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Het familiale huis ‘Joseph Drouhin’ is opgericht in 1880 door de toen 22 jarige 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 wijngaarden 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 streven is om wijnen te 
maken die perfect evenwichtig en harmonisch zijn, fijn, elegant en toch karaktervol. Met 
zijn 73 hectare wijngaarden 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 Véro-
nique prachtige dingen mee kan doen. 
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Côte de Beaune Blanc AOC. 2018  
Joseph Drouhin 

NR. 897H PRIJS: 29,67 + BTW = 35,90 EURO 

Deze witte van 100 % chardonnay druiven komt uit een wijn-
gaard van 2,5 hectare gelegen in het zuiden van de Côte d’Or, 
op de heuvels in de buurt van Beaune. De klei- en kalkonder-
grond wordt uitsluitend bewerkt en gevoed met natuurlijke 
producten, de druiven zorgvuldig met de hand geplukt en minu-
tieus geselecteerd. Dankzij ideale klimatologische omstandig-
heden leverde dit een mooie oogst op. Na het klaren en gisten 

van de wijn rust hij twaalf maanden op voor 20% nieuwe eiken vaten. Briljant goudgeel van 
kleur en typische Chardonnay geuren: citrus, amandel, honing en witte perzik. We proeven en 
genieten van een harmonieuze, delicieuze wijn die al helemaal in balans is. Bewaren kan je 
deze Côte de Beaune blanc tot 2023 als u wil, of schenk hem vandaag op 12 à 13 graden bij 
zeevruchtenschotels, gebakken kabeljauw met asperges, gerilde lotte met een lichte mosterd- 
saus of zeetong. Ook een licht gekruid kippetje met gerookte amandelen zou prima passen, 
lekker!
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Savigny Les Beaune AOC.  
2018 Joseph Drouhin 

NR. 551H PRIJS: 23,02 + BTW = 27,85 EURO 

Deze 100 % pinot noir komt uit een wijngaard die gelegen is in 
een kleine vallei ten noorden van Beaune met een noord en 
zuid oriëntatie. Ook hier biodynamisch onderhouden met uit-
sluitend natuurlijke producten. Het aantal trossen wordt enigs-
zins beperkt gehouden om de kwaliteit van de latere wijn te 
garanderen. Tijdens het opvoedingsproces waken de wijnma-
kers erover dat de typiciteit en finesse van de pinot noir behou-

den blijft. Zo rust de wijn 12 tot 15 maanden op Franse eiken vaten waarvan slechts 10 % nieuw 
is om het hout niet te veel te laten overheersen. Een heldere purperrode kleur en mooie tranen 
flonkert in ons bourgogneglas waarbij in de neus wilde bramen en een lichte kruidigheid opval-
lend aanwezig zijn. Een weelderig bouquet overspoelt onze tong met veel fruitige toetsen (kers 
en framboos) en prikkelende zuurtjes die een lange smakelijke afdronk voorafgaan. Deze 
evenwichtige rode Savigny-les-Beaune is erg harmonieus en kan lang bewaren. Op zijn best 
tussen zijn derde en tiende of twaalfde jaar. Je kan hem dus nu ook al perfect schenken op 16 
à 17 graden in het gezelschap van doordachte gerechtjes zoals bijvoorbeeld parelhoen met 
veenbessen of kwartel gevuld met morilles en pistache. Dat zal heerlijk lekker zijn!

NIEUWSBRIEF 
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 Enkele mooie nieuwe Bourgognes van Joseph Drouhin!
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Côte de Beaune Rouge AOC. 2018 (PARKER 88)  
Joseph Drouhin 

NR. 552H PRIJS: 28,84 + BTW = 34,90 EURO 

Met deze wijn komen we heel dicht bij een 
topbourgogne: fijn, complex en elegant zijn 
de woorden die bij de liefhebbers van pi-
not noir opkomen. De druiven voor deze 
parel komen deels van het domein van Jo-
seph Drouhin zelf maar ook van jongere 
stokken van onder andere 1e Cru wijn-

gaard ‘Clos des Mouches’. De grond is er rijk aan kalk en kent een 
zuid-zuidoost oriëntering. De aanplanting van de wijnstokken en de op-
brengst ervan wordt lager gehouden dan wettelijk is toegestaan om zo-
veel mogelijk smaakextractie en -nuances te verkrijgen en dat merken 
we bij het proeven! De wijn rust 12 tot 15 maanden op Franse eiken vaten 
die alvorens tot het bottelen over te gaan, één voor één al proevend 
gekeurd worden. Niets laten de wijnmakers van dit tophuis aan het toeval 
over. Véronique Boss-Drouhin beschrijft deze wijn als een ware lekkernij 
met delicate aroma’s van aardbei en rode bes. De edele tannines met fijn 
bittertje en speelse zuren, leiden naar een boeiende afdronk. We kunnen 
het niet anders dan eens zijn: dit is een wijn om te savoureren, noblesse 
oblige, heerlijk lekker…. Op zijn best tussen zijn derde en twaalfde jaar. 
Schenk hem op 16 à 17 graden bij een fazantenborst met knolselderpu-
ree. Fantastische Bourgogne in de nog betaalbare prijsklasse!
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Beaune 1e Cru ‘Cras’ AOC. 2017   
(JAMES SUCKLING 93) Joseph Drouhin 

NR. 553G PRIJS: 41,24 + BTW = 49,90 EURO 

Deze Premier Cru komt van een wijngaard op 
een heuvel ten noordwesten van Beaune 
met oost-zuidoost ligging. De aanduiding 
‘Cras’ komt van de middeleeuwse term ‘crai’ 
wat zoveel betekent als een rotsachtige 
leembodem. De Romeinen hadden lang voor 
die tijd al het potentieel van het terroir cor-

rect ingeschat en overal wijnranken aangeplant. Er zijn daarvan trouwens 
nog restanten met eeuwenoude muurtjes en platgetreden paden. Maar nu 
terug naar het Joseph Drouhin tijdperk. De eigentijdse wijnmakers houden de 
opbrengst van de druiven beperkt en de selectie gebeurt tros per tros waar-
bij alleen de mooiste gebruikt worden. Ook die mooiste, geselecteerde drui-
ventrossen worden nog nauwkeurig geïnspecteerd en minder rijpe druiven 
verwijderd: als dat geen toewijding is. Naast een biodynamische aanpak in 
de wijngaard, volgde er de gekende aanpak van het huis met extractie, pi-
geage en remontage. Het edele vocht mocht 14 tot 18 maaanden rijpen op 
gedegen Franse eiken vaten van 3 jaar oud. Het bottelen gebeurt na indivi-
duele keuring van de vaten (proeven dus) zodat de kwaliteit top is! Robijn-
rode, heldere kleur in ons glas en we snuiven de geuren van cassis en 
braambes op met een mooie vanilletoets. Als we deze wijn zouden laten 
rijpen tot zijn tiende of zelfs dertiende jaar, zou u er ook nog truffel, leer en 
subtiele kruidigheid bij krijgen. De zachte afdronk verleidt en verwent ons 
lang met geurige houttoetsen. Zo aromatisch en expressief als deze Premier 
Cru is, kent hij nu al veel evenwicht met versmolten tannines en fluwelen 
zuurtjes. Deze heer van stand schenken op 16 à 17 graden bij bijvoorbeeld 
een patrijsje met groene kool en pancetta of een gebraden korhoen met 
raapjes en girolles. Mooie Bourgogne!
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Château Argadens is eigendom van de gereputeerde familie SICHEL, ook eige-
naar van ‘Château Angludet’ in Margaux en de 3e Grand Cru Classé Margaux 
‘Château Palmer’. Als makers van topwijnen kennen ze hun vak als geen ander 
en is het evenals op Château Angludet ook hier Benjamin Sichel die de taak 
van wijnmaker op zich neemt. De wijngaarden worden hier gecontroleerd na-
tuurlijk bewerkt met een absoluut minimum gebruik van producten, wat hen 
het certificaat van ‘Propriété Qualifié en Agriculture Raisonnée’ oplevert.
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Bordeaux Blanc AOC.,  
Château Argadens 2019 

NR. 257I PRIJS: 7,76 + BTW = 9,39 EURO

Op dit 17e eeuwse kasteel dat sinds 2002 van de familie 
Sichel is, wordt zowel rode als witte Bordeaux gemaakt. 
Het is gelegen op zo’n 60 kilometer ten zuiden van de stad 
Bordeaux in Saint-André-du-Bois en er wordt al sinds de 
dertiende eeuw wijn gemaakt. De kleine hoeveelheid wit-
te (slechts 3 hectare van de in totaal 45) komt tot stand 
met 65% Sauvignon Blanc en 35% Semillon. De Semillon 
wordt na de oogst meteen geperst terwijl het sap van de 
Sauvignon altijd eerst ‘macereert’ met de schil van de drui-
ven om een optimale extractie te bekomen. Na een zeer 

verzorgde vinificatie wordt de wijn zo min mogelijk gefilterd. Deze witte Bordeaux 
is bijzonder fris met een mooie zuurtegraad, maar heeft eveneens iets genereus 
en elegant. U drinkt hem best op ongeveer 10 graden en jong, tussen zijn eerste 
en derde jaar, bij mosselen, Sint- Jakobsschelpen, garnalen en andere gerechten 
van zoet- en zoutwatervis.
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Bordeaux Supérieur AOC.,  
Château Argadens 2018 

NR. 987H PRIJS: 8,80 + BTW = 10,65 EURO

Deze uitmuntende Bordeaux Supérieur is gemaakt met 
63% Merlot, 32% Cabernet Sauvignon en 5% Cabernet 
Franc. Het is een perfect gevinifieerde wijn die duidelijk 
gemaakt is van mooi rijpe en zuivere druiven. Rijp rood 
fruit, een delicate en fijne smaak en een aangename krui-
dige toets maken deze knappe wijn tot een schoolvoor-
beeld van de hedendaagse combinatie van traditie en 
kennis ! Zijn finesse en frisheid komen zeer verleidelijk 
over en zorgen dat u deze wijn eigenlijk vanaf nu al kan 
drinken als u wil. Bij de juiste maaltijd is hij op deze jonge 

leeftijd al heel mooi, maar hem nog een paar jaar bewaren is geen probleem. Op 
zijn best tussen zijn vierde en negende jaar. Heel lekker bij allerlei gebakken of 
gebraden vleesgerechten, gevogelte en natuurlijk bij vele kazen.
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Montagne Saint-Emilion AOC.,  
Château de Maison Neuve 2015/2016 

