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RO
SÉ

	 FR A N K R I J K 	  
Domaine Montrose 2020  
Côtes de Thongue IGP.  

915J PRIJS: 6,36 + BTW = 7,69 EURO

De naam doet natuurlijk meteen 
denken aan het beroemde wijndo-
mein in Saint-Estephe, maar het 
heeft er niets mee te maken. Ooit 
heeft deze ‘2e Grand Cru Classé’ 
nochtans wel via juridische stap-
pen geprobeerd dit bescheiden 
Zuid-Franse domein te verbieden 
deze naam te gebruiken, tot ze 

moesten constateren dat het domein al sinds 1701 onder deze 
naam werkt en dat dat veel langer is dan zij… Al die tijd (al 
meer dan 300 jaar dus!) is het eigendom gebleven van dezelfde 

familie. Vandaag is het Bernard Coste, de 11e generatie, die aan 
het roer staat en de 12e generatie (Olivier Coste) is inmiddels 
aangetreden in 2009! Gelegen in ‘Pézénas’, in de Languedoc en 
op zo’n 15 kilometer van de Middellandse Zee, genieten de drui-
ven hier van het Mediterraan klimaat met koude, droge winters, 
warme, droge zomers en een eerder natte lente en herfst. Door 
de diversiteit in bodemtypes en de verschillende liggingen, 
hoogtes en oriëntaties van de wijngaarden, kan hier met veel 
verschillende druivensoorten gewerkt worden. Dat gecombi-
neerd met de meer dan 300 jaar ervaring met elk hoekje van 
deze verschillende wijngaarden, zorgt dat hier met kennis van 
zaken perfect wijn kan worden gemaakt. Bovendien staan deze 
mensen ook niet stil en gaan ze mee met hun tijd. Zo wordt er 
nu bijvoorbeeld dikwijls ’s nachts geoogst omdat het dan frisser 
is. Hun rosé is gemaakt met 65% Grenache, 25% Cabernet Sau-
vignon en 10% Syrah. De vinificatie gebeurt op een gecontro-
leerde, lage temperatuur tussen 15 en 18 graden om de wijn fris 
en pittig te houden. Het is een uiterst aangename rosé met 
aroma’s van frambozen, aardbeien, bessen en zelfs wat perzik. 
Zijn zachte, fijne en mondvullende smaak gaat perfect samen 
met zomerse gerechten en koude schotels maar laat zich ook 
zonder maaltijd lekker drinken. Schenk deze verfrissende rosé 
op 9 à 10 graden in zijn eerste of tweede levensjaar.

RO
SÉ

	 FR A N K R I J K 	  
Côtes de Provence AOC.,  
‘Henri Gaillard’ 2020 

375J PRIJS: 7,43 + BTW = 8,99 EURO

Een trendsetter in de Côtes de Provence was Henri Gaillard. Door samen met 
de plaatselijke wijnboeren intensief te gaan zoeken naar de beste percelen 
bracht hij zijn passie over voor het vinifiëren van de betere rosés. Toen hij 
eenmaal geaccepteerd was door de regionale wijnbouwers wist hij niet al-
leen hun vertrouwen te winnen maar ook hun diep respect. Door zijn bruisen-
de persoonlijkheid maakte hij er ook vrienden voor het leven. Genoeg rede-
nen dus om de naam van deze pionier, die als lid van een oude familie uit de 
Languedoc de Provence voorgoed op de wijnkaart zette, aan deze wijn te 
verbinden. Deze Côtes de Provence rosé - Henri Gaillard is een schoolvoor-
beeld van hoe een rosé moet zijn! De kleur is bleek zalmroze met een bril-
jante schittering. De geur verraadt een pittige frisheid van framboos, de volle 
rijpheid van een bosaardbeitje en wat papaja. In de afdronk: een lichte krui-

dige toon. We voelen de sensatie van een volle aanzet, ervaren een lang middenstuk met een 
kruidige en fruitige afdronk die uitmondt in een lekker bittertje. Deze geslaagde combinatie van 
grenache, syrah, cinsault, tibourenc en mourvèdre leent zich goed bij wit of gegrild vlees en fijne 
vleeswaren. Best te schenken op ongeveer 10 graden op een zonnig terrasje en dit best in zijn 
eerste 2 levensjaren. Genieten!

RO
SÉ

	 FR A N K R I J K 	  
Ventoux AOC.,  
Domaine De Fondrèche 2020 

491J PRIJS: 8,06 + BTW = 9,75 EURO

Als een woeste, onherbergzame reus torent de Mont Ventoux bo-
ven het mooie Provençaalse landschap uit. Met zijn 1909 meter 
hoog is de Ventoux de hoogste berg van het Franse zuidoosten en 
een geliefkoosd terrein voor wielertoeristen. En wie heeft op tv 
nog nooit de beklimming van de Mont Ventoux in de Tour de Fran-
ce gevolgd? Aan de voet van deze reus strekt zich een lieflijk, 
glooiend landschap uit, de Côtes du Ventoux. Deze uitgestrekte 

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

Nee, de zomer is nog lang niet gedaan, 

 Frankrijk

Olivier en Bernard Coste

Sebastien Vincenti

la vie en rose, think pink!
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W
IT

