURO

Het kleine wijnbouwgebied Faugères ligt in het binnenland 
van de Languedoc ten zuiden van de Cévennes. De AOC 
vindt men ten noorden van Béziers en ten noordoosten van 
de AOC Saint-Chinian. Faugères bestaat uit zeven gemeen-
ten, die aan de voet liggen van de Pic de la Coquillade. Het 
woeste gebied met veel reliëf kent steile hellingen. De wijn-
gaarden liggen tussen 110 en 380 meter boven zeeniveau. 
Geheel volgens het decreet van de AOC (1982) is de wijn 
gemaakt van 35% Carignan, 35% Grenache Noir en 30% Sy-

rah. Sommige wijnstokken zijn meer dan 90 jaar oud en de tijger symboliseert de kracht 
van de wijn. Enkele (dronken?) grapjassen bewe-
ren dat het roofdier al is gezien tussen de wijnran-
ken… Robijnrode tinten, mooie tranen en een 
neus met framboos, bosbes, zuiderse kruiden en 
een pepertoets. Deze krachtpatser heeft voldoen-
de zuren, een zwoele fruitigheid en nog wat tan-
nines. Nog wat rust in een koele kelder zal deze 
Faugères zeker kunnen gebruiken. Op zijn best 
tussen zijn derde en zesde jaar. Te schenken op 16 
à 18 graden bij een lekker stukje rundvlees of her-
tenkalf, hun jus en licht gekarameliseerde groen-
tjes uit de oven.

 En nog wat heerlijk lekkere witte en rode wijnen uit verschillende Franse streken!

Vandaag is het de vierde generatie die aan het roer 
van Het familiale huis ‘Joseph Drouhin’ staat

Jeanne en Olivier Coste kochten 
Château des Adouzes in 2018.

Het kleine wijnbouwgebied Faugères ligt in het binnenland 
van de Languedoc ten zuiden van de Cévennes
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 Frankrijk ~ Margaux AOC.,  
La Réserve d’Angludet 2015 
NR. 996E PRIJS: 22,19 + BTW = 26,85 EURO

‘La Réserve d’Angludet’ is de tweede wijn van 
Château d’Angludet, één van de aller oudste kas-
telen van de streek waar al sprake van is in ge-
schriften van rond het jaar 1150. Het aanleggen 
van de wijngaarden gebeurde pas later, aan het 
begin van de zeventiende eeuw. Voor de officiële 
indeling van 1855 stond d’Angludet als `4e Grand 
Cru Classé’ te boek. Door een erfeniskwestie en 
meningsverschillen rond 1850, kreeg het echter 
deze officiële indeling in 1855 spijtig genoeg 

niet, het werd zodoende een `Cru Bourgeois’. In 1932, kreeg het dan een 
klein eerherstel door, samen met nog 5 andere kastelen, het predicaat 
`Cru Bourgeois Supérieur Exceptionnel’ te mogen gebruiken. Door een 
EEG-commissie is later beslist dat alleen de term `Cru Bourgeois’ op het 
etiket mag verschijnen. Maar ja, veel belang heeft het allemaal niet wat 
er op een etiket staat, als de wijn maar goed is, hoor ik u denken, en 
gelijk heeft u. Het is pas in 1961 dat de huidige eigenaar, de familie Si-
chel, op het toneel verscheen. Peter Allan Sichel, Brit en telg uit een 
bekend wijnkopergeslacht met Duitse roots, bezocht het wat verwaar-
loosde Château D’Angludet op een regenachtige dag samen met zijn 
vrouw Diana. Ze waren er beiden meteen weg van en besloten het te 
kopen. Samen hebben ze enorm hard gewerkt aan het herstel van de 
gebouwen en installaties en de heraanplant van de wijngaarden. Het is 
een heel mooi kasteeltje met een grote vijver waar enkele sierlijke witte 
zwanen op ronddobberen. De wijngaarden zijn omringd door beroemde 
buren zoals Château Brane-Cantenac (2e Grand Cru Classé), Château Gis-
cours (3e GCC) en Château Kirwan (3e GCC). Peter Allan Sichel overleed 
in februari 1998 maar zijn echtgenote Diana leeft nog gezond en wel. Het 
80 hectare grote domein (waarvan 34 hectare wijngaarden) wordt van-
daag de dag door hun vijf zonen beheerd. Ze stellen eveneens alles in 
het werk om een zo hoog mogelijke kwaliteit te kunnen produceren. De 
wijnmaker is Benjamin Sichel, die na zijn studies oenologie te Bordeaux 
en een stage in de Verenigde Staten, in 1989 op het familiale wijndo-
mein is komen werken. Deze Réserve d’Angludet is een voltreffer! Hij is 
nu al heerlijk lekker en kan nog bewaard worden tot makkelijk 2023. 
Lekker vol en rond is het een wijn waar men moeilijk kan afblijven door 
zijn aangename, soepele smaak en zachte tannines. Zal mooi combine-
ren met haasbiefstuk van het rund, struisvogelbiefstuk en vele soorten 
wild… Fantastische Margaux!