NR. 865E PRIJS 9,90 + BTW = 11,98 EURO

Het 62 hectare grote `Château de Maison Neuve’ is reeds 
eigendom van dezelfde familie sinds de 16e eeuw. De 
80% Merlot en 20% Cabernet Franc en Sauvignon groei-
en 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 be-
heersing. Het resultaat 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 aanwe-
zig 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 zijn vierde en tiende of twaalfde jaar bij bijvoor-
beeld rundbiefstuk, lamszadel of allerlei wild en gevogelte. Een absolute aanrader 
met een uiterst interessante prijs/kwaliteitsverhouding, niet te missen!
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Lalande de Pomerol AOC.,  
Château Tour Marchesseau 2018 

NR. 420H PRIJS: 14,04 + BTW = 16,99 EURO

Een paar kilometer ten Noorden van Pomerol, enkel 
gescheiden door het beekje ‘La Barbanne’, ligt een 
al even klein wijngebiedje dan Pomerol zelf, name-
lijk ‘Lalande de Pomerol’. Beide wijnen hebben een 
duidelijk verwantschap, ze worden alle twee hoofd-
zakelijk gemaakt uit de Merlot-druif (gewoonlijk 
zo’n 70%), wat relatief jong drinkbare en gulle, 
zachte wijnen geeft. Een zeer geliefde smaak in 
Vlaanderen... Het smaakverschil met de meestal 

hardere Médoc-wijnen zoals een Saint-Julien of een Saint-Estèphe welke voor het 
grootste deel uit de andere grote Bordeaux-druif ‘Cabernet-Sauvignon’ gemaakt 
zijn, kan dan ook groot zijn. De appellatie-naam ‘Lalande de Pomerol’ mag enkel 
gebruikt worden voor wijnen gemaakt van druiven uit Lalande de Pomerol zelf en 
Néac, een buurgemeente. In dit kleine gebiedje van ongeveer vier op vijf kilome-
ter, produceren een 240-tal wijnbouwers jaarlijks iets van een vier miljoen flessen 
klassewijn. Château Tour de Marchesseau is een klein wijndomein van 6 hectare. 
Er wordt 80% Merlot en 20% Cabernet-Franc gebruikt, zeker geen harde wijn dus. 
De wijn verblijft ongeveer 16 maanden op gedeeltelijk nieuwe eiken vaten alvo-
rens gebotteld te worden. Het best drinkt u hem tussen zijn derde en zevende à 
achtste jaar. Als begeleider van allerlei wild, gevogelte of ossehaas, zal hij u zeker 
behagen. Schenken op kamertemperatuur, ongeveer 17 à 18 graden Celsius dus, 
lekker!

 En een aantal overheerlijke Bordeaux wijnen in promotie

Château Argadens

Ten Noorden van Pomerol  ligt een al even klein 
wijngebiedje dan Pomerol zelf:‘Lalande de Pomerol’. 
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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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Saint-Estèphe AOC.,  
Château La Commanderie 2016/2018 

NR. 933F PRIJS: 17,76 + BTW = 21,49 EURO

Saint-Estèphe is, zoals u waarschijnlijk weet, de meest 
noordelijke van de zes roemrijke Haut-Médoc-appellaties. 
Château La Commanderie is slechts 16 hectare groot en de 
wijngaarden bestaan uit hoofdzakelijk twee percelen. Het 
ene grenst aan de wijngaarden van château Montrose en 
het andere ligt op een zeer kiezelrijke heuvel over château 
Lafite-Rothschild. De wijn bestaat voor 55% uit Cabernet 
Sauvignon, 40% Merlot en 5% Cabernet Franc en verblijft 
gedeeltelijk op eiken vaten. Het is een uitnodigende wijn 
met in de neus mooi rijp rood en zwart fruit, een vleugje 
vanille en wat zoethout en peper. De smaak is fris en fruitig 

van aanzet en de aanwezige tannines zijn niet hard en zelfs al vrij mooi versmol-
ten. Deze wijn is op zijn best tussen zijn vierde en tiende of elfde jaar en dit bij 
haasbiefstuk van het rund, zadel of bout van lam, kalkoen, struisvogelbiefstuk en 
allerlei klein en groot wild. Schenken op 17 à 18 graden.
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Margaux AOC.,  
La Réserve d’Angludet 2016 

NR. 996F PRIJS: 22,72 + BTW = 27,49 EURO

‘La Réserve d’Angludet’ is de tweede wijn van Château 
Angludet, één van de aller oudste kastelen van de streek 
waar al sprake van is in geschriften van rond het jaar 1150. 
Het aanleggen van de wijngaarden gebeurde pas later, aan 
het begin van de zeventiende eeuw. Voor de officiële inde-
ling van 1855 stond Angludet als 4̀e Grand Cru Classé’ te 
boek. Door een erfeniskwestie en meningsverschillen rond 
1850, kreeg het echter deze officiële indeling in 1855 spij-
tig 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 Sichel, op het 
toneel verscheen. Peter Allan Sichel, Brit en telg uit een bekend wijnkopergeslacht 
met Duitse roots, bezocht het wat verwaarloosde Château Angludet op een regen-

achtige 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 Giscours (3e GCC) en Château Kir-
wan (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 vandaag de dag door hun vijf zonen beheerd. Ze stellen even-
eens 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 wijndomein is komen wer-
ken. Deze Réserve 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 combineren met haasbiefstuk van het rund, struisvogelbiefstuk en vele soor-
ten wild… Fantastische Margaux!
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Saint-Julien AOC.,  
Amiral de Beychevelle 2018 

NR. PH349 PRIJS: 31,98 + BTW = 38,70 EURO 

Amiral de Beychevelle is de tweede wijn van ab-
solute topper en 4e Grand Cru Classé Saint-Julien 
Château Beychevelle, het kasteel met misschien 
wel de allermooiste tuinen van heel Bordeaux. Het 
is met zijn 250 hectare een heel groot wijndomein, 
al is ‘slechts’ 90 hecatre beplant met wijnstokken. 
Sinds enkele jaren beschikt het château over een 
splinternieuwe ‘state of the art’ ultra moderne vi-
nificatie chais van de hand van architect Arnaud 

Boulain. Gemaakt met 58% Cabernet Sauvignon, 36% Merlot en 6% Cabernet 
Franc, is dit een van de mooiste tweede wijnen van Bordeaux. De druiven worden 
manueel geplukt en na een vinificatie in inox in de hypermoderne chais, verblijft 
de wijn nog 12 maanden op 30% nieuwe eiken vaten. De zeer aangename neus 
met veel zwart en rood fruit alsook houttoetsen, vanille en violet, bereidt ons voor 
op zijn fijne, volle smaak met ook hier opnieuw zwart fruit en een aangename 
rondheid. Zal heerlijk lekker zijn bij eerder feestelijke gerechten zoals rundsvlees, 
kalfsvlees of allerlei wildgerechten. Schenk deze grote klassewijn op 17 à 18 
graden tussen zijn derde en vijftiende levensjaar en geniet van deze uitzonderlijke 
Bordeaux.

Château Beychevelle, het kasteel met misschien 
wel de allermooiste tuinen van heel Bordeaux.

Saint-Estèphe is de meest noordelijke van de 
zes roemrijke Haut-Médoc-appellaties

De familie Sichel, eigenaar van 
Château Argadens  en Château Angludet
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Domaine Thibert
De familie Thibert, eigenaars en makers van 
verschillende uitmuntende witte Bourgognes, 
moeten we u al niet meer voorstellen: ze won-
nen met hun wijnen alle mogelijke prijzen en 
médailles, kregen al meermaals de ‘Coup de 
Coeur’ in de befaamde franse wijngids ‘Guide 
Hachette’ en zullen ook in de toekomst nog 
veel van zich laten horen. Andrée en René Thi-
bert, afkomstig van een acht generaties tellende dynastie wijnboeren, sticht-
ten hun eigen domein in 1967, met 2,5 hectare. Vandaag leiden ze samen met 
hun kinderen Sandrine en Christophe een wijngaard van 30 hectare. Kwaliteit 
met grote K!
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Mâcon-Verzé AOC. 2017,  
Domaine Thibert (PARKER 90) 

NR. 399G PRIJS: 13,39 + BTW = 16,20 EURO

Alles wat de familie Thibert maakt is bijzonder goed en 
ook deze Mâcon-Verzé is daar geen uitzondering op. Deze 
fantastische wijn werd gedurende tien maanden voor 
90% in roestvrij stalen tanks en voor 10% in vijf jaar oude 
eiken vaten opgevoed met de bedoeling de puurheid van 
de Chardonnay volop te bewaren. Goudgele kleur met 
bronzen weerschijn, gulle neus met een breed palet van 
geuren: citroen, kamperfoelie, amandel en vanille. De 

mond, perfecte weerspiegeling van de neus, is vrank en fris en eindigt in een 
langgerekte, fruitige finale die de wijn zijn nobel karakter verleent. Te schenken 
op 10 à 11 graden bij allerlei visgerechten of als aperitief en dit tussen zijn twee-
de en zesde of zevende jaar, heel mooi!
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Pouilly-Fuissé AOC.,  
Domaine Thibert ‘Héritage’ 2018 

NR. 409H PRIJS: 22,81 + BTW = 27,60 EURO

‘Pouilly-Fuissé’ is een naam die vele wijnliefhebbers als 
muziek in de oren klinkt en hun smaakpapillen een beet-
je zenuwachtig maakt. De appellatie ‘Pouilly-Fuissé’ 
wordt gevormd door vier gemeenten: Chaintré, Solutré, 
Vergisson en natuurlijk Fuissé. Het golvende, heuvelachti-
ge gebied heeft een hoofdzakelijk kalkhoudende bodem 
waar vanzelfsprekend slechts een druif voor de witte wijn 
op groeit: de Chardonnay. U kan deze grote Bourgogne 

best drinken tussen zijn tweede à derde jaar en zijn zesde à zevende. Combineer 
deze Pouilly-Fuissé met klassegerechten zoals zalm, schol, heilbot, zeetong, krab, 
kreeft of zelfs kalfsvlees. U zal in de wolken zijn... Schenk deze schoonheid op 11 
à 12 graden Celsius, niet ijskoud dus.
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Pouilly-Fuissé AOC.,  
Domaine Thibert ‘Vignes Blanches’ 2016 

NR. 515F PRIJS: 28,84 + BTW = 34,90 EURO

Toen de familie Thibert ons liet proeven van hun speciale 
versie van hun al niet gewone Pouilly-Fuissé, waren we 
meteen verloren... Deze ‘Vignes Blanches’ is afkomstig 
van hun best gelegen wijngaard. Zijn smaak is zo fijn en 
zo typisch Chardonnay dat eigenlijk geen enkele wijnlief-
hebber dit genoegen zou mogen missen. Drink deze klas-
sewijn bij hoogstaande gerechten zoals zeetong, krab, 
kreeft, schol, heilbot of zelfs kalfsvlees. Deze ‘Vignes 

Blanches’ mag u relatief jong drinken (al vanaf zijn derde jaar) en schenkt u best 
op 11 à 12 graden Celsius. Maximum bewaartijd tot zijn achtste of negende jaar. 
Hemelse wijn!