	 FR A N K R I J K 	  
Mmm… de Fournier 2020 Vin de Pays  
du Val de Loire, Domaine Fournier 

879J PRIJS: 9,07 + BTW = 10,98 EURO

De familie `Fournier’ heeft al generaties lang een 
vrij groot wijndomein in `Sancerre’, waar ze hun 
voortreffelijke witte en rode Sancerre maken. Zoals 
alle Sancerre is hij voor 100 % gemaakt van de 
Sauvignon-Blanc-druif. Daarbuiten maken ze ook 
nog enkele speciale cuvées met die heerlijke druif. 
Deze `Mmm. de Fournier’ is er daar één van en niet 
de minste! Het is niet alleen een wijn met een, op 

zijn minst gezegd, originele naam, maar vooral een heerlijk lekker product 
dat het uitstekend zal doen als aperitief, bij koude voorgerechten, charcute-
rieschotels, allerlei soorten vis, schaal- en schelpdieren, gerookte zalm en 
kaviaar. Zeker niet te vergeten ook bij geitenkaas uit het vlakbij gelegen 
dorpje `Chavignol’! Schenk deze witte, fris-fruitige Loire best jong en koel (9 
à 10 graden), tussen zijn eerste en derde of vierde jaar. Heerlijke wijn voor 
de Sauvignon-liefhebbers!

RO
OD

	 FR A N K R I J K , 	  
Lirac AOC., Cuvée Saint Valentin 2019  
Vignerons de Roquemaure/Rocca Maura 

038I PRIJS: 9,07 + BTW = 10,98 EURO

Lirac is zeker niet de bekendste appellatie van de  
Rhône-streek. Nochtans is dit gebied de directe buurman 
van het zeer bekende ‘Châteauneuf-du-Pape’, het ligt er 
amper 20 kilometer vandaan. Over het algemeen gespro-
ken is Lirac een zeer betrouwbare wijn met een, door zijn 
relatieve onbekendheid, zeer goede prijs/kwaliteitsver-
houding. Het is ook een wijn met meer dan één gedaante 
door het toegelaten gebruik van 
vele verscheidene druivensoorten, 

grote bodemvariaties en verschillende vinificatiemethoden. 
Les vignerons de Roquemaure bevinden zich tussen Orange en 
Avignon aan de rechteroever van de Rhône in het departement 
Gard. Hun wijngaarden bestaan uit tal van terrassen, waarvan 
de ondergrond vooral uit kalk bestaat, vermengd met klein 
gesteente. De wijnstokken waarvan deze uitstekende wijn af-
komstig is, zijn gemiddeld 40 jaar oud en staan op een onder-
grond van klei en kalksteen bedekt met grote kiezelstenen. De 
druivensamenstelling is 40% Grenache Noir, 40% Syrah en 
20% Mourvédre. Na een strenge selectie van het rijpe fruit 
volgt een lange maceratie van 3 weken op een gecontroleerde 
temperatuur. Een deel, 50 tot 60%, mag nog 9 maanden op 
eiken vaten verblijven. De wijn oogt dieprood met paarse rand, 
intens en aromatisch in de neus, vol en rijk met hints van 
gegrilde toast, zwarte peper en cassis. In de mond opent hij 
met vanille, eik en leder. Een volle wijn, vlezig van karakter, 
goede tannines en een lange, kruidige afdronk. Deze wijn kan 
tevens goed verouderen dank zij een goede balans tussen tan-
nines en alcohol. Hij voelt zich lekker bij stoofpotjes, gebraden 
eend, geitenkaas en geroosterd vlees. Op zijn best tussen zijn 
tweede en vijfde of zesde jaar op zo’n graad of 17, mooi!

 En enkele Franse wijnen in promotie!

De familie `Fournier’ heeft al generaties lang een 
vrij groot wijndomein in `Sancerre’, waar ze hun 
voortreffelijke witte en rode Sancerre maken.

Les vignerons de Roquemaure bevinden zich tussen Orange en Avignon 
aan de rechteroever van de Rhône in het departement Gard. 
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We bieden in overleg met wijnbouwers, die kwalitatief  
interessante wijnen hebben, deze 11 + 1 GRATIS promoties aan.

Het huis Couly-Dutheil kende zijn oorsprong in 1921 en heeft naam 
en faam gemaakt in de AOP Chinon gelegen in het zuiden van het 

wijngebied Touraine. De derde en vierde generatie zetten het werk 
verder van stichter Baptiste Dutheil in een streek vermaard om zijn 
prachtige kastelen en mild zeeklimaat. Geschikte kalkhoudende gron-
den met kiezel in de bodem en lange zonnige periodes zorgen voor 
een uitstekende omgeving om heel mooie wijnen te maken.

