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

Château Cavalier

Château Cavalier blinkt en schittert in de heuvels
van het ‘Massif des Maures’, in Vidauban, in de
Var. In dat karaktervolle gebied ligt hun wijngaard
van 132 aaneensluitende hectares, bijna volledig
omzoomd door bossen. Het riviertje ‘Cavalier’ gaf
niet alleen de naam aan de wijnen van dit domein
maar zorgt ook voor een natuurlijke irrigatie van de
stokken. Na langzame rijping in een warm klimaat
met koele nachten en mistige ochtenden, gebeurt de
fermentatie door natuurlijke gisting. Opmerkelijk dat
het oogsten hier ‘s nachts gebeurt, wat de frisheid
van de latere wijn zeker ten goede komt.

11+1

PRIJS: 9,83 + BTW = € 11,9

Deze prachtige en boeiende rosé uit de Côtes de Provence toch wel het referentiegebied voor roséwijnen- overtuigt al
door zijn assemblage van syrah, rolle, grenache en cabernetsauvignon. Naast zijn betoverende kleur bemerken we in de
neus expressieve en complexe geuren: citrus, ananas, aalbes
en framboos maar evenzeer wat kruidigheid en mineraliteit
(vuursteen). En al deze mooie beloftes worden ingelost in een
heerlijk mondgevoel: de wijn gaat niet snel vervelen. Bij deze elegante rosé vol
finesse passen zomerse slaatjes met vis en vlees, een stukje gebraden eend of kalfsof varkensfilet met garrigue kruiden, superlekker… Geniet ervan tussen zijn eerste en
derde jaar op 10 à 11 graden, heerlijk lekker!
FRANKRIJK
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PRIJS: 7,42 + BTW = € 8,98

Deze rosé is gemaakt met 60% Syrah en 40%
Grenache. Hij is gevinifieerd op lage temperatuur om al zijn frisheid te behouden en verbleef daarna nog enkele maanden op cuve
alvorens gebotteld te worden. Het is een
lichtkleurige rosé met een neus van bloemen
en kruiden. De smaak is bijzonder subtiel en
harmonieus en verrast door zijn grote finesse!
Hij zal heel mooi combineren met wit vlees,
charcuterie, gekruid lamsvlees of Aziatische schotels. Schenk
deze zomerse verschijning op 10 graden tussen zijn eerste en
derde jaar en genieten maar…

ROSÉ

ROSÉ

Château Cavalier ‘Cuvee Marafiance’ 2021
Côtes de Provence AOC.

381K

FRANKRIJK

Domaine La Croix Belle ‘AOC. Le Champ
des Grillons’ 2020 Côtes de Thongue IGP.

971J

Philippe Castel van
Château Cavalier

FRANKRIJK
ROSÉ

Domaine La Croix Belle

Château Cavalier ‘Grand Cavalier’ 2020
Côtes de Provence AOC.

410J

11+1

PRIJS: 12,27 + BTW = € 14,85

De topversie van Château Cavalier, ‘Grand Cavalier’, is
een assemblagewijn van Cabernet-Sauvignon (48 %),
Mourvèdre (29 %), Grenache (12 %) en Rolle (11 %). De
kleur van abrikoos bezorgt ons al een zomers gevoel net
als de prikkelende geuren van aalbes, framboos,
ananas, lychee en pompelmoes. Ook steenfruit als perzik, abrikoos en mango zijn van
de partij. Een flinke aanzet wordt gevolgd door een sappig en fruitig middenstuk: onze
smaakpapillen worden verwend! Een bittertje in de afdronk, wat fruit en de speelse
zuren doen ons uitkijken naar de volgende slok. Deze wijn is mooi in balans en een
waardige sparringpartner voor verse langoesten, sint-jakobsvruchten of een kruidig
gekorste melkkalfskroon. Het leven kan mooi zijn! Geniet van deze knappe rosé de
Provence, schenk hem op 10 à 12 graden en geniet van zijn hoogstaande klasse!

Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be

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

KWALITEITSWIJNEN

En nog meer zomers lekkers uit Frankrijk…

De Mâconnais ligt juist op de overgang
van Noord- naar Zuid-Frankrijk, het
behoort nog tot de Bourgogne.
Christophe en zus Sandrine van Domaine Thibert

FRANKRIJK

Mâcon-Fuissé AOC., Domaine
Thibert 2018 ‘Bois de la Croix‘

384H

11+1

PRIJS: 16,45 + BTW = € 19,90

Het dorpje ‘Fuissé’ is zeer bekend door
zijn fantastische witte wijn ‘PouillyFuissé’, de beste witte Mâcon! De
Mâconnais ligt juist op de overgang van
Noord- naar Zuid-Frankrijk, het
behoort nog tot de Bourgogne. Door
een vaak kalkhoudende bodem geeft
de witte wijn hier het beste resultaat.
Deze kan in zijn eenvoudigste vorm
verkocht worden als ‘Mâcon-Blanc’.
Een iets betere kwaliteit mag onder de
naam Mâcon-Supérieur’ of ‘Mâcon-Villages’ door het leven
gaan. De allerbeste mogen bij ‘Mâcon’ hun gemeentenaam
vermelden,
zoals
‘Mâcon-Viré’,
‘Mâcon-Péronne’,
‘Mâcon-Fuissé’... Slechts enkele dorpen mogen door hun
bewezen kwaliteitspotentieel deze appellatie dragen. In de
Mâconnais is een ‘Domaine’ zoals ‘Domaine Thibert’ eerder
een uitzondering vermits 80 à 90% van de wijnbouwers hun
druiven naar een coöperatie brengen en dus zelf geen wijn
maken. Alleen de zeer goed uitgeruste domeinen zoals dat van
de familie Thibert kunnen er nog net dat extraatje meer van
maken door hun vakkennis en liefde voor de wijnbouw. Het
hoeft dan ook niet vermeld dat hier super-kwaliteit gemaakt
wordt. Dit is een witte Bourgogne met een zeer lange, mooie
afdronk. U kan er van beginnen te genieten vanaf zijn eerste of
tweede jaar. Perfect te combineren met oesters, garnalen,
krab, kreeft, calamari, met wijn bereide soepen en allerlei
warme of koude visgerechten. Schenken op ongeveer 11
graden Celsius (niet té koud dus) en bewaarbaar tot makkelijk
zijn zesde of zevende jaar. Grote klasse!

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

WIT

WIT

FRANKRIJK

Pouilly-Vinzelles AOC.,
Domaine Thibert 2016

417F

11+1

PRIJS: 23,88 + BTW = € 28,89

Pouilly-Vinzelles is een
stuk minder bekend dan
zijn buur ‘Pouilly-Fuissé’,
maar biedt meestal een
heel mooie prijs-kwaliteitsverhouding. De productie is zeer klein, jaarlijks nog geen 200.000
flessen, dat is minder dan
een gemiddeld wijnkasteel in de Bordeauxstreek bijvoorbeeld. Vanzelfsprekend is het ook
hier uitsluitend de Chardonnay-druif die de plak
zwaait, en dat is maar goed ook want die edele
witte-Bourgogne druif heeft ons al vele mooie
wijnmomenten bezorgd. Denk maar aan
Meursault of Puligny-Montrachet, Chablis of
Chassagne, noem al de groten maar op; het is
allemaal gemaakt van Chardonnay. Dat ze er op
domaine Thibert mee overweg kunnen, mochten
we al ontdekken bij het proeven van hun andere
wijnen. Omdat ook hun Pouilly-Vinzelles absoluut de moeite waard is, willen wij hem u niet
onthouden! Het is een vieve witte met een zeer
lichte hout-toets, perfect in balans en mooi van
afdronk. Deze zeer goed gemaakte Bourgogne zit
te popelen om uw betere visgerechten en schaaldieren te mogen begeleiden. U mag hem vanaf
zijn tweede of derde jaar schenken of hem nog
wat bewaren tot zijn achtste of negende jaar. Een
aanrader!