Pierre Amadieu
In 1929 richt 
Pierre Amadieu 
zijn wijnhuis op 
om onder an-
dere de hoog-
staande wijnen 
afkomstig van 
zijn klein fami-

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

RO
OD

	 FR A N K R I J K 	  
Cairanne AOC., ‘Les Hautes Rives’ 2018/2019  
Pierre Amadieu (2018 PARKER 90) 

NR. 377H PRIJS: 9,07 + BTW = 10,98 EURO

Het wijngebied Cairanne ligt in het departement Vau-
cluse, aan de voet van het gelijknamige bergdorp, ten 
noordoosten van Orange, ten westen van Rasteau en 
op tien kilometer van Gigondas. Cairanne is een dorpje 
van nog geen duizend inwoners waar zeker 70 % van 
de bewoners iets te maken heeft met de wijnbouw. De 
decretaal toegelaten druivenrassen voor de rode wij-

nen zijn er Grenache (minimum 50%), Syrah en/of Mourvèdre (minimum 20%). In 
deze ‘Les Hautes Rives’ vinden we nu net deze combinatie terug. Deze wijngaard is 
gelegen op een tweehonderd meter hooggelegen bergflank, de druiven worden er 
volledig met hand geplukt en de rijping gebeurt uitsluitend op inox vaten. De wijn 
charmeert bij de geurimpressies en vanaf de eerste slok proeven we rijp rood en 
zwart fruit en een aangename kruidigheid. Deze Cairanne blinkt uit door zijn ele-
gantie, sappigheid en aangename fraîcheur. Een evenwichtige wijn en smaakvolle 
charmeur die graag het gezelschap opzoekt van een gekonfijte lamsschouder of een 
lentestoverij. Dat kan desgewenst nu al op een graad of 17, of u kan nog even 
wachten tot zijn vijfde of zesde jaar ten laatste. Super lekker…

RO
OD

	 F FR A N K R I J K 	  
Gigondas AOC.,  
Romane-Machotte 2019 

NR. 267I PRIJS: 13,13 + BTW = 15,89 EURO

In 1929 richt Pierre Amadieu zijn wijnhuis op en besluit 
de hoogstaande wijnen afkomstig van zijn kleine fami-
liedomein (7 hectare) zelf te bottelen en te verkopen. 
Het gaat hem voor de wind en in 1952 koopt hij maar 
liefst 130 hectare bij op een zeer goede ligging. Van-
daag wordt die uitzonderlijke wijngaard bewerkt door 
de 2e en 3e generatie van deze wijnbouwerfamilie. Ze 

stellen alles in het werk om hoogstaande wijnen te maken en gebruiken hiervoor 
de nieuwste apparatuur maar behouden eveneens de oude wijsheden en ervaring 
van de vorige generaties. Er wordt volledig met de hand geoogst gewoonlijk begin 
oktober als de druiven perfect rijp zijn. Hun voortreffelijke wijnen zijn het resultaat 
van een zeer zorgvuldig doorgedreven selectie en vinificatie waar traditie, vernieu-
wing en respect voor de natuur hand in hand gaan. Het zijn geen industriële pro-
ducten maar ‘echte’ wijnen die hun huidige hoge kwaliteitsniveau te danken heb-
ben aan de van vader op zoon doorgegeven ontdekkingen en zeer specifieke kennis 
van de eigen wijngaarden tot in elk kleinste detail. Het resultaat is een heerlijk 
ronde, genereuze Gigondas die gerust tot zijn zevende of achtste jaar mag rijpen, 
maar nu al zo lekker is dat elk mens van vlees en bloed er moeilijk zal kunnen af-
blijven… Heel lekker bij alle soorten wild, gebraden tam gevogelte en allerlei ge-
bakken en gebraden mals rood vlees. Vergeet hem niet lichtjes koel te schenken, 
op zo’n 16 à 17 graden is perfect.

 Plus nog meer Franse lekkernijen voor de feestdagen !

De familie Amadieu

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

Noémie
Er waren eens vier Belgische vrienden die 
tijdens een try-out van een opera-dînatoire 
in een Leuvens restaurant in 2012 betoverd 
raakten door het gezang van een mooie sop-
raan met een dito stem: Noëmie Schellens. 

Philippe Deneef, Hans Decroos, Eric Lanin en 
Stefaan Wauters -vier fanatieke en professionele 

wijnkenners- geraakten zodanig in vervoering dat 
ze “boem pats” besloten om toverdranken (lees top-

wijnen) te maken die ze naar Noémie zouden vernoemen. En zo geschiedde. In 
de volgende weken en maanden kochten ze verschillende kleine wijngaarden 
in Zuid-Frankrijk. Eerst grenache uit Maury, dan een stuk syrah uit Montner en 
ten slotte een prachtig perceel grenache noir in Tautavel. Daarna begonnen ze 
aan het echte werk. Franck Galangau, directeur van de cave Vignerons d’Agly, 
gaf hen de vrijheid om te experimenteren en zo konden onze vier opera- en 
wijnliefhebbers hun eigen stijl ontwikkelen. Ook de keuze van de fles en de 
beschildering ervan weerspiegelen hun ambitie om een uniek kwaliteitsproduct 
te maken. En zo ging een droom in vervulling: ze maakten één witte en drie rode 
Noémie-wijnen.

W
IT

	 FR A N K R I J K 	  
Côtes du Roussillon Villages AOC.,  
Noémie Wit 2018 

NR. 554H PRIJS: 15,29 + BTW = 18,50 EURO 

De witte Noémie is een blend van 40 % grenache blanc en 
60 % grenache gris. Deze combinatie van druiven doet het 
erg goed in de Languedoc-Roussillon. Uit de mooie fles gie-
ten we een kristalhelder, briljant, goudgeel edel vocht. Zo-
als te verwachten, ruiken we uiteenlopende subtiele aro-
ma’s gaande van florale toetsen naar pomelo, mandarijn, 
witte perzik tot anijs en een vleugje jasmijn. Dit rijke palet 
vinden we terug op de tong met zwoele en prikkelende 

sensaties van vanille en citrus waarbij er voldoende zuren zijn. De afdronk is robuust 
en zindert na. Dat deze wijn zo boeiend is, komt door een zorgvuldige selectie van 
de druiven en een vinificatie van 8 maanden in de beste nieuwe eiken vaten (300 
liter) van Seguin-Moreau (een Franse kuipersdynastie die teruggaat tot de 19e eeuw). 
Noémie Blanc is op zijn best tussen zijn tweede en vijfde jaar, maar eens geproefd 
zal het moeilijk zijn hem niet meteen te willen drinken bij (gegrilde) visgerechtjes, 
een poussin of coquelette uit de oven of een smeuïge kaas. Deze Noémie is een 
echte maaltijdwijn. Schenken op de ideale temperatuur van 11 à 12 graden en bon 
appétit!

RO
OD

	 FR A N K R I J K 	  
Côtes du Roussillon AOC., Noémie Rood 2016  
GRANDE MÉDAILLE D’OR CONCOURS MONDIAL 2020 + RÉVÉLATION 
INTERNATIONALE VIN ROUGE AU CONCOURS MONDIAL 2020 

NR. 555F PRIJS: 16,51 + BTW = 19,98 EURO 

Deze rode Noémie is tot stand gekomen uit zorgvuldig 
handgeplukte druiven afkomstig uit de beste “terroirs” van 
het zuiden van Frankrijk: grenache (70 %) van Tautavel en 
Maury, en syrah (30 %) uit Montner, geteeld op een leis-
teenbodem op 300 m hoogte. Een deel van de druiven (30 
%) werd gevinifieerd op nieuwe eiken vaten van 300 liter. 
Visueel en olfactorisch is alles volledig in orde: intens op-
pervlak met dikke gekleurde tranen en veel zwart, zwoel 
en kruidig fruit. We hebben in ons glas een aangename en 
evenwichtige begeleider van smaakvolle gerechten met 
bijvoorbeeld duifjes of kwartels, een cassoulet of een stuk-

je oude kaas. Ook al heeft hij nog bewaarpotentieel (op zijn best tussen zijn tweede 
à derde en achtste jaar), hij is nu eigenlijk perfect op dronk en er is dus gelukkig geen 
enkel valabel excuus om ons geduld langer op de proef te stellen. Niet te warm 
schenken, op 16 à 17 graden is perfect, wat lekker!

RO
OD

	
FR A N K R I J K 	  
Côtes du Roussillon AOC., Le Secret de 2015  

Noémie Rood  
GRANDE MÉDAILLE D’OR CONCOURS MONDIAL 2020 

NR. 556E PRIJS: 24,38 + BTW = 29,50 EURO 

Zelfde druiven in een andere combinatie met nu 55 
% syrah en 45 % grenache wat natuurlijk voor geheel 
andere accenten en een andere wijn zorgt. Meer dan 
de helft (55 %) van de zorgvuldig geselecteerde drui-
ven vergistte op nieuwe eiken topvaten (Seguin-Mo-
reau) van 300 liter. Zoals reeds vermeld komt de 
grenache van Tautavel en Maury en wordt de syrah 
in Montner geteeld op een leisteenbodem op 300 m 
hoogte. Het resultaat is een knappe rode wijn met 
heerlijke aroma’s van zwart fruit, gepocheerde prui-
men en vijgen. Verder bespeuren we veel kruiden 

(tijm, laurier en zoethout), bittere chocolade en rookhinten. We hebben hier te 
maken met een gulle en krachtige wijn voor feestelijke dineetjes. Schenken op 
16 à 17 graden bij schapenbout, lamsgebraad, eendenborst of desgewenst een 
late gastronomische herfstbarbecue en deze wijn geeft al zijn geheimen prijs. 
U kan hem nog bewaren tot ongeveer zijn tiende jaar, maar hij is ook jong 
(vanaf zijn tweede à derde jaar) echt al heerlijk lekker!