RO
OD

	 FR A N K R I J K , 	  
Bourgueil AOC., Domaine Couly-Dutheil  
‘Domaine de l’Ereau’ 2018 

421H PRIJS: 9,01 + BTW = 10,90 EURO

De appellatie Bourgueil ligt in Touraine, ten 
westen van de stad Tours. Met de buren Chinon 
en Saint Nicolas de Bourgueil brengen zij voor-
treffelijke rode wijnen voort op basis van ca-
bernet franc, ter plaatse breton genoemd. 
Bourgueil heeft uitzicht op de Loire en met zijn 
kleurrijke dorpjes met oude huizen is het een 
ideale bestemming voor wijntoerisme. De 
wijngaarden van Bourgueil strekken zich uit 

over het grootste deel van de oude terrassen op de rechteroever van de 
Loire, op een hoogte van ongeveer 15 meter boven het wateroppervlak. 
Het gebied vormt een lint van 15 kilometer lengte en heeft een aange-
plante oppervlakte van 1300 ha. De AOC Bourgueil moet voor 90 % be-
staan uit cabernet franc -waarbij de enige andere toegestane druif de 
cabernet sauvignon is- met een maximum rendement van 55 hl/ha. Het 
alcoholpercentage mag de 13 % niet overschrijden. Deze Bourgueil is 100 
% cabernet franc en kleurt granaatrood in het glas. De frisse toetsen van 
rood fruit domineren en we nemen ook een lichtzoete florale toets waar. 
De wijn rijpte een zevental maanden op stalen tanks. Bij het mondgevoel 
vallen bij de aanzet onmiddellijk fruitigheid en soepelheid op. De zuren 
zijn sappig en tannines reeds zacht met nog een licht bitter toetsje. Een 
veelbelovende wijn die mooi in evenwicht is en een lange fruitige af-
dronk kent. Een ideale hoogzomerwijn waarvan we ook licht gekoeld 
kunnen genieten met een waaier van lekkere (streek)producten. Probeer 
de combinatie met gegrild gekruid varkensvlees , gemarineerde kip op de 
barbecue of bij wat geiten- of schapenkaas. Deze Bourgueil is op zijn best 
tussen zijn 2e en 5e jaar en schenk hem fris bij een temperatuur rond 14 
à 15 graden en laat de lange hete zomer maar lang duren ...

Waarschijnlijk de beste producent van Chinon wijnen…

‘Couly-Dutheil’ in de Loire

RO
OD

	 FR A N K R I J K , 	  
Chinon AOC., Domaine Couly-Dutheil  
‘La Diligence’ 2016 

385F PRIJS: 10,73 + BTW = 12,98 EURO

Het nobele terroir van Chinon zorgt ervoor dat de cabernet 
franc zich hier op de best mogelijke manier kan ontwikke-
len en dat merken we in het glas. Helder en levendig robijn-
rood verraadt reeds de typisch kenmerken en bij het ruiken 
merken we rood fruit (framboos), wat zwarte bes, braam, 
plantaardige geurtjes (wat paprika) en lichte kruidigheid. De 
blauwe druiven worden hier ook manueel geoogst en 
ontrist; de opbrengst is 45 hl/ha wat een mooie densiteit 

oplevert. We kunnen hier genieten van een zacht, fruitig product met versmolten tannines 
zo eigen aan de eerbiedwaardige druif uit deze appellatie. Je kan de wijn gerust wat 
koeler schenken op 15 of 16°C bij zomerse temperaturen en hem combineren met wat 
gekruide kip, kalfsvlees met champignons of een tonijnsteak. Als het weer wat tegenzit in 
de zomer smaakt een stoofpotje met konijn of een cassoulet er ook toppie bij! Op zijn best 
tussen zijn tweede en vijfde of zesde jaar. Tip: het is zeker niet fout om deze wijn te kara-
feren.

W
IT

	 FR A N K R I J K 	  
Chinon AOC., Domaine Couly-Dutheil  
Chanteaux’ 2019 

386I PRIJS: 12,38 + BTW = 14,98 EURO

Deze witte wijn is een monocépage van de chenin, een 
druif die wel eens ‘een kameleon’ wordt genoemd om-
dat ze afhankelijk van het moment van de oogst zo erg 
verschillende gedaantes kan aannemen. Deze komt van 
een zuidelijk georiënteerd perceel waar de stokken ge-
middeld vijftien jaar oud zijn. De druiven worden manu-
eel geoogst, ontrist en de wijn rijpt een vijftal maanden 
‘sur lies’ in stalen tanks. In het glas zien we een schit-

terende bleekgele kleur en na het walsen ruiken we florale en minerale toetsen en frisse 
citrusaroma’s. We proeven en genieten van verfrissende en elegante smaken, een rijk 
palet op onze tong. Al het lekkerste van de visrijke regio dat bij deze wijn past zien we in 
onze fantasie passeren: een tong amandine, een kreeftensoep of een risotto met sint-ja-
kobsvruchten en groene asperges. Serveren op 10 à 11 graden tussen zijn eerste en derde 
jaar. Een aanrader!

Jacques en Arnoud Couly

Het huis Couly-Dutheil is gelegen in het zuiden 
van het wijngebied Touraine, een streek vermaard 
om zijn prachtige kastelen en mild zeeklimaat.
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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 zonen. De familie 
Dal Cero produceert dus wijn sedert drie generaties. Zij streeft 
ernaar om traditie te koppelen aan de moderne technieken die 
noodzakelijk zijn om jaar in jaar uit producten van hoge kwaliteit 
af te leveren. Het wijndomein bevindt zich in de gemeente Roncà 
in de regio Veneto. De stad Soave ligt op slechts enkele kilome-
ters. Naast de productie van de gelijknamige Soave wijn, loopt Dal 
Cero meer en meer in de kijker met de perfect gevinifieerde Pinot 
Grigio. De wijnen van Dal Cero onderscheiden zich over de ganse 
lijn door hun technische perfectie en hun elegante onderbouw. Zij 
zijn nooit zwaar of overrijp, maar beschikken steevast over een 
aangename fruitigheid die de moderne consument meer en meer 
weet te waarderen. De internationale vakpers begint Dal Cero dan 
ook meer en meer te ontdekken en heeft intussen al tal van deze 
wijnen met de beste commentaren bejubeld.