Jean-Marc Charpentier introduceerde
15 jaar geleden zijn agronomische en
biodynamische aanpak in het wijnbedrijf
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FRANKRIJK

Lirac AOC., Cuvée Saint Valentin 2020
Vignerons de Roquemaure/Rocca Maura

038J

Thiery Gaudrie van Château Villars

ROOD

FRANKRIJK

Fronsac AOC.,
Charme de Villars 2016

836F

11+1
PRIJS: 9,90 + BTW = € 11,98

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

11+1

PRIJS: 9,50 + BTW = € 11,49

Lirac is zeker niet de bekendste appellatie van de
Rhône-streek. Nochtans is dit gebied de directe
buurman van het zeer bekende ‘Châteauneuf-duPape’, het ligt er amper 20 kilometer vandaan. Over
het algemeen gesproken is Lirac een zeer betrouwbare wijn met een, door zijn relatieve onbekendheid, zeer goede prijs/kwaliteitsverhouding. Het is
ook een wijn met meer dan één gedaante door het
toegelaten gebruik van vele verscheidene druivensoorten, grote bodemvariaties en verschillende vinificatiemethoden. De wijnstokken waarvan deze uitstekende wijn afkomstig
is, zijn gemiddeld 40 jaar oud en staan op een ondergrond 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 tannines 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!

CHAMPAGNE

FRANKRIJK

Champagne Charpentier
Tradition Brut

574

11+1 NIEUW
PRIJS: 23,06 + BTW = € 27,90

Jean-Marc Charpentier vertegenwoordigt de achtste generatie van de wijnfamilie Charpentier. Vijftien jaar geleden
begon hij zijn visie uit te werken en introduceerde hij zijn agronomische en biodynamische aanpak in het wijnbedrijf.
Het terroir van de Marne vallei staat
onder meer bekend door de grote aanplant van de Pinot Meunier druif die ook
in deze Tradition de boventoon voert met een aandeel van 80 %, aangevuld met Chardonnay (15 %) en Pinot Noir (5 %). Deze Tradition Brut
heeft een felle goudgele kleur met opvallende en sublieme pareling.
Expressieve aroma’s met florale en minerale accenten en subtiele
toetsen van witvlezig fruit maken hier de dienst uit. Van een edele wijn
zoals deze verwacht je een frisse aanzet gevolgd door volle en strakke
aroma’s waarbij frisse zuren voor ondersteuning zorgen. En dat is exact
wat je krijgt, zal heerlijk zijn als aperitief maar ook bij een fijne maaltijd
met zeevruchten of licht gestoomde gerechten met delicate kruiding.
Bij feestelijke gelegenheden is hij opperbest gezelschap en komt hij het
best tot zijn recht bij een verfijnd hapje. Laat hem tintelen op uw tong en
geniet van deze mooie en nog betaalbare Champagne op ongeveer
10 graden.

Jean-Marc vertegenwoordigt de achtste
generatie van de wijnfamilie Charpentier

Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be

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

KWALITEITSWIJNEN

En ook Italië verwent ons met enkele heerlijke wijnen!

I TA L I Ë

I TA L I Ë

Friuli Grave D.O.C., Villa Chiopris
‘Pinot Grigio’ 2020 Azienda Livon

Collio D.O.C., ‘Sauvignon Blanc’ 2019/2020
Azienda Livon

672J
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PRIJS: 7,93 + BTW = € 9,59

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

WIT

WIT

Het noordoostelijke Friuli is zelfs bij de liefhebbers van Italiaanse
wijnen niet zo bekend. Een prachtige streek met glooiende
heuvelruggen vol wijnstokken, aan de grens met Slovenië.