RO
OD

	 FR A N K R I J K 	  
Côtes du Roussillon AOC.,  
Noémie Les Garettes 2019 

NR. 557I PRIJS: 28,51 + BTW = 34,50 EURO 

Met deze “Les Garettes” proberen de vier wijnbou-
wers de allerbeste wijn te produceren met de beste 
druiven die één van hun specifieke wijngaarden te 
bieden heeft. Op het uitzonderlijk perceel van 1,2 
hectare genaamd “Les Garettes” staan 35 jaar oude 
syrah wijnstokken in de zon te blaken. Het terrein ligt 
op een hoogte van 350 m nabij het dorpje Montner, 
aan de voet van de Pyreneeën.
De bodem bestaat voor 100 % uit leisteen: de ideale 
bodem voor de syrahdruif. De rendementen houden 

de wijnmakers er uitzonderlijk laag wat uiteraard resulteert in een buiten-
gewone smaakintensiteit. Van deze “Les Garettes” brengen ze amper 2000 
flessen op de markt. Na een strenge manuele selectie van de beste druiven, 
worden die uiterst zorgvuldig gevinifieerd in nieuwe eikenhouten Franse vaten 
van de beste tonneliers. Een vatrijping van 18 maanden rondt het proces hele-
maal af. De wijn die we in het glas krijgen is subliem: kruidig en gepocheerd 
zwart fruit, vanille en zoethout. De zuren ondersteunen deze evenwichtige 
rode reus die ons met gulle smaken, edele tannines en sappige afdronk met 
super bittertje al heel snel overtuigt en bedwelmt. Door zijn fruit kan u hem 
al zeer jong drinken (vanaf zijn tweede à derde jaar), maar u kan hem ook 
bewaren tot makkelijk zijn tiende jaar als u wil. Schenken op 16 à 17 graden. 
Wildstoverij, een gekonfijte eendenbout of een lamsbout solliciteren voor een 
plekje op de tafel waar deze ‘Les Garettes’ wordt ontkurkt. Klassewijn!

Philippe
Deneef

Hans
Decroos

Eric
Lanin

Stefaan  
Wauters
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Rioja
‘Rioja’ is zonder twijfel de bekendste Spaanse appellatie omdat hier reeds zeer lang kwaliteitswij-
nen worden gemaakt. Het gebied ligt in het midden van Noord-Spanje, in de vallei van de Ebro. 
De naam is afgeleid van een riviertje (rio in het Spaans) dat de naam ‘Oja’ draagt. Het gebied is 
ongeveer 40 bij 110 kilometer groot. Al in 1560 golden wetten en regels inzake het wijn maken 
en aan het einde van de negentiende eeuw werden hier methoden toegepast die men elders in 
Spanje nog niet kende. Veel inspiratie werd opgedaan in het slechts enkele honderden kilometers 
verder gelegen ‘Bordeaux’. Rioja kreeg als allereerste in Spanje de ‘Denominación de Origen’-sta-
tus in 1926 en was tevens later, in 1991, de eerste die de nog strengere ‘Denominación de Origen 
Calificada’ verkreeg vanwege de uitzonderlijke kwaliteit van haar wijnen. Die hoogste kwalificatie 
wordt alleen toegekend als aan zeer hoge eisen wordt voldaan: nog strengere kwaliteits- en labo-
ratoriumcontrole, een hoger percentage druiven wordt nog voor het persen afgekeurd, alle Rioja 
moet in de streek zelf gebotteld worden, enz. En dit zeer strenge systeem werkt, bijna alle Rioja 
vandaag verkrijgbaar is van goede kwaliteit.

RO
OD

	 S PA N J E 	  
Rioja, Rioja DOCa.,  
Viña Guria ‘Crianza’ 2018 

NR. 699H PRIJS: 6,60 + BTW =7,98 EURO

Deze `Viña Guria Crianza’ is een overheerlijke rode wijn! Om de term `Cri-
anza’ (de letterlijke vertaling is `opvoeding’) op de fles te mogen zetten, 
moet de wijn minstens 2 jaar opgeslagen hebben gelegen bij de produ-
cent waarvan minimaal 1 jaar op houten vaten (alleen voor Rioja en Ribe-
ra del Duero is dit 1 jaar, voor andere streken slechts een half jaar). Hij 
mag pas in zijn derde jaar verkocht worden. U kan deze `Viña Guria Crian-
za’ nu reeds drinken, hij is lekker rond, vol en zacht van smaak en heeft 
een lichte eiktoets die mooi versmelt in het geheel en niet overdreven is. 
De Tempranillo druif gecombineerd met het hout geven een fraaie vanil-

lesmaak. De afdronk is lang en zeer aangenaam! Drink hem bij vleesgerechten zoals Chateaubriand, 
entrecote, Spaanse kalfsniertjes of ossenhaas. Ook bij wild of tam gevogelte en wild zwijnsbout staat hij 
meer dan zijn mannetje. Drink deze zalige rode wijn op 16 à 17 graden tussen zijn derde en zevende 
jaar.

RO
OD

	 S PA N J E 	  
Rioja, Rioja DOCa.,  
Viña Guria ‘Reserva’ 2016 

NR. 849F PRIJS: 9,90 + BTW =11,98 EURO

Om de term ‘Reserva’ op de fles te mogen zetten, moet de wijn minstens 
3 kalenderjaren rijpen bij de producent waarvan minimaal 1 jaar op eiken-
houten vaten en 1 jaar op fles Het is een typische `Tempranillo’ die flu-
weelzacht en mooi rond smaakt. De vatrijping overheerst niet, is mooi 
samen gesmolten en niet overdreven en geeft een fraaie vanillesmaak. 
Ook de afdronk is lang en zeer aangenaam. Drink deze Reserva bij allerlei 
wild en tam gevogelte of vleesgerechten zoals ossenhaas, Chateaubriand 
of entrecote. Schenk hem op 17 à 18 graden tussen zijn vierde en twaalf-
de jaar. Klassewijn.

 Spanje

Comenge

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

W
IT

	 S PA N J E 	  
Rueda DO. ‘Verdejo’ 2020  
Bodegas Comenge 

NR. 862J PRIJS: 7,35 + BTW = 8,89 EURO

Alvaro Comenge bewijst 
met deze wijn dat hij niet 
alleen uitstekende rode 
wijnen kan maken, maar 
ook heel fijne, elegante 
witte! De Spaanse appella-
tie ‘Rueda’ staat bekend 
om zijn uitstekende witte 
wijnen. Het gebied is gele-

gen in het midden van ‘Castilla-y-León’, ten noord-
westen van Madrid, op zo’n 35 kilometer van de 
bekende D.O. ‘Ribera del Duero’. De reputatie van en 
vraag naar Rueda wijnen stijgt nog elk jaar en er 
kwamen ondertussen vele nieuwe producenten en 
voortreffelijke wijnen bij. Dé druif van deze streek is 
de ‘Verdejo’. Het is een zeer delicate druif die veel 
zorg vraagt en natuurlijk ontstaan is in Rueda. Om er 
het maximum uit te kunnen halen is het zeer be-
langrijk 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 rond-
heid, veel body en een mooie, lange afdronk. U 
schenkt hem best tussen zijn eerste en derde le-
vensjaar, op 10 à 11 graden. Heerlijk bij allerlei vis-
gerechten, mosselen, rauwe of gepocheerde oes-
ters en natuurlijk bij paella. Alvaro Comenge bewijst 
eens te meer zijn vakmanschap, ook voor het ma-
ken van witte wijn. Heerlijk lekker!

Het Rioja gebied ligt in het midden van Noord-Spanje, in de vallei van de Ebro
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RO
OD

	 S PA N J E 	  
Ribera del Duero DO. ‘Biberius’ 2020  
Bodegas Comenge 

NR. 846J PRIJS: 7,35 + BTW = 8,89 EURO

Ribera del Duero’ heeft als wijnappellatie de laatste jaren 
een zeer goede reputatie opgebouwd. Gelegen in ‘Castil-
la-León, zo’n 200 kilometer ten Noorden van Madrid, 
geniet het van zeer warme zomerdagen (overdag tempe-
raturen tot 40 graden) en frisse nachten (15 à 20 graden). 
Dit grote verschil tussen dag en nacht is een enorm voor-
deel voor de wijnstokken. Doordat die ’s nachts kunnen 
‘rusten’ verkrijgt men later fijnere wijnen met meer fris-
heid en finesse. Dit temperatuurverschil doet zich hier 

voor doordat de wijngaarden op een hoogte van 750 à 800 meter liggen. De 
meest gebruikte druif is de ‘Tempranillo’ die hier ook wel ‘tinto del pais’ of ‘tinto 
fino’ wordt genoemd. Deze ‘Biberius’ wordt gemaakt door ‘Bodegas Comenge’, 

een kleine familiale bodega die werd opgericht in 1999. De naam Biberius 
is ontleend aan hoe de Romeinse keizer Tiberius Claudius Nero werd 

genoemd door zijn soldaten toen hij in de eerste eeuw na Christus 
naar Castilla-León werd gestuurd en daar verliefd werd op de wijnen 
van de streek. Deze ‘Biberius’ is gemaakt met 90% Tempranillo en 
10% Cabernet Sauvignon. Hij verbleef 5 maanden op gebruikte Fran-

se eiken vaten. Verwacht geen Spaanse blockbuster, het is een licht-
voetige rode wijn die finesse en frisheid mooi combineert en waar het 

jong fruit domineert. Drink hem tussen zijn eerste en derde jaar bij allerlei lichte 
maaltijden en pastagerechten en dit fris op 15 à 16 graden.

RO
OD

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

NR. 707H PRIJS: 14,03 + BTW = 16,98 EURO

Deze 100% Tempranillo heeft een vatrijping en een ge-
bruik van nieuwe eiken vaten is elk jaar anders en wordt 
volledig bepaald door de karakteristieken en de kwaliteit 
van het betreffende wijnjaar, niets is hier standaard be-
paald. De bodega heeft hiervoor een kelder waar 900 
wijnvaten in kunnen liggen. Het resultaat van al deze 
belangrijke investeringen en grote inspanningen is een 
wijn die je gerust uitzonderlijk mag noemen. Hij weet 
fruit, kracht en zachtheid mooi te combineren tot een 

prachtig geheel. Deze wijn is zijdezacht, vol, harmonieus en delicaat. De afdronk 
is lang en aangenaam. Het mooiste van al is dat u niet moet wachten om deze 
hoogstaande wijn te drinken, hij is nu al perfect op dronk. U kan hem desgewenst 
bewaren tot zijn tiende of elfde jaar maar het is eigenlijk niet nodig, hij is nu 
fantastisch lekker! Geniet er van op 16 à 17 graden bij ossenhaas, reebiefstukjes, 
Chateaubriand, allerlei soorten wild en gevogelte of belegen harde kazen. Een 
wijn die u absoluut moet proeven.

RO
OD

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

NR. 356G PRIJS: 18,99 + BTW = 22,98 EURO

De Comenge Reserva krijgt zesentwintig maanden hout-
rijping op Franse en Amerikaanse eik. Het is een 100 % 
tempranillo van dertigjarige wijnstokken die gekenmerkt 
wordt door een intense en kruidige neus. Alle vertrouw-
de en weelderige geuren vinden we hier terug in een 
aromarijke parade: zoethout, rijp rood fruit, vanille, kara-
mel, kruidenboeket, kreupelhout en uiteraard cacao. 
Breedvoerige en mondvullende sensaties die minzaam 
onze zinnen prikkelen met versmolten tannines die een 

lange en boeiende finale inluiden. Genieten is het van deze volbloed Castiliaan die 
zijn prijs meer dan waard is en een perfecte partner is voor fijne vleeswaren, 
rundvlees en volrijpe kazen. Op zijn best tussen zijn vierde en vijftiende jaar en 
liefst te schenken op 17 à 18 graden. Prachtige Spaanse topwijn!