RO
OD

	 I TA L I Ë 	  
Cortona DOC., ‘Selverello’ Tenuta Montecchiesi  
‘Syrah’ 2017 Dal Cero 

315G PRIJS: 9,83 + BTW = 11,89 EURO

Deze Syrah is eveneens afkomstig van de 280 meter hoog 
gelegen wijngaard in ‘Selverello’ (Cortona) zoals de naam al 
doet vermoeden. Het schilderachtige Cortona ligt niet ver 
van Arezzo en Siena, nabij de Apenijnen. De familie Dal Cero 
werkt altijd met veel toewijding en respect voor traditie en 
natuur, en probeert om in elke wijn de specifieke kenmer-
ken van het terroir naar boven te brengen. Ook deze Syrah 
druiven worden volledig met de hand geplukt maar in te-

genstelling tot hun Sangiovese krijgt de wijn wel 6 maanden rijping op eiken vaten. Het 
zijn geen nieuwe vaten, om de houtinvloed niet té sterk te maken, maar vaten die voor-
dien reeds voor 1 oogst gebruikt zijn. Het resultaat is een zeer goed uitgebalanceerde rode 
wijn die zwart en rood fruit heel mooi weet te combineren met kracht en kruidigheid, een 
typische Syrah. De tannines zijn mooi verweven, zacht en elegant, en de smaak blijft fris 
en vitaal! Schenk hem tussen zijn derde en zesde jaar op ongeveer 17 graden bij allerlei 
vlees van de grill of barbecue, lamsbout, lamsrug of gevogelte zoals kwartel, fazant of 
patrijs. Klassewijn!

RO
OD

	 I TA L I Ë 	  
Cortona DOC., Klanis ‘Syrah’ 2013/2015  
Tenuta Montecchiesi Dal Cero 

431Z  PRIJS: 16,51 + BTW = 19,98 EURO

Deze Klanis Syrah werd in 2007 gelanceerd. Zoals we gewoon zijn 
van de Dal Cero’s werken zij bij zo’n buitenbeentje met kleine op-
brengsten, 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, ge-
droogde pruimen en secundaire geuren als chocola, vanille en 
zoethout. Wat zich als feestelijk aankondigt in de neus, keert reso-
luut terug in de mond! Frisse, kruidige aanzet die zich doorzet in 
een volle, zalige smakelijkheid en eindigt met een lange aromati-

sche finale. 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 gastro-
nomische grillades, de betere stoof- en wildgerechtjes en eventueel met wat oudere ka-
zen. Topper!

 En ook Italië verwent ons met enkele heerlijke wijnen!

Het wijndomein bevindt zich  
in de gemeente Roncà in de regio Veneto.

RO
OD

	 I TA L I Ë 	  
Toscana IGT., Tenuta Montecchiesi   
‘Sangiovese’ 2019 Dal Cero 

314I PRIJS: 7,02 + BTW = 8,49 EURO

In 1980 kochten Guiseppe en Dario Dal 
Cero, de zonen van stichter Augusto, een 
klein (9 hectare) wijndomein in Toscane 
‘Tenuta Montecchiesi’ genaamd. Over-
tuigd van het potentieel van deze streek, 
plantten ze naast de traditionele San-
giovese ook Syrah en Chardonnay aan. 

Vandaag heeft het domein 46 hectare wijngaarden verdeeld over 2 
plaatsen die ongeveer 1 kilometer van elkaar liggen. Deze Sangiovese 
staat aangeplant in Cortona, in een wijngaard op zo’n 280 meter hoogte 
gelegen in een streek met de naam ‘Selverello’. De druiven worden 
volledig met de hand geplukt en verblijven na de vinificatie 3 maanden 
in roestvrij stalen cuves, geen houten vaten dus om de wijn fris en 
fruitig te houden. Na nog een maand of twee rust op fles, wordt de wijn 
verkocht. Het is een zeer aangename Sangiovese die mooi in balans is 
en absoluut niet zwaar. De neus met veel zacht rood fruit, frisse fram-
boostonen en paarse viooltjes, bereidt u mooi voor op de verfrissende, 
vriendelijke smaak met een mooie kruidigheid en aangename afdronk. 
Schenk hem tussen zijn tweede en vierde jaar op 16 à 17 graden bij al-
lerlei pasta’s, pizza, vleesgerechten en kaas, lekker!