 En nog wat heerlijk lekkere witte en rode wijnen uit verschillende Franse streken!

RO
OD

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

Superwijnjaar 2015 ligt ons nog vers in het geheugen. Alles 
liep toen perfect voor de wijnbouwers in Bordeaux en eigen-
lijk heel Frankrijk, er zijn uitzonderlijke wijnen gemaakt! Ook 
op het 62 hectare grote ̀ Château de Maison Neuve’ dat reeds 
eigendom is van dezelfde familie sinds de 16e eeuw. De 
80% Merlot en 20% Cabernet Franc en Sauvignon groeien er 
op een plateau met een klei- en kalkhoudende bodem, zeer 
gunstig georiënteerd naar het zuidwesten. De familie 
Coudroy, onder leiding van de zeer ervaren Michel Coudroy, 
werkt hier zeer ernstig en traditioneel met modern materiaal 

en een perfecte technische beheersing. Het resultaat in een uitzonderlijk jaar als 2015 
is een voorbeeldige Montagne Saint-Emilion die ondanks zijn rijkdom en kracht niet 
hard of zwaar is. Door de rijping op eiken houten vaten van 1 of 2 oogsten, blijft de 
eiktoets mooi getemperd en discreet maar duidelijk aanwezig in de achtergrond. Heel 
mooi evenwicht voor deze knappe rode Bordeaux die nu al heel lekker is maar de 
komende jaren nog positief verder zal evolueren. Best drinkt u deze klassewijn tussen 
nu en 2026 bij bijvoorbeeld rundbiefstuk, lamszadel en allerlei wild en gevogelte. Een 
absolute aanrader met een uiterst interessante prijs/kwaliteitsverhouding, niet te 
missen!

RO
OD

 Frankrijk ~ Chorey Les Beaune AOC. 2017  
Joseph Drouhin 
NR. 899G PRIJS: 18,17 + BTW = 21,98 EURO

Ten Noorden en niet ver van Beaune, liggen de wijn-
gaarden van Chorey-les-Beaune rond het kleine dorp-
je Chorey. Ook hier gebeurt het plukken van de Pinot 
Noir druiven volledig met de hand en wordt tot twee 
maal toe een `tri’ gedaan om alleen de beste druiven 
over te houden. Deze wijn verbleef 14 maanden op 
voor 10% nieuwe eiken vaten. Het is een zeer aange-
name en charmante rode Bourgogne met sappig fruit 

en een heel zachte, soepele smaak die mooi nablijft. Best van te genieten op 16 à 17 
graden en dit tussen zijn tweede en zesde jaar bij gevogelte zoals fazant of patrijs, 
bij groot of klein wild en allerlei vleesgerechten. Een wijn met een uitzonderlijke 
prijs/ kwaliteitsverhouding voor deze streek!

Saint-Emilion

De familie Sichel, eigenaar van Château d’Angludet
Château d’Angludet
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We bieden in overleg met wijnbouwers, die kwalitatief  
interessante wijnen hebben, deze 11 + 1 GRATIS promoties aan.

 Portugal

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

RO
OD

 Portugal ~ Vinhas do Lasso ‘Colheita  
Seleccionada’ 2014 Quinta do Pinto (PARKER 87) 

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

De rode Lasso is gemaakt met 60% Tinta Roriz, 35% Touriga Na-
cional en 5% Castelão. Zijn intens aroma van zwarte bessen en 
frambozen bereiden u goed voor op zijn zeer intense en rijke 
smaak. Hij is rond en krachtig met zachte tannines, maar het 
geheel blijft toch heerlijk sappig. Duidelijk rijp fruit, veel elegan-
tie en een zijdezachte afdronk maken deze wijn mooi uitgebalan-
ceerd en heel lekker ! Belangrijk om hem niet te warm te schen-
ken, best op 16 à 17 graden en dit tussen zijn tweede en zesde 

jaar. Heel mooi bij gevogelte zoals kwartel, duif, eend of fazant, of bij allerlei 
vleesgerechten. Heel mooi!

W
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 Portugal ~ Vinhas do Lasso ‘Colheita  
Seleccionada’ 2017 Quinta do Pinto (PARKER 86) 

NR. 989G PRIJS: 7,43 + BTW = 8,99 EURO

Deze witte is gemaakt met 50% Fernão Pires en 50% Arinto, typi-
sche Portugese druiven die misschien om een woordje uitleg vra-
gen. Fernão Pires draagt soms ook de naam ‘Maria Gomes’. Het is 
de meest geteelde druif in Portugal en komt in zeer veel DOC’s 
voor. Zij geeft een mooie fruitigheid, is fris en levendig en heeft 
soms een Muskaataroma. Arinto stamt mogelijk af van de Riesling 
en draagt in Vinho Verde ook de naam ‘Padernã’ en vele andere 

namen in andere streken. Het geeft frisse, aromatische en fruitige wijnen. De sa-
menstelling van die twee druivensoorten in deze ‘Lasso’ geeft een heel pure, na-
tuurlijke smaak, mooi rond, zijdezacht en met de nodige frisheid. Een heel mooi 
glas wijn bij Tapas, gegrilde sardientjes of zalm! Schenken op 10 à 11 graden tussen 
zijn eerste en derde jaar. 