P582I
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PRIJS: 11,55 + BTW = € 13,98

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

De familie Livon

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

NIEUWSBRIEF APRIL 2022

11+1
ROOD

I TA L I Ë

Montepulciano d’Abruzzo DOC.
‘I Vasari’ 2018 Fratelli Barba

961H

11+1
PRIJS: 9,07 + BTW = € 10,98

De Montepulciano ‘I Vasari’ is afkomstig van een wijngaard die gelegen is op
een heuvel in wat algemeen beschouwd wordt als het beste stuk om Montepulciano te verbouwen, ‘Colline Teramane’. De druivenstokken van deze
wijngaard zijn gemiddeld 30 jaar oud en oenoloog Stephano Chioccioli zag
meteen het potentieel van deze stokken met laag rendement. Hij ging zeer
omzichtig te werk om deze rijke, complexe rode wijn te maken en liet hem 14
maanden rijpen op Franse eiken vaten. De gebroeders Barba kregen voor
deze wijn reeds de felbegeerde ‘Tre Bicchieri’ in de Italiaanse wijnbijbel
‘Gambero Rosso’. Slechts 2% van de 14.000 geproefde wijnen kan hier aanspraak
op
maken! Deze wijn heeft een zeer uitnodigende
neus van zwarte bosbessen, bramen, kersen,
‘Colline Teramane’: beschouwd als het
vanille en een vleugje zwarte peper na beluchbeste stuk om Montepulciano te verbouwen
ting. In de mond is er eerst een mooie aanzet op
rijp zwart en rood fruit en is er een mooie mondvulling met vrij krachtige tannines die nog aan
het versmelten zijn. De smaak is rond en vol
maar de frisheid is mooi behouden door mooie
zuren die het geheel perfect in evenwicht
brengen. Dit is een heel mooie Montepulciano
d’Abruzzo met kracht, elegantie en fruit die nu
nog aan de jonge kant is maar al kan gedronken
worden mits hem te karaferen.Op zijn best zal
hij zijn tussen zijn vierde en achtste of negende
jaar en dit bij een stevig stukje vlees en allerlei
wild en gevogelte. Schenk deze prachtwijn niet
te warm op ongeveer 17 graden en geniet er
van!

Oenoloog Stephano Chioccioli

ROOD

I TA L I Ë

Langhe DOC. (Nebbiolo) ‘Bailè’ 2018
Collina Serragrilli

405H

11+1
PRIJS: 14,86 + BTW = € 17,98

De Langhe bevinden zich in Piëmonte - bezuiden Alba om precies te zijn - en zij zijn
onmiskenbaar één van de grote terroirs uit Italië én Europa. De Piëmontese wijnregio excelleert zowel in termen van kwaliteit als diversiteit. Toen de zee zich 16
miljoen jaar geleden terugtrok uit wat nu de Po-vlakte is, liet ze een rijke anorganische bodem na die in hoofdzaak bestaat uit kalk, mergel, klei, tufsteen en krijt.
Ideaal voor wijnbouw dus. De inwoners van de Langhe kennen dank zij de nabijgelegen bergketens een gematigd, continentaal klimaat met evenwel duidelijke seizoenen. Voeg bij deze klimatologische troeven millennia wijnbouwgeschiedenis en je
bent allerminst verbaasd dat deze wijnen vandaag behoren tot de meest verfijnde in
de wereld. Nebbiolo is de oudste Piëmontese druivensoort en wordt door wijnkenners en -liefhebbers als één van de meest nobele variëteiten uit Italië beschouwd.
We ontwaren in het glas een zuiver oppervlak, kersrode kleur met smalle waterrand
en
de
eerste duidelijke bruinkleuring.
Mooie kerkramen en licht geBruno Piernicola en Cordero Gianfranco van domein Collina Serragrilli
kleurde tranen doen het allerbeste vermoeden. Die verwachtingen worden onmiddellijk ingelost
met een symfonie van heerlijke
aroma’s: rijp rood en vooral zwart
fruit, zoete kruidigheid, verse
vanille, laurier en koffie, chocola
en wat pels. We proeven dezelfde
delicatessen in deze mondvullende parel die ons helemaal
weet te overtuigen in een lange
afdronk met rijp fruit en bittere
chocolade. Je kan er nu al volop
van genieten, we hoeven ons
geduld tenslotte niet altijd op de
proef te stellen. Te combineren
met alle rood vlees, truffel, rijpe
kazen of een lekkere lasagna.
Schenken op 16 à 17 °C, heerlijk!
Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be