De derde 
generatie Dal Cero

Francesca Nico

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

W
IT

	 I TA L I Ë 	  
Collio D.O.C., ‘Sauvignon Blanc’ 2019  
Azienda Livon 

P582I PRIJS: 11,55 + BTW = 13,98 EURO

Het noordoostelijke Friuli 
is zelfs bij de liefhebbers 
van Italiaanse wijnen niet 
zo bekend. Nochtans is 
het is een prachtige 
streek met glooiende 
heuvelruggen vol wijn-
stokken, waar je zonder 
het te beseffen, de grens 
met Slovenië probleem-

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

Veneto is gelegen in de noord-oost hoek van Italië, naast Friuli. Bekendste stad hier 
is natuurlijk Venetië, maar ook Verona en Treviso zeggen u misschien iets. In Veneto 

wordt jaarlijks zo’n 7 miljoen liter wijn gemaakt waarvan meer dan 30 procent uit D.O.C. 
wijnen bestaat. Ten zuidoosten van Verona ligt de bakermat van ‘Soave’. Deze wijn, 
gemaakt van vooral Garganega-druiven, is internationaal waarschijnlijk de meest be-
roemde Italiaanse witte wijn. De wijnen gemaakt van druiven die afkomstig zijn van het 
beste stuk van het appellatiegebied, mogen zich ‘Soave Classico’ noemen. We vonden 
er een prachtige witte bij een vrij klein familiaal domein in ‘Fittà’. De familie ‘Tessari’ is 
er al sinds 1887 eigenaar van wijngaarden en het zijn sinds 1982 Giovanni en zijn vrouw 
Rosetta die hier de wijn maken. Ze lieten in 1990 een splinternieuwe winery bouwen, 
speciaal ontworpen om alleen witte wijnen te maken en moderniseerden die ondertus-
sen al twee maal, in 1998 en 2004. Hun 12 hectare wijngaarden liggen op 300 meter 
hoogte, hebben een vulkanische ondergrond en wijnstokken van gemiddeld 35 jaar. De 
wetgever schrijft voor dat Soave voor het grootste deel moet bestaan uit de ‘Garganega’ 
druif. Deze moet minstens 70% van het mengsel uitmaken en mag zelfs 100% zijn als 
de wijnbouwer dat verkiest. De eventuele andere 30% mag bestaan uit ‘Trebbiano’, 
‘Chardonnay’ of ‘Pinot Bianco’. Giovanni en Rosetta Tessari gebruiken 95% ‘Garganega’ 
en vullen voor 5% aan met ‘Trebbiano di Soave’.

W
IT

	 I TA L I Ë 	  
Soave Classico DOC. 2019/2020  
Azienda Agricola Suavia  BIO   

782I PRIJS: 11,56 + BTW = 13,99 EURO

Deze ‘Classico’ is een frisse witte wijn met een aroma van bloemen 
en rijp fruit. De mineralige nuances geven de wijn een mooie fijnheid 
en elegantie. De smaak is rijk en sappig en heeft een aangename, 
droge afdronk die mooi blijft hangen. U drinkt deze wijn best op 10 à 
11 graden tussen zijn eerste en vierde levensjaar als aperitief of bij 
voorgerechten met vis of groenten en bij allerlei vis-hoofdgerechten 
of wit vlees.

W
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	 I TA L I Ë 	  
Soave Classico DOC. ‘Monte Carbonare’ 2018  
(JAMES SUCKLING 95) Azienda Agricola Suavia  

782MH PRIJS: 16,51 + BTW = 19,98 EURO

Deze ‘Monte Carbonare’ kreeg zijn naam doordat de wijngaard een 
vulkanische bodem heeft, bijna zwart als kool. Hij is gelegen op hoger 
gelegen heuvels boven de 250 meter en is beplant met oude wijn-
stokken, gemiddeld 50 jaar oud. Deze versie krijgt bijna elk jaar de 
hoogste bekroning in de Italiaanse wijnbijbel ‘Gambero Rosso’, de 
felbegeerde ‘Tre Bicchieri’! Gemaakt met 100% Garganega is dit een 
sublieme wijn met verleidelijke aroma’s van rijpe citrus vruchten, ge-
bakken appel en hints van perzik en bloemen. Zijn heldere smaak is 
rond en zijdezacht, de afdronk lang en intens. Fantastische wijn die op 

zijn best is tussen zijn tweede en zesde of zevende jaar. Schenken op 11 à 12 graden bij 
bijvoorbeeld gerookte paling, koningskrab of een koude bereiding van kreeft. Witte Italiaan-
se wijn van hoog niveau, heerlijk!

Valneo en Matteo Livon

Meri, Valentina en Alessandra Tessari.
beheren Azienda Agricola Suavia
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	 S PA N J E 	  
Rueda DO., Palacio de Pimentel  
‘Verdejo’ 2020   

759J 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. ‘Ri-
bera del Duero’. De geschiedenis van de wijnbouw gaat hier zeer ver te-
rug maar het is pas vrij recent dat Rueda zijn hoog aangeschreven repu-
tatie 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 voortref-
felijke 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 le-
vensjaar, op 10 à 11 graden. Heerlijk bij allerlei visgerechten, mosselen, rauwe of gepocheer-
de oesters en natuurlijk bij paella!

W
IT

	 S PA N J E 	  
Almansa DO., Castillo de Almansa ‘Collección’  
Verdejo-Sauvignon 2020 Bodegas Piqueras  

627J PRIJS: 4,79 + BTW = 5,79 EURO

Zoals alle wijnen van deze Bodega, valt ook deze witte wijn op door zijn zeer 
interessante prijs/kwaliteitsverhouding. Hij is gemaakt van 75% `Sauvignon 
en 25% `Verdejo’ en heeft een heerlijk fris en fruitig karakter zowel in geur 
als smaak. Het is de ideale wijn om van te genieten als glaasje-zo-maar of 
bij pastaschotels met vis, mosselen, rauwe en gepocheerde oesters, rauwe 
ham, groene salades met een fijne dressing, asperges en zeker niet te ver-
geten bij een vissige paella. Schenk hem tussen zijn eerste en derde jaar op 
ongeveer 10 graden.