RO
OD

	 S PA N J E 	  
Ribera del Duero DO. Don Miguel Comenge 2016  
Bodegas Comenge 

NR. 863F PRIJS: 28,06 + BTW = 33,95 EURO

Deze `Don Miguel’ is de absolute topversie van het 
domein. De Tempranillo druiven zijn afkomstig van 
hun best gelegen wijngaard ̀ Las Hontanillas’. Deze ligt 
op een 890 meter hoge, zuidelijk georiënteerde hel-
ling met een arme klei- en kalkhoudende bodem. Met 
de druiven afkomstig van deze wijngaard kan men de 
meest complexe en fijnste wijnen maken! Het is zon-
der meer een grote Tempranillo, zeer sensueel en 
charmant met een grote complexiteit, een aangena-

me kruidigheid, fijn hout en indrukken van rood fruit en snoepgoed. Ook deze kan 
u vrij lang bewaren (tot minstens 12 jaar) maar laat zich ook jong al heel lekker 
drinken. Het volop aanwezige fruit en de zachte tannines nodigen echt uit om er 
bij een speciale gelegenheid af en toe al eens eentje open te trekken. Schenk 
deze grote Spaanse wijn bij hoogstaande vleesgerechten, wild, gevogelte en al-
lerlei kazen en dit op 16 à 17 graden, niet te warm dus. Hemelse wijn!

De Spaanse appellatie ‘Rueda’ is gelegen in het midden van 
‘Castilla-y-León’, ten noordwesten van Madrid, op zo’n 35 
kilometer van de bekende D.O. ‘Ribera del Duero’.

Vader en zoon ‘Comenge’
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Marche
Tussen ‘Emilia-Romagna’ en ‘Abruzzo’ ligt de Marche-streek, best te beschrijven als lief-
lijk in al zijn aspecten: zacht klimaat, prachtig landschap en een rustig levensritme met 
nogal lange middagdutjes en vrij uitgebreide aperitieven.

W
IT

	 I TA L I Ë 	  
Verdicchio dei Castelli di Jesi    
‘Classico Superiore’ DOC., Cuprese 2019 Colonnara 

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

De meest beroemde wijn van deze schilderachtige heuvels is 
ongetwijfeld de Verdicchio, wiens origine tot in de 14e eeuw 
kan nagetrokken worden. Deze grote anciënniteit heeft even-
wel niet echt bijgedragen tot de uitstraling van de Verdicchio 
over de wereld heen. Het grootste probleem van de Verdicchio 
is de overproductie: de reeds vrijgevige Verdicchio-stok staat 
veelal geplant in rijke, vette terroirs. Dit leidt tot zeer hoge 
oogstkwantiteiten. Slechts enkele wijnbouwers hebben inge-

zien dat zo’n hoog rendement de kwaliteit absoluut niet ten goede komt en ‘Colonnara’ is 
daar een van. Hun ‘Cuprese’ is een ronduit schitterende Verdicchio die in sommige oogstja-
ren zelfs geruime tijd mag rijpen. Het is een intens fruitige witte wijn met impressies van 
gele appel en ananas. Hij heeft een goede structuur en een mooi evenwicht en zijn smaak 
is sappig en smaakvol. Drink hem bij vis in romige saus en andere gerechten van zoet- en 
zoutwatervis. Op zijn best tussen zijn eerste en derde of vierde jaar en dit geschonken op 
ongeveer 10 graden. Fantastisch!

W
IT

	 I TA L I Ë 	  
Falerio DOC ‘Pecorino’ 2020  
Colonnara 

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

De naam van de druif ‘Pecorino’ doet denken aan de kaassoort 
met dezelfde naam, maar is een oude witte autochtone varië-
teit uit de Marken. De lage opbrengst per hectare heeft veel 
wijnproducenten lang weerhouden om deze bijzondere wijn te 
produceren. Pecorino behoort tot de Trebbiano familie en ge-
dijt het beste op de koele, hoge heuvels van de provincie As-
coli Piceno, in het zuiden van de Marche-streek. De druiven 
voor deze wijn staan aangeplant op zo’n 200 meter hoogte. De 

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

Sicilia
Wat de wijnen betreft kunnen we gerust stellen dat Sicilië 
nog een enorm potentieel heeft. Alles begint de laatste ja-
ren wel lichtjes in beweging te komen, maar dit is nog maar 
het begin. Vroeger waren het slechts enkele grote bedrijven 
die hier de plak zwaaiden maar nu komen er hoe langer hoe 
meer kleinere producenten bij die echt op kwaliteit willen 
werken. Het 100 hectare grote wijndomein van ‘Valle dell’A-
cate’ is hier het perfecte voorbeeld van. Het is gelegen in het 
Zuidoostelijke deel van Sicilië, vlakbij ‘Acate’ in de provincie 
‘Ragusa’. Alhoewel het al 6 generaties van dezelfde familie is, 
is het pas sinds een jaar of tien, vijftien dat ze hier 100% voor 
kwaliteit gaan. Het is vandaag een vrouw die het domein vak-
kundig leidt ‘Gaetana Jacono’. Ze heeft al enorm veel geïn-
vesteerd in al het nodige materiaal en de heraanplant van de 
wijngaarden, en laat zich adviseren door de beste specialis-
ten. Dit alles met maar één doel voor ogen: kwaliteitswijnen 
maken! Ze vindt het ook zeer belangrijk om de eigenheid en 
typiciteit van haar wijnen te behouden en gebruikt daarom 
bijna uitsluitend inheemse druivensoorten en wil niet weten 
van te veel vatrijping en andere ingrepen die tegenwoordig 
graag gebruikt worden om de zoveelste banale, commercië-
le, groot-industrie- of coca-cola-wijn te maken. Ze zweert bij 
authenticiteit en natuurlijke zuiverheid en zo hebben we dat 
het liefst!

W
IT

	 I TA L I Ë 	  
Sicilia Bianco IGT., Tenuta Ibidini  
‘Insolia’ 2019/2020 

NR. 711I PRIJS: 8,25 + BTW = 9,98 EURO

Deze droge witte is voor 100% gemaakt 
met de lokale ‘Insolia’, een kwaliteitsdruif 
met een lage opbrengst. Het is een delica-
te, fijne en aromatische wijn met een boe-
ket van bloemen, exotisch fruit en jasmijn. 
Zijn smaak is fris, mooi in evenwicht en 
voorzien van voldoende zuren doordat de 
druiven afkomstig zijn van hoger gelegen 
en dus koelere wijngaarden. De afdronk is 
aangenaam en lang. Heel lekker als aperi-
tief of bij bijna alle visgerechten. Best 

schenken op ongeveer 10 graden tussen zijn eerste en vierde 
levensjaar. Heerlijk verfrissend!

 Enkele Italiaanse schoonheden in promotie

Kaas met dezelfde 
naam: ‘Pecorino’

Het 100 hectare grote wijndomein van ‘Valle dell’Acate’ ...
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RO
OD

	 I TA L I Ë 	  
Sicilia Rosso IGT., Tenuta Ibidini  
‘Nero d’Avola’ 2019/2020 

NR. 712I PRIJS: 8,25 + BTW = 9,98 EURO

Dit is een 100% ‘Nero d’Avola’, een Sicili-
aanse druif die mooie, donkere wijnen 
produceert die robuust en toch zacht zijn. 
Het is een fijne en delicate wijn met diep-
gang en een heerlijke fruittoets. Een rode 
wijn voor alle momenten en gerechten 
die u best wat koeler schenkt (op zo’n 16 
à 17 graden) tussen zijn eerste en vierde 
jaar. Heel mooi!

RO
OD

	 I TA L I Ë 	  
Cerasuolo Di Vittoria DOCG.,  
Tenuta Ibidini 2018 

NR. 714H PRIJS: 14,87 + BTW = 17,99 EURO

`Cerasuolo di Vittoria’ is de meest re-
presentatieve DOC.- wijn van Zuidoost 
Sicilië. Hij wordt gemaakt in een groot 
gebied rond Vittoria. De druivensa-
menstelling bestaat uit 60% Nero 
d’Avola en 40% Frappato. Het is een 
volle, krachtige en complexe wijn, 
met veel rondheid. Hij is zacht en 
combineert veel rood bosfruit met 

fijne kruiden en wat cacao. De afdronk is mooi en lang. Heel 
mooi bij allerlei geroosterd of gebraden vlees. Schenk hem op 
16 à 17 graden tussen zijn tweede en vijfde of zesde jaar. 
Prachtige Italiaan…

Umbria:
‘Umbria’ (Umbrië) ligt ongeveer midden in Italië, tussen Toscane en Marche. Het is een 
gebied met groene heuvels en strenge bergen. Het landschap glooit van zuid-oost-Toscane 
probleemloos Umbrië in, inclusief de typische cipressen en de wijn- en olijfboomgaarden. 
Vele toeristen die in Toscane op vakantie zijn (of daar geen plaats meer hebben gevonden), 
hebben de weg naar Umbrië al gevonden. De kabbelende heuvels in het westen hebben 
echter niets van doen met de grimmigheid van de oostelijke bergen waar de Apennijnen 
zich in eikenbossen hullen en op ijle hoogvlakten schitterende steden als ‘Norcia’ liggen. Die 
mooie Apennijnen zijn trouwens meermaals het toneel van stevige aardbevingen geweest. 
Rond 2000 kochten de gebroeders Valneo en Tonino Livon, wijnbouwers van vader op zoon 
uit de streek van Friuli tegen de Oostenrijkse grens, hier het wijndomein ‘Colsanto’. Het is 
gelegen in de D.O.C.G. zone van ‘Montefalco’ in het plaatsje ‘Bevagna’, moest u er ooit in 
de buurt zijn. Het domein is 20 hectare groot en beplant met ‘Sagrantino’, ‘Sangiovese’ en 
‘Merlot’. Vanuit het prachtig gerestaureerde landhuis heb je een heel mooi vergezicht over 
‘Assisi’. De gebroeders maken er enkele hoogstaande rode wijnen, zoals we dat van hen 
gewoon zijn op hun andere wijndomeinen:

RO
OD

	 I TA L I Ë 	  
Rosso di Montefalco D.O.C. (Umbria),  
Fattoria Colsanto 2016 

NR. 783F PRIJS: 11,55 + BTW = 13,98 EURO

Deze ‘Rosso di Montefalco’ wordt gemaakt met de druiven ‘Sagrantino’ 
en ‘Sangiovese’ en heeft veel persoonlijkheid. Hij is intens en vrij stevig 
maar biedt tegelijkertijd toch ook mooi fruit en een zekere zachtheid. U 
drinkt hem best tussen zijn tweede of derde en zesde jaar bij stoofscho-
tels, lamsbout, Osso Bucco of gebraden tam gevogelte. Schenk deze 
mooie wijn op 17 à 18 graden. Een typische Italiaan…

RO
OD

	 I TA L I Ë 	  
Sagrantino di Montefalco D.O.C.G. (Umbria),  
Fattoria Colsanto 2013 

NR. 784Z PRIJS: 23,12 + BTW = 27,98 EURO

Umbrië heeft twee D.O.C.G. wijnen, de hoogst mogelijk classificatie 
voor Italiaanse wijn, waarvan Sagrantino di Montefalco er één is. De 
productiezone van deze wijn is niet groot en ligt zo’n 30 kilometer ten 
zuiden van Perugia. Deze grootse rode wijn wordt al sinds de Middel-
eeuwen gemaakt van Sagrantino-druiven uit de wijngaarden van het 
gelijknamige stadje. De wijn moet verplicht 30 maanden rijpen waar-
van minstens 12 op houten vaten. Het resultaat is een zeer intense, 
tanninerijke en toch fruitige wijn die goed bewaard kan worden. Kracht, 
volheid en body typeren deze Sagrantino die u best drinkt tussen zijn 

vijfde en dertiende of veertiende jaar. Hij zal het heel goed doen bij geroosterd vlees en wild, 
gerechten met veel kruiden en allerlei gevogelte zoals patrijs, fazant of eend. Schenk deze 
edele Italiaan op 17 à 18 graden bij speciale gelegenheden. Ronduit een grote wijn!