 Bulgarije

Twee gereputeerde wijnbouwers, een Duitser en een Fransman, maken 
deel uit van een consortium dat verder bestaat uit één Duitse en drie Bul-
gaarse topondernemers met één doel voor ogen: kwaliteitswijn maken 
in Bulgarije. Samen noemen ze zich de ‘Bessians’, naar de Bessa Valley in 
Thracië, een historische naam voor een gebied dat zich deels in het zuiden 
van Bulgarije bevindt. De zanger Orpheus wordt als Thraciër beschouwd 
en hopelijk worden wij even lyrisch van deze wijnen als het publiek des-
tijds van het uitzonderlijke gezang van deze tragische held. Het Bessa Val-
ley project startte in 2001 met de aankoop van geschikt terroir wat niet 
zo heel moeilijk bleek. De geografie van Thracië kenmerkt zich net zoals 
die van Griekenland door een rotsachtige bodem en bergachtige streken 
met vruchtbare valleien in de dalen, het milde klimaat is er continentaal. 
De eerste druivenstokken werden in deze geschikte biotopen aangeplant 

in 2005. Tegelijkertijd werd er 
een gloednieuw wijndomein 
uitgebouwd waarbij de kel-
ders zich deels in de rotsen 
bevinden wat voor constante 
temperatuur en vochtigheid 
zorgt zodat de wijn er in op-
timale condities kan rijpen. 
De wijnmakers zijn geen 
onbekenden in de wereld 
van topwijnen. Er is eerst en 
vooral Stephan von Neipperg, 

eigenaar van zes bekende wijnkastelen in Saint-Emilion (Château Canon 
La Gaffelière, Clos de l’Oratoire, La Mondotte,…). Verder is er ook Marc 
Dworkin, eveneens actief in Frankrijk en al langer aan het werk in Bulga-
rije om de wijnproductie daar kwalitatief te verbeteren. Samen maken zij 
wijnen met het grootste respect voor natuur, ranken en druiven. Stephan 
von Neipperg wil zijn tijd nemen om goede blends te maken. Hij geeft 
de voorkeur aan assemblagewijnen die volgens hem rijker, harmonischer 
en complexer zijn. Doorgedreven selecties van druiven en gebruik van 
nieuwe en jonge Franse eiken vaten staan verder borg voor topkwaliteit. 
Wij stellen u twee van hun zeer geslaagde wijnen voor:

RO
OD

 Bulgarije ~ Wine with PGI-ThracianLowlands, 
Domaine Bessa Valley ‘Petit Enira’ 2016 
NR. 369F PRIJS: 7,43 + BTW = 8,99 EURO

Eerst is er de Petit Enira gemaakt met vooral merlot 
(40%) en syrah (55%) en nog een kleine hoeveelheid 
petit verdot (5%). Na handpluk en zorgvuldige selec-
tie rijpt de wijn 12 maanden in Franse eiken vaten. Dit 
levert een smaakvol en evenwichtig glas op met frui-
tige toetsen van de merlot en pittigheid van de syrah. 
Zo wordt deze ‘kleine’ de ideale passe-partout van 

stoofpotjes of desgewenst een feestelijke barbecue. Te schenken op 17 à 18 
graden tussen zijn tweede en zesde jaar. Smakelijk!

RO
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 Bulgarije ~ Wine with PGI-Thracian Lowlands,  
Domaine Bessa Valley ‘Enira’ 2015 
NR. 370E PRIJS: 9,90 + BTW = 11,98 EURO

De Enira is een interessante blend met 45% merlot, 
49% syrah en 6% cabernet sauvignon. Deze wijn kreeg 
achttien maanden rijping op nieuwe, één- en tweejari-
ge Franse fusten. De aangename fruitgeuren en over-
vloedige kruidigheid in de neus keren beloftevol terug 
bij een volle aanzet waarna een mooi middenstuk 
slechts de prelude is van een lange, boeiende afdronk. 

Ideaal als partner bij kruidige gerechtjes of harde kazen. Op zijn best op 17 
à 18 graden tussen zijn derde en achtste jaar. Genieten maar!

Rita Cardoso PintoAna Cardoso Pinto
Stephan von Neipperg, eigenaar van zes 

bekende wijnkastelen in Saint-Emilion