  En het duo Spanje/Portugal niet vergeten...  ook hier zijn prachtige wijnen te vinden

Spanje

Castilla-y-León

De regio Castilië-La Mancha

Het Spaanse appellatiegebied ‘Almansa DO’ ligt in de 
regio Castilië-La Mancha (provincie Albacete) in het 

uiterste oosten van La Mancha. Er zijn negen gemeenten 
die de appellatie Almansa mogen voeren. Men kan de hier 
gelegen ‘Bodegas Piqueras’ als een echte voortrekker be-
schouwen. De bodega bestaat sinds 1915 en werkt echt op 
kwaliteit. In Frankrijk hebben we dat ook al meermaals 
gezien dat één persoon of firma een hele wijnstreek tot 
betere kwaliteit aanzet en zelf het goede voorbeeld geeft. 
Ze staan bekend om hun uitzonderlijk interessante prijs/
kwaliteitsverhouding en heerlijk lekkere wijnen.

RO
OD

	 S PA N J E 	  
Almansa DO., Castillo de Almansa  
‘Reserva’ 2017 Bodegas Piqueras 

322G PRIJS: 5,36 + BTW = 6,49 EURO

Deze Castillo de Almansa Reserva is één 
van onze best verkopende wijnen en dat 
is geen toeval. De vele klanten die hem 
kennen, zullen het u beamen: het is een 
knappe wijn! Hij won trouwens een aan-
tal jaren geleden de eerste prijs in een 
vergelijkende proeverij van ‘Testaan-
koop’ waar zowat alle in België verkrijg-

bare Spaanse wijnen (ook warenhuisketens deden mee) ge-
proefd en vergeleken werden. ‘Castillo de Almansa’ won en 
werd uitgeroepen tot ‘beste koop’, de wijn met de beste prijs/
kwaliteitsverhouding! Hij is gemaakt met 65% Cencibel, 25% 
Monastrell en 10% Garnacha Tintorera. Het is de specialiteit 
van deze bodega om hun wijnen op eiken vaten te laten rij-
pen, ze hebben er zo 1500! Het resultaat is een fluwelig zach-
te smaak, soepel en evenwichtig met natuurlijk een duidelij-
ke, maar niet overdreven eiktoets. U kan deze wijn best 
drinken tussen zijn derde en achtste jaar bij allerlei soorten 
vlees. Schenken op 17 à 18 graden.

RO
OD

	 S PA N J E 	  
Almansa DO., Castillo de Almansa  
‘Selección’ 2014 Bodegas Piqueras 

322DD PRIJS: 8,67 + BTW = 10,49 EURO

De ‘Seleccion’ van Bodegas Piqueras is 
gemaakt met Cencibel, Monsastrell, 
Garnacha Tintorera en Syrah. Hij heeft 
een fluwelig zachte smaak met de nodi-
ge kracht en kruidigheid en een heel 
mooi evenwicht. U kan hem best drin-
ken tussen zijn derde en negende jaar 
bij allerlei soorten vlees, wild en gevo-

gelte. Schenk deze prachtwijn op ongeveer 17 à 18 graden. 
‘Bodegas Piqueras’ bevestigt wederom zijn vlekkeloze repu-
tatie!

Men kan ‘Bodegas Piqueras’ als een echte 
voortrekker beschouwen. De bodega bestaat 
sinds 1915 en werkt echt op kwaliteit.
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We bieden in overleg met wijnbouwers, die kwalitatief  
interessante wijnen hebben, deze 11 + 1 GRATIS promoties aan.
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	 P O R T U G A L	  
Vinhas do Lasso ‘Colheita Seleccionada’ 2019  
Quinta do Pinto 

989I PRIJS: 7,43 + BTW = 8,99 EURO

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

stelling van die twee druivensoorten in deze ‘Lasso’ geeft een heel pure, natuurlijke 
smaak, mooi rond, zijdezacht en met de nodige frisheid. Een heel mooi glas wijn bij 
Tapas, gegrilde sardientjes of zalm! Schenken op 10 à 11 graden tussen zijn eerste en 
derde jaar. 

W
IT

	 P O R T U G A L	  
Quinta do Pinto ‘Estate Collection’ 2017 (PARKER 89)   

Quinta do Pinto 
990G PRIJS: 10,73 + BTW = 12,98 EURO

Deze ‘Estate Collection’ is een unieke blend van de meest karakte-
ristieke witte Portugese druiven en een aantal Franse, allemaal zeer 
streng geselecteerd, alleen de beste trossen worden gebruikt. Hij is 
samengesteld uit Fernão Pires, Arinto, Antão Vaz, Sauvignon Gris, 
Viognier en Roussanne. Een bestudeerde samenstelling die een on-
vergelijkbaar resultaat geeft, een mooie combinatie van intensiteit 
en elegante frisheid die heel mooi zal combineren bij allerlei visge-
rechten met romige sauzen. Schenk hem op 10 à 11 graden tussen 

zijn eerste en vierde jaar, heerlijke wijn!