... vakkundig geleid door Gaetana Jacono.
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De glooiende heuvels van Toscane, de regio bekend voor kunststeden als Firen-
ze, Siena en Pisa, herbergen enkele van Italië’s aller beroemdste wijngaarden. 
De meest vertrouwd klinkende naam is ongetwijfeld Chianti. Het Chianti-gebied 
strekt zich uit van Firenze in het noorden tot Siena in het zuiden. Het wijndomein 
Poggio Bonelli bevindt zich helemaal in het Zuiden van dit gebied, in Castelnuovo 
Berardenga. De filosofie van het domein is om de wijnen een uitdrukking te laten 
zijn van de omgeving waar de druiven in zijn opgegroeid. We stellen u twee schit-
terende wijnen van hen voor: 

RO
OD

	 I TA L I Ë 	  
Chianti D.O.C.G., ‘Villa Chigi’ 2019/2020  
Poggio Bonelli 

NR. 982I  PRIJS: 6,60 + BTW = 7,98 EURO

Deze Villa Chigi is gemaakt met uitsluitend Sangiovese en 
kreeg geen vatrijping om het pure fruit volledig tot zijn 
recht te kunnen laten komen. Het is een uiterst vlot drink-
bare en aangename wijn die voorzien is van veel ‘San-
giovese’-fruit in geur en smaak. Zijn mondvullende, vlezige 
en soepele smaak maken hem zeer geschikt bij goed ge-
kruide schotels, geroosterd vlees, koude schotels en natuur-
lijk bij allerlei pasta’s, pizza, spaghetti en allerlei andere 

Italiaanse gerechten! Geniet ervan tussen zijn eerste en vierde jaar maar zorg zeker dat 
u hem niet te warm schenkt, ideaal is licht gekoeld op zo’n 16 graden.

RO
OD

	 I TA L I Ë 	  
Chianti Classico D.O.C.G.,  
Poggio Bonelli 2019 

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

‘Chianti Classico’ kreeg in 1996 zijn eigen D.O.C.G. 
(Denominazioni di Origine Controllata e Garantita) 
wat betekende dat er aan veel strengere kwaliteit-
snormen moest voldaan worden om die appellatie 
op het etiket te mogen dragen. Het luidde meteen 
de heropstanding van kwaliteitswijnen in dit geze-
gende gebied in, de kwaliteit ging er met spron-
gen op vooruit! Deze Classico is gemaakt met 90% 

Sangiovese die aangeplant staat op een ongeveer 280 meter hoge, zuid-ge-
oriënteerde heuvel. Na de oogst wordt hier op traditionele wijze wijn ge-
maakt die vervolgens nog 10 maanden op voor de helft of 1/3 nieuwe eiken 
vaten. Het resultaat is een rode Italiaan met een onvervalste, karakteristieke 
uitdrukking van de Sangiovese. In de neus nemen we wilde bessen, zwarte 
kersen en tijm waar. De smaak is stevig en rechtdoor maar de kruidigheid en 
delicate houttoets verzachten het geheel, lekker! Schenk hem op zo’n graad 
of 16 en dit tussen zijn derde en zevende jaar. Hij zal heel goed tot zijn recht 
komen bij allerlei gegrilde en gebraden vleessoorten met veel kruiden, bij 
lamsbout, Osso Bucco, bij allerlei soorten wild en gevogelte zoals fazant, bij 
konijn, bij pizza, pasta en natuurlijk bij kazen zoals Gorgonzola, Fortina of 
Emmental.

RO
OD

	 I TA L I Ë 	  
Toscana IGT, ‘Poggiassai’ 2015/2016  
Poggio Bonelli 

NR. 318E PRIJS: 16,51 + BTW = 19,98 EURO

Onder de naam ‘Poggiassai’ maakt wijndo-
mein Poggio Bonelli een superwijn met 75% 
Sangiovese en 25% Cabernet Sauvignon. De 
wijngaarden liggen in het Chianti appellatie-
gebied op een zuid-west georiënteerde 
heuvel op 250 meter hoogte. Ook hier wordt 
op traditionele wijze gevinifieerd waarna de 

wijn 16 tot 18 maanden rijping krijgt op Franse eiken vaten. Het is niet voor 
niets dat deze knappe wijn ‘tre bicchieri’ kreeg in de Italiaanse wijnbijbel 
GAMBERO ROSSO, de hoogste onderscheiding waar alle Italiaanse wijnma-
kers van dromen… Het is een wijn met veel persoonlijkheid, een intens 
diepe rode kleur en aroma’s van rood fruit, tabak, champignons, peper en 
chocolade, heerlijk! De smaak is genereus en goed gestructureerd, veel ede-
le tannines en een uitzonderlijk evenwicht… Mooi! Drink hem op 16 à 17 
graden bij geroosterd en gebraden rood vlees, wild, gevogelte, lamsbout en 
allerlei belegen kazen. Op zijn best tussen zijn derde en achtste of negende 
jaar. Wat een knappe wijn!

 Italië

Toscana

POGGIO BONELLI

Castelnuovo Berardenga
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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 mogelijk voordoen, tot kunst is verhe-
ven, 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. 
Pico en Vitaliano Maccario staan bekend als moderne wijnmakers en streven de hoogst denkbare kwaliteit na: dat 
konden we reeds tot onze grote tevredenheid ondervinden in de geweldige barbera’s die zich bij ons op de kaart 
hebben gezet. Net als de barbera’s van dit huis van vertrouwen mogen ook deze Barbaresco en Barolo er zijn!

RO
OD

	 I TA L I Ë 	  
Barbaresco DOCG. 2018  
Pico Maccario 

NR. 558H PRIJS: 21,41 + BTW = 25,90 EURO 

Omdat Barbaresco en Barolo allebei van dezelfde druif 
(100 % nebbiolo) gemaakt worden en de afstand tus-
sen de productiegebieden zeer klein is, worden ze 
vaak met elkaar vergeleken. Barbaresco is over het 
algemeen wat subtieler en zachter van smaak omdat 
hij in een net wat milder klimaat geproduceerd wordt. 
Dit subtiele verschil in terroir zorgt ervoor dat de tan-
nines in de Barbaresco wijn minder scherp smaken 

dan bij een Barolo, omdat de druiven eerder rijp zijn. Overigens betekent dit niet dat 
Barbaresco’s altijd minder krachtig zijn dan Barolo’s, er zijn ook wijnhuizen die ware 
patsers maken. Ook deze van Pico Maccario doet zijn naam alle eer aan. De druiven 
komen van wijngaarden met een zuid-zuid-oost oriëntatie gelegen op heuvels 250-
260 m boven zeeniveau. Zoals geweten is de Piëmontese bodem (kalksteen en 
mergel met zandkorrels) uniek en noodzakelijk voor een geslaagde teelt van de wat 
nukkige nebbiolo die pas in oktober zijn volle rijpheid bereikt. Qua procedé krijgen 
de druiven dezelfde behandeling als bij de Barolo. Enige verschil is de veroudering 
van de wijn die ‘slechts’ 9 à 10 maanden in Slavonische (Noordoost-Kroatische) va-
ten van 25/35 hl en 12 maanden op fles hoeft te verblijven om aan de wettelijke 
regulering te voldoen. De geuren zijn dezelfde als die van de Barolo maar met iets 
meer zomerse kruidigheid en frissere fruittoetsen. De wijn is aromatisch en boeiend 
waarbij de speelse en soepele zuren opvallen en de tannines nog bitterheid verto-
nen die binnen een tweetal jaren aangenaam zullen evolueren. Hij heeft een fijne 
afdronk die een mooie toekomst belooft. Alle klassiekers uit de Piëmontese keuken 
passen naadloos bij deze nobele broer van koning Barolo; maar van de prins geen 
kwaad, dus gunnen we hem het gezelschap van klassiekers zoals parmigiana di 
melanzane (aubergines met kaas uit de oven), stoofpotten met rundvlees of wild 
zwijn, pasta met truffel, stevige oude kazen of een ossobuco uit Lombardije. We 
zetten onze fles niet te vroeg op tafel want de ideale schenktemperatuur is 16 à 17 
graden. Verfijnde klasse…