RO
OD

	 P O R T U G A L	  
Vinhas do Lasso ‘Colheita Seleccionada’ 2015  
(PARKER 89) Quinta do Pinto 

991E PRIJS: 7,43 + BTW = 8,99 EURO

De rode Lasso is gemaakt met 60% Tinta Roriz, 35% Touriga Nacional 
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 elegantie en een zijdezachte afdronk 
maken deze wijn mooi uitgebalanceerd en heel lekker ! Belangrijk om 
hem niet te warm te schenken, best op 16 à 17 graden en dit tussen 
zijn tweede en zesde jaar. Heel mooi bij gevogelte zoals kwartel, duif, 
eend of fazant, of bij allerlei vleesgerechten. Heel mooi!

RO
OD

	 P O R T U G A L	  
Quinta do Pinto ‘Estate Collection’ 2014  
Quinta do Pinto 

992D PRIJS: 11,55 + BTW = 13,98 EURO

De rode ‘Estate Collection’ is bijna uitsluitend gemaakt met typische 
Portugese druiven, enkel aangevuld met wat Syrah. Hij bestaat ver-
der uit Touriga Nacional, Aragonez, Alfrocheiro, Castelão en Tinta 
Miúda. Alle druiven zijn volledig met de hand geplukt en daarna nog 
eens streng geselecteerd bij aankomst in de kelder alvorens in de 
gistkuipen te mogen. Na de temperatuur gecontroleerde alcoholi-
sche gisting van ongeveer 14 dagen en de malolactische gisting, 
verbleef de wijn nog 9 maanden op tweedejaars Franse eiken va-
ten. Het is een bijzonder interessante wijn die buiten delicaat zwart 

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

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 wijnen wa-
ren 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 moge-
lijk werden, boekte Portugal vanaf 1986 grote vooruitgang. Door die 
kwaliteitsstijging vonden de Portugese wijnen hun weg naar het bui-
tenland en zo werd tevens de aandacht getrokken van nieuwe, moder-
ne wijnmakers. De prijs/kwaliteitsverhouding in Portugal blijft immers 
nog steeds aantrekkelijk. Quinta do Pinto is een familiaal domein dat 
hoogstaande wijnen produceert in Alenquer, een regio en gemeente in 
het district Lissabon, zo’n 20 kilometer van de zee en ongeveer 30 kilo-
meter ten Noorden van de stad Lissabon. Het domein werkt met 19 ver-
schillende druivensoorten die aangeplant staan op zachte hellingen en 
genieten van de positieve invloeden van de nabijgelegen Atlantische 
Oceaan. Vader António Cardoso Pinto is eigenaar en hoofd van het hele 
gebeuren maar hij wordt vakkundig bijgestaan door oudste dochter 
Rita, een gediplomeerd oenologe en Ana, een architecte die wijnmar-
keting studeerde in Californië. Hun missie is om typische, hoogstaande 
wijnen te maken en de ‘terroir’ te laten spreken, geen platte commer-
ciële 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.

  En het duo Spanje/Portugal niet vergeten...  ook hier zijn prachtige wijnen te vinden

Portugal

Ana en Rita, 
dochters van 
eigenaar António 
Cardoso Pinto 
staan hun vader 
vakkundig bij. 

Quinta do Pinto ligt zo’n 20 kilometer 
van de zee en ongeveer 30 kilometer 

ten noorden van de stad Lissabon



Maandag tot en met zaterdag geopend van 9u00 tot 18u00. Zondag gesloten. Er zijn altijd een 20 tot 25 wijnen te proeven.
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Mgr. Ladeuzeplein 22 
B-3000 Leuven

Leuvensesteenweg 474 
B-1930 Zaventem

Zuid-Afrika wordt ook wel de nieuwe wereld genoemd, 
maar de wijnbouw is hier allesbehalve nieuw. De eerste 

wijnstokken werden geplant door Jan van Riebeeck van de 
Oost-Indische Compagnie, dit was al in 1655. Terwijl Rie-
beeck de eerste wijnmaker van Zuid-Afrika was, was Simon 
van der Stel de stichter van de wijnbouw in Stellenbosch (in 
1679) en Constantia (in 1685). Hij was het die Zuid-Afrika 
tot een succesvol wijnland heeft gemaakt. Stellenbosch is 
dan ook naar hem genoemd. Hij verkende dit gebied in no-
vember 1679 toen het nog Wildenbosch heette, en was zeer 
onder de indruk was van de pracht en de vruchtbaarheid 
aldaar. Nog in datzelfde jaar vestigden de eerste kolonisten 
er zich. Het is daarmee de oudste Europese nederzetting 
van Zuid-Afrika na Kaapstad, dat zo’n vijftig kilometer ten 
westen van Stellenbosch ligt. Stellenbosch is een belangrijk 
centrum voor de Zuid-Afrikaanse wijnbouw. Voor toeristen 
is Stellenbosch vooral aantrekkelijk vanwege de vele oude 
huizen in Kaaps-Hollandse stijl. Met name de Dorpsstraat is 
schilderachtig te noemen met Oom Samie se winkel bijvoor-
beeld. Door lange, meestal warme en droge zomers hoeven 
de boeren slechts een minimum aan bestrijdingsmiddelen 
te gebruiken. Omdat de vruchtbare grond het regenwater 
dat in de winter gevallen is lang vasthoudt, heeft men zelfs 
geen irrigatie nodig. Door de omgekeerde seizoenen in ver-
gelijking met Europa, wordt hier geoogst in maart, wanneer 
bij ons de lente theoretisch begint. Het familiale wijndo-
mein Delheim (familie Sperling) ligt hoog op de heuvels 
van de Simonsberg. De zichten zijn er adembenemend en 
het geheel is bijzonder sympathiek en gastvrij. De wijnen 
die er gemaakt worden zijn van hoog niveau en bieden een 
bijzonder mooie prijs/kwaliteitsverhouding. We stellen er u 
hier drie voor.
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	 ZU I D -A FR I K A	  
Stellenbosch, Delheim ‘Chenin Blanc’ 2020  
247J PRIJS: 7,23 + BTW = 8,75 EURO

Het klimaat hier is mediterraan met zachte zomers en koele winters. De 
zomerhitte wordt getemperd door de ijskoude golfstroom die langs de 
kust van Afrika trekt. Hier in het zuidelijkste puntje van Afrika ontmoeten 
twee machtige Oceanen elkaar: de Atlantische Oceaan in het westen en 
de Indische Oceaan in het oosten. De vochtige luchtstromen die landin-
waarts trekken, brengen de wijngaarden de nodige verkoeling. Chenin 
Blanc is dé Zuid-Afrikaanse druif voor witte wijnen. Deze Chenin Blanc 

van Delheim is afkomstig van met de hand geplukte druiven die na ontsteling zacht geperst wer-
den. Hij verbleef enkele maanden op zijn droesem en kreeg geen vatrijping om het fruitige karak-
ter zo veel mogelijk te behouden. Hij is lichtgeel van kleur met heldere schitteringen en heeft 
aangename aroma’s van citrus, groene appel en ananas. De smaak is levendig, wat tropisch en 
toch fris met een zachte afdronk. Hij leent zich uitstekend als aperitief, bij zomerse slaatjes, gam-
ba’s, koude visbereidingen of gebakken vis. Schenk hem in zijn eerste of tweede jaar op 9 à 10 
graden en geniet met volle teugen!

RO
OD

	 ZU I D -A FR I K A	  
Coastal Region, Delheim ‘Shiraz/Cabernet Sauvignon’ 2018  
387H PRIJS: 7,42 + BTW = 8,98 EURO

Deze blend bestaat hoofdzakelijk uit Shiraz maar de Cabernet Sauvignon 
draagt zeker zijn steentje bij als het op structuur en finesse aankomt. De 
druiven zijn afkomstig van verschillende wijngaarden en ieder op zijn 
ideaal moment met de hand geplukt. Na de ontristing werden ze licht 
gekneusd om daarna meteen hun gisting te beginnen in temperatuur 
gecontroleerde tanks. Hierna volgde een vatrijping van 13 maanden op 
Franse eiken vaten van verschillende afkomsten. Het betreft hier reeds 

gebruikte vaten (slechts 12% is nieuw) om het vat niet te veel te laten overheersen. Pas na die 
vatrijping wordt alles terug samengebracht om de finale blend te maken. En het resultaat mag er 
zijn! Het is een rode Zuid-Afrikaan met veel fruit (pruimen, blauwe bessen) en kruidigheid (zwarte 
peper), een zacht en soepel geheel. Op zijn best tussen zijn tweede en vijfde à zesde jaar bij kip, 
alle soorten wild, gebraden tam gevogelte en allerlei gebakken en gebraden mals rood vlees. 
Lekker…

RO
OD

	 ZU I D -A FR I K A	  
Stellenbosch, Delheim ‘Pinotage’ 2017  
388G PRIJS: 14,03 + BTW = 16,98 EURO

Pinotage is een kruising van Pinot Noir en Cinsault, in 1925 ontwikkeld 
door Professor Perold op de universiteit van Stellenbosch. Het is zeker 
niet de makkelijkste druif om mee te werken, ze vraagt nogal wat aan-
dacht en de het inperken van de opbrengst is een noodzaak. Ook dient 
zeer precies gevinifieerd te worden en is het moment van oogst heel 
belangrijk om een optimale rijpheid te kunnen bekomen. Wat vatrijping 
doet hem ook altijd goed en dat hebben ze bij Delheim goed begrepen, 

hij kreeg 15 maanden rust op voor een kwart nieuwe Franse eiken vaten. Het resultaat is een heel 
aangename, fijne rode wijn die mooi in evenwicht is en fris fruit mooi combineert met wat krui-
digheid. De vatrijping blijft mooi op de achtergrond in het geheel en de smaak is vol en delicaat. 
Mooi bij allerlei soorten vlees en kaas tussen zijn derde en zesde of zevende jaar. Niet te warm 
schenken, op zo’n graad of 16 is prima. Mooi!

Voor toeristen is Stellenbosch vooral 
aantrekkelijk vanwege de vele oude 
huizen in Kaaps-Hollandse stijl.

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

 Zuid-Afrika

Het familiale wijndomein Delheim (familie Sperling) 
ligt hoog op de heuvels van de Simonsberg.