Pico en Vitaliano Maccario

Piemonte

PICO MACCARIO

RO
OD

	 I TA L I Ë 	  
Barolo DOCG. 2017  
Pico Maccario 

NR. 559G PRIJS: 27,19 + BTW = 32,90 EURO 

Op een strak en stijlvol etiket lezen we de vol-
gende woorden: fortuna, luce, cultura, rispetto 
en Italia. Het zijn kenmerken die we aan deze 
nobele wijn en zijn ontstaan kunnen toeschrij-
ven. De nebbiolo druiven zijn afkomstig uit het 
Langhe gebied met ronkende namen van ge-
meenten als Neive, Serralunga d’ Alba en Barolo 
zelf. Het terroir is er zeer oud en dateert uit het 

mioceen, een belangrijk geologisch tijdperk gekenmerkt door compacte en 
fijne bodemstructuur (kalk, kleimergel en slibafzetting) die voor diepgang in de 
wijn zorgt. De wijnmaker kan alvast profiteren van deze ideale beginsituatie en 
met een doorgedreven selectie van de beste druiven, nauwgezette ontristing 
en zachte persing laat hij niks aan het toeval over. Dan volgt er een traditione-
le vinificatie en maceratie van minimum 13 tot 15 dagen waarbij de hoed (een 
dichte koek van schilletjes in de gistingskuip) regelmatig ondergedompeld 
wordt. De afwerking en rijping gebeurt 18 maanden in Slavonische (Noord-
oost-Kroatische) vaten van 25/35 hl en 12 maanden op fles. We kunnen door 
toepassing van deze technieken eerder spreken van een ‘moderne’ Barolo: een 
wijn die sneller drink- en genietbaar is en dat blijkt ook als we deze Barolo van 
Pico Maccario proeven. Ook al is hij nog wat gesloten, ruiken we toch al rijp 
rood fruit (framboos en kers), florale toetsen (lavendel en roos) en verder een 
aangename kruidigheid. Dezelfde fijne en delicate aroma’s keren terug op onze 
smaakpapillen waarbij frisse zuren en (nog niet geheel) versmolten tannines 
het plaatje compleet maken. Deze Barolo is nog jong maar nu zeker al geniet-
baar, op zijn best zal hij zijn tussen zijn zesde en tiende jaar. Deze topwijn 
combineren we idealiter met gerechten uit de Piëmontese keuken zoals brasa-
to al Barolo (gemarineerde rundsschouder), risotto met porcini of vitello alla 
Piemontese, bij ons beter gekend als vitello tonato. Liefdevol uitschenken op 
16 à 17 graden en genieten maar...
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RO
OD

	 I TA L I Ë 	  
Veneto, Valpolicella Ripaso   
Superiore DOC. 2017 Dal Cero 

NR. 339G PRIJS: 14,83 + BTW = 17,95 EURO

De Valpolicella Ripasso 
DOC Superiore is sa-
mengesteld uit een 
klassieke assemblage 
van corvina, rondinella 
en molinara. De manu-
ele druivenoogst ge-

beurt afhankelijk van het weer in september of okto-
ber. Valpolicella Ripasso Superiore ondergaat na 
fermentatie in stalen tanks een tweede fermentatie 
(gisting) als hij getrokken wordt over de gedroogde 
en al uitgeperste druivenschillen die zijn overgeble-
ven van de Amarone. Daardoor krijgt een ripasso een 
iets hoger alcoholgehalte, hier 14,5%. De wijn ver-
blijft 12 maanden op eiken vaten van 20 hl. In het 
glas een robijnrode kleur, de neus interessant en 
complex: zoetheid, succulentie, kruidigheid en ge-
stoofd fruit. Aanzet en middenstuk kenmerken zich 
door aromatische volheid waarna er levendige en 
frisse zuren in de afdronk volgen en een bittertje. Nu 
drinken kan, maar nog even laten liggen kan zeker 
ook, geen probleem tot makkelijk 2022. Smaakt 
heerlijk bij eend, varkensgebraad en een smeuïge ri-
sotto met aardse smaken. Niet te warm schenken, op 
ongeveer 17 graden is prima.

Friuli

RO
OD

	 I TA L I Ë 	  
Venezia Giulla IGT., Braide Alte 2018  
(TRE BICCHIERI GAMBERO ROSSO  2021) Azienda Livon 

NR. 962H PRIJS: 24,78 + BTW = 29,98 EURO

De gebroeders Livon maken in Friuli enkele heel lekkere witte topwijnen maar deze 
Braide Alte is wel hun topper! Hij kreeg sinds 1996 reeds 11 keer een ‘Tre Bicchieri’ in 
de vermaarde Italiaanse wijngids ‘Gambero Rosso’ ! Het druivenmengsel (Chardonnay, 
Sauvignon, Moscato Giallo en Picolit) is zeer origineel en wat ongebruikelijk, maar als u 
de wijn proeft bent u meteen verkocht. De volledig met de hand geplukte druiven 
vergisten in nieuwe eiken vaten en blijven daarna nog 8 maanden op diezelfde vaten 
verder rijpen op een constante temperatuur. Na eerst nog een tijdje op fles te hebben 
verder gerijpt, worden ze dan op de markt gebracht. Het resultaat is prachtig: een intens 
en complex aroma met kruidige toetsen en een warme, volle smaak die elegantie en 
verfijning tentoon spreidt. Het is een wijn die je jong kan drinken maar ook gerust 8 of 

10 jaar kan bewaren! Het is een wijn voor uw betere kookwerk, heel lekker bij tongfiletjes in roomsaus met 
verse garnaaltjes, gegrilde lotte met een lichte mosterdsaus, gebakken kabeljauw met asperges, kreeft, oesters, 
snoek, zeetong of zelfs bij wit vlees. Wel heel belangrijk bij deze wijn is om hem NIET TE KOUD te schenken, 
ideaal is op 13 à 14 graden, dan komt hij volledig tot zijn recht. Wow, heel knap!

 Italië

RO
OD

	 I TA L I Ë 	  
Veneto, Amarone della Valpolicella DOCG. 2015  
Dal Cero 

NR. 340E PRIJS: 33,02 + BTW = 39,95 EURO

Bij de Amarone van Dal Cero hoort misschien een woordje uitleg over dit prach-
tige product. Een Amarone wordt gemaakt van ingedroogde druiven (recioto), 
meestal en hier ook van dezelfde variëteiten als een Valpolicella. De druiven ko-
men altijd van de best gelegen wijngaarden en alleen de mooiste trossen worden 
gebruikt. Om de bessen niet te beschadigen worden ze voorzichtig naast elkaar 
te drogen gelegd in houten kratjes of op rekken in donkere, goed geventileerde 

schuren. Dit proces duurt enkele maanden en hierbij verliezen de druiven 25 à 40 procent aan vocht, waardoor 
de concentratie van suiker, aroma- en smaakstoffen toeneemt. Na het drogen worden de druiven ontsteeld en 
voorzichtig geperst waarna er een langzame gisting plaatsvindt van ongeveer veertig dagen. U voelt al aan dat 
dit leidt naar een bijzonder boeiende en complexe wijn, zeker als we weten dat er nog een vierjarige rijping 
volgt op eiken vaten en een korte bewaring op fles. Deze Amarone geeft blijk van een verbazende diepte en 
concentratie met een rijk aroma van volrijp fruit, koffie, cacao, kruiden en elegante tannines. Maar hij geeft 
nog niet al zijn geheimen prijs. Er is rood en zwart fruit aanwezig, maar de secundaire geuren en smaken laten 
nog op zich wachten. Tenzij je een Amarone graag jong drinkt, nog even geduld oefenen dus. Op zijn best zal 
hij zijn tussen zijn zevende 
en dertiende à vijftiende 
jaar. Ideaal bij geroosterd 
rundvlees, wild en oude ka-
zen, maar u kan er ook zo 
gewoon van genieten als 
‘vino da meditazione’: na 
een half glas ziet de wereld 
er al een stuk mooier uit… 
Schenken op ongeveer 17 
graden en genieten maar…

De familie Livon

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

Davide, Francesca, Alberto en Nico Dal Cero

Valpolicella

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

Twee gereputeerde wijnbouwers, een Duitser en een Fransman, maken deel uit van een con-
sortium dat verder bestaat uit één Duitse en drie Bulgaarse 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 Bul-
garije bevindt. De zanger Orpheus wordt als Thraciër beschouwd en hopelijk worden wij even 
lyrisch van deze wijnen als het publiek destijds van het uitzonderlijke gezang van deze tragi-
sche held. Het Bessa Valley 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 
kelders zich deels in de rotsen bevinden wat voor constante temperatuur en vochtigheid zorgt 
zodat de wijn er in optimale 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 Bul-
garije 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

	 B U LG A R I J E 	  
Wine with PGI-Thracian Lowlands,  
Domaine Bessa Valley ‘Petit Enira’ 2017 

NR. 369G 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 zorgvul-
dige selectie rijpt de wijn 12 maanden in Franse eiken vaten. Dit levert 
een smaakvol en evenwichtig glas op met fruitige 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
OD

	 B U LG A R I J E 	  
Wine with PGI-Thracian Lowlands,  
Domaine Bessa Valley ‘Enira’ 2016 

NR. 370F 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 tweejarige Franse fusten. De aangename fruitgeuren en overvloe-
dige kruidigheid in de neus keren beloftevol terug bij een volle aanzet 
waarna een mooi middenstuk slechts de prelude is van een lange, boeien-
de 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!

 Bulgarije

Een gloednieuw wijndomein waarvan de kelders 
zich deels in de rotsen bevinden, wat voor een 
constante temperatuur en vochtigheid zorgt.

Stephan von Neipperg, eigenaar van zes 
bekende wijnkastelen in Saint-Emilion
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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2021

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

RO
OD

	 C H I L I , 	  
Maipo Valley, ‘Gran Reserva’ Queulat   
‘Shiraz’ 2017 Viña Ventisquero 

NR. 797G PRIJS: 9,07 + BTW = 10,98 EURO

Eén van de subgebieden van de centrale val-
lei (Central Valley) waar de druivenstokken 
rijkelijk staan aangeplant, is `Maipo Valley’. 
Daar is deze `Queulat Shiraz’ gemaakt met 
85% Syrah en 15% Cabernet Sauvignon. Hij 
verbleef 14 maanden op voor de helft Franse 
en voor de helft Amerikaanse eiken vaten. 
Het is een krachtige wijn met een neus van 
zwart fruit, pruimen en zwarte chocolade. De 

smaak is stevig, complex en kruidig. Dit is een heel mooie wijn die 
lekker zal smaken bij stevige vleesmaaltijden en allerlei soorten wild 
en gevogelte zoals kwartel, duif of fazant. Schenk hem op 16 à 17 
graden tussen zijn tweede en vijfde jaar en geniet er van!

W
IT

	 C H I L I 	  
Atacama Valley, ‘Single Block’ Grey   
‘Sauvignon Blanc’ 2019 (PARKER 92) Viña Ventisquero 

NR. 484I PRIJS: 13,21 + BTW = 15,98 EURO 

Na rijping in de wijngaard volgt bij deze witte Grey een lang-
zame fermentatie en de wijn verbleef tien maanden op zijn lie 
in foudres (vaten van 2.500 liter). Dat proeven we aan de 
mooie, rijke aroma’s. In ons glas zien we een bleekgele, hel-
dere wijn en herkennen we meteen de karakteristieken van de 
sauvignon blanc: groene paprika, citrus en vuursteen. We mer-
ken ook een zilte toets die de nabijheid van de zee verraadt: 
Atacama Valley bevindt zich op slechts 23 km van de Stille 
Oceaan. Op onze smaakpapillen zinderen dezelfde reeds ge-

noemde smaken waarbij de frisse zuren en het aangenaam bittertje in een zuivere afdronk 
ons al naar het volgende glas doen uitkijken. De wijn is ideaal als aperitief en de perfecte 
begeleider van zeevruchten of kabeljauwachtigen. Zorg voor de juiste schenktemperatuur 
van rond de negen à tien graden. Je kan deze prachtige Grey best drinken tussen zijn eerste 
en vijfde jaar. Heel knappe Chileen!

RO
OD

	 C H I L I , 	  
Colchagua Valley, ‘Premium’ Vertice  
‘Carmenère/Syrah’ 2018 (PARKER 92) Viña Ventisquero 

NR. 867H PRIJS: 16,51 + BTW = 19,98 EURO

Deze ̀  Premium’ wijn van Ventisquero is het resultaat van een samen-
werking tussen huisoenoloog `Felipe Tosso’ en de wereldvermaarde 
Australische oenoloog en maker van icoonwijn ̀ The Grange’ (Penfolds 
wijn van 225 euro per fles.) `John Duval’. Er werden twee druiven 
gebruikt: Carménère en Syrah. Carménère’ is dé typische druif van 
Chili. Zijn lage zuurgehalte geeft hem een echte zoete fruitigheid. 
Mooi rijp heeft hij een aroma van zwart fruit en specerijen, rijke ronde 
tannines en een verbazend mooi pikant samenspel van geuren: kof-
fie, geroosterd vlees, selderij en sojasaus. Dit zoet/ pikante aroma 
samen met de volle textuur maakt Carménère echt een bijzondere 
druif. Syrah is iedereen waarschijnlijk welbekend van de Franse Rhô-
ne wijnen en vele andere wereldwijnen. Na een rijping van 22 maan-

den op Franse eiken vaten en een tijdje op fles, is deze wijn nu heerlijk om te drinken! Het 
is een bijzonder donkerkleurige wijn met prachtige aroma’s van gebrand hout, specerijen, 
zwarte peper en lekker rood en zwart fruit. Zijn complexe smaak is uiterst geconcentreerd 
en de zijdezachte tannines verzekeren een lang bewaringspotentieel. De afdronk is indruk-
wekkend en lang. Een wijn om nu al eens te kraken als u hem enkele uren lucht geeft of 
om nog een tiental jaren te bewaren. Geniet van deze donkerkleurige, heerlijke wijn bij 
gebakken en gebraden mals rood vlees, allerlei wild of gebraden tam gevogelte. Schenk 
hem iets frisser, op zo’n graad of 15 à 16 is prima. Het levende bewijs tot welke uitmunten-
de kwaliteit Chili in staat is, en dat is nog maar het begin.

 Chili, altijd een zeer mooie prijs/kwaliteitsverhouding

Felipe Tosso, hoofd van de 
wijnmakers bij Ventisquero.

‘Central Valley’ is de algemene en overkoepelende 
benaming voor de verschillende Chileense 

valleien waar kwaliteitswijn wordt gemaakt.

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

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

RO
OD

	 A RG E N T I N I Ë 	  
Mendoza, Altos Las Hormigas ‘Malbec’ Clasico 2019  
(PARKER 90+) 

NR. 687I PRIJS: 8,25 + BTW = 9,98 EURO

Malbec is oorspronkelijk een Franse druivenvariëteit die 
heel veel wordt gebruikt in ‘Cahors’ en in mindere mate in 
de Bordeaux- en Loirestreek. Overgewaaid naar Argentinië 
halfweg de 19e eeuw, had de druif daar onmiddellijk suc-
ces. Ze geeft er wel compleet andere resultaten dan in 
Frankrijk. De hedendaagse Argentijnse wijnen die van Mal-
bec zijn gemaakt, hebben uiterst zachte, zoete tannines en 
kunnen aldus reeds vrij jong gedronken worden. Iets hele-
maal anders dus dan de ‘zwarte’ Cahors die meestal bij-

zonder hard en ontoegankelijk zijn in hun jeugdjaren. Deze 100% Malbec is een 
diepgekleurde, zeer geconcentreerde wijn met zachte tannines, een aangename 
ronde soepelheid en een mooie afdronk met een klein beetje hout en een jamach-
tige fruitigheid. Hij is niet lang geleden verkozen tot allerbeste Argentijnse Malbec 
onder de 15 Engelse Pond door het befaamde wijntijdschrift ‘Decanter’! U drinkt 
hem best tussen zijn eerste en vijfde jaar bij gestoofd of gebraden lamsvlees, steak 
van de grill met pepersaus, rundvlees, spare ribs, confits van eend en gans, zacht 
smakende wildgerechten of harde kazen. Schenken op 16 à 17 graden, niet te 
warm dus. Een heel mooie prijs/kwaliteitsverhouding!

 Argentinië, een wijnland om rekening mee te houden

RO
OD

	 A RG E N T I N I Ë 	  
Mendoza, Altos Las Hormigas  
‘Malbec Reserva Vineyard Selection’ 2018 (PARKER 94+) 

NR. 853H PRIJS: 18,59 + BTW = 22,49 EURO

De zeer rijpe en streng geselecteerde Malbec druiven van 
deze ‘Altos Las Hormigas Reserva’ werden volledig met de 
hand geplukt en bleven ongeveer 30 dagen in kleine 
roestvrij stalen kuipen om vervolgens 16 maanden op uit-
sluitend Franse eiken vaten te worden gelagerd. Het resul-
taat is zonder meer fenomenaal te noemen… Deze wijn 
zou elke wijnliefhebber eens in zijn leven moeten ge-
proefd hebben om te weten wat men in Argentinië met 
Malbec kan bereiken! Zijn zwarte kleur bereidt u al voor op 

wat gaat komen: een topwijn… Een zeer complexe neus van rood en zwart fruit, 
lavendel en cederhout, een uiterst geconcentreerde smaak die toch zacht, mild en 
zuiver is en een bijna eindeloze afdronk die je alleen bij de allergrootste wijnen 
kan terug vinden. Mama mia, om even stil van te worden… Alhoewel u deze wijn 
gemakkelijk 15 jaar kan bewaren en hij in de komende jaren nog veel zal verbe-
teren, kan u hem toch ook reeds nu drinken als u hem decanteert en genoeg lucht 
geeft. Schenk hem niet te warm, op zo’n 16 à 17 graden, bij gestoofd of gebraden 
lamsvlees, steak van de grill met pepersaus, rundvlees, zacht smakende wildge-
rechten of harde kazen. Een droom van een wijn!

Alberto Antonini



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

NIEUWSBRIEF  
NOVEMBER 2021

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

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

W
IT

	 N I E U W -Z E E L A N D	  
Marlborough, Wairau, Saint Clair Family   
Estate ‘Sauvignon Blanc’ 2020/2021 

NR. 245J PRIJS: 12,38 + BTW = 14,98 EURO

De Saint Clair Sauvignon Blanc heeft een heldergele kleur en lichte kleverig-
heid. We snuiven de typische geuren op van gras, pompelmoes, kruisbes, 
passievrucht en lichte zilte toetsen. De opening is beloftevol en het midden-
stuk goed gevuld met een mooie intensiteit. In een lange tintelende finale 
overheersen verfrissende zuren, een hint van guave en fijne citrustoetsen. 
Niet te versmaden als aperitief, bij schaal- en schelpdieren of bij lenteslaatjes 

met pittig gerookte kip of kalkoen. Te schenken op 10 à 11 graden tussen zijn eerste en derde of 
vierde jaar.
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Marlborough, Southern Valley,  
Saint Clair Family Estate ‘Pinot Noir’ 2019 

NR. 504I PRIJS: 13,21 + BTW = 15,98 EURO

Deze pinot noir is afkomstig van de wijngaarden in de Southern Valley. De 
wijnmaker heeft er alles aan gedaan om er een geconcentreerde wijn van te 
maken. Tijdens de gisting wordt de ‘hoed’ (de schilletjes die boven komen 
drijven) acht keer per dag ondergedompeld. Daarna rijpt een deel van de wijn 
een aantal maanden op nieuw en gebruikt eikenhout. Dat levert een granaat-
rode wijn op met een smalle waterrand en dikke tranen. We ruiken wat we 

altijd graag willen terugvinden in een goed glas wijn: rijpe aardbeien, zon doorstoofde bosbessen 
en zoethout, ceder en wat thee en chocolade. In de mond genieten we van een zuinige aanzet die 
snel evolueert naar een rijk gevuld middenstuk met tonen van rode en zwarte bessen, kaneel en 
koffie om dan lang te blijven kleven in een volle, lange en boeiende afdronk. Zorg dat de fles zich 
lichtjes gekoeld aanbiedt bij de gasten op een temperatuur van 15 à 16 graden, heel belangrijk. 
Heerlijk bij een gegrilde steak of pastagerechten. Extra tip: iets koeler geschonken bij een zomer-
se barbecue kan ook! Genieten!

 California USA

 Nieuw-Zeeland
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California, Mc Manis  
‘Merlot’ 2018 

NR. 539H PRIJS: 9,90 + BTW = 11,98 EURO 

In deze wijn hoofdzakelijk Merlot, maar voor de textuur en de 
kleur werd een klein percentage tannat en petit verdot toege-
voegd. Op het oog en in de neus niets dan veelbelovende 
kenmerken: tranen in het glas, veel fruit (aardbei en zwarte 
bes) en smakelijke kruidigheid (zoethout en vanille). De most 
kreeg een zachte persing en na fermentatie in stalen tanks, 
verbleef de wijn zes maanden op Franse en Amerikaanse ei-
ken vaten. Deze MacManis Merlot is een gulle wijn boordevol 
fruit met sappige zuren, fijne tannines en wat toast in de fina-

le. Op zijn best tussen zijn eerste en vijfde jaar. Mooi te combineren met eenden-
borst met granaatappelsaus of een heerlijk stukje Ierse ribeye met een fris slaatje 
en kraakverse frietjes. Best iets frisser schenken, op zo’n 16 à 17 graden is perfect.
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California, Mc Manis  
‘Cabernet Sauvignon’ 2019 

NR. 540I PRIJS: 10,65 + BTW = 12,89 EURO 

Het productieproces kreeg hier bijzondere aandacht met fer-
mentatie op de schillen, waarna het sap verbleef op inox tanks 
alvorens de wijn 4 tot 6 maanden te laten rijpen op nieuwe en 
reeds gebruikte Franse en Amerikaanse eiken vaten. Granaat-
kleurig met vele gekleurde tranen en een aangename geur 
van zwarte bes, braambes en kers. Verder kruidigheid, rokerig-
heid, vanille en chocola. Na een licht fruitige aanzet krijgen we 
de fijne aroma’s terug die resulteren in een subtiele afdronk 
met bittertje. Best te drinken tussen zijn eerste of tweede en 

zesde jaar. Mooi bij geroosterd vlees op een herfstbarbecue met champignonsaus 
of een beef wellington gemaakt door de hobbykok van dienst. Te schenken op 
ongeveer 17 graden, heel mooie Cabernet!

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