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

KWALITEITSWIJNEN

En het duo Spanje/Portugal niet vergeten, ook prachtige
Navarra

ROOD

S PA N J E

Navarra DO., El Camino ‘Roble’ 2020
Bodegas Nekeas

359J

Rioja

Sinds de toetreding tot de EG
in 1986 is Spanje ondertussen
een zeer dynamisch wijnland
geworden met kwalitatieve
Etienne Cordonniere, de
verbeteringen in traditionele
Belgische eigenaar van
regio’s en hoogstandjes in
wijndomein Viñas Leizaola
de nieuwe wijngebieden. De
Rioja, gelegen in het midden
van Noord-Spanje, blijft hoe
dan ook de referentie. Er
heerst een gunstig klimaat
voor het produceren van
kwaliteitswijnen wijnen en de
verscheidenheid aan terroirs
zorgen voor complexiteit. De
Belgische eigenaar Etienne
Cordonnier, heeft Spaanse
roots langs moederskant. Hij
is afkomstig uit een familie
van wijnagenten en werkte jaren in de familiezaak. In 2011 investeerde hij
in wijndomein Viñas Leizaola en verhuisde later met zijn familie naar daar.
Leizaola is gevestigd in het noordelijke deel van het Baskenland in de provincie
Gipuzkoa. De wijngaard werd aangeplant in 1986 en is gelegen op een
voorgebergte aan de rand van een geologische breuk, waardoor het terroir de
natuurlijke capaciteit bezit om de watervoorziening van het wortelsysteem van
de wijngaard te reguleren. De ambitie van de eigenaar, Etienne Cordonnier, is
tweevoudig: zijn familiewortels herontdekken en een fijne wijn distribueren
naar de gesofisticeerde Belgische markt die hij als geen ander kent.
S PA N J E
WIT

Het mooie,
heuvelachtige
wijngebied ‘Navarra’
is gelegen op slechts
enkele uren rijden van
de Franse ‘Bordeaux’streek. Dit Noord
Spaanse wijngebied
leent zich zeer goed tot
het maken van niet te
zware of alcoholrijke
wijnen doordat het hier
minder warm is dan
Bodegas Nekeas
in de meeste andere
Spaanse wijngebieden.
‘Navarra’ grenst aan de
veel bekendere ‘Rioja’
streek. Einde jaren
tachtig groepeerden
een aantal wijngaardbezitters zich onder de naam ‘Nekeas’ omdat
ze samen (en met veel hulp van de Europese Gemeenschap) over
meer financiële middelen beschikten om te kunnen investeren
in de beste en modernste apparatuur, met als doel betaalbare
kwaliteitswijnen te produceren. Samen bezitten ze ongeveer
230 hectare wijngaarden. Na een studie van al de technische
mogelijkheden die vandaag voorhanden zijn om wijn te maken,
kozen ze voor apparatuur waarbij de wijn zo delicaat en hygiënisch
mogelijk kan behandeld worden. Het resultaat van al deze
inspanningen liegt er niet om, al hun wijnen zijn van hoogstaande
kwaliteit en bieden steeds veel waar voor hun geld.

11+1

PRIJS: 5,78 + BTW = € 6,99

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

423J

PRIJS: 16,45 + BTW = € 19,90

S PA N J E

11+1

PRIJS: 7,42 + BTW = € 8,98

Ook deze ‘Crianza’ is
wederom een hoogstaande
rode wijn. Gemaakt van
‘Cabernet Sauvignon’ en
‘Tempranillo’ is het een
wijn die body en fruit mooi
combineert. Het is geen
slapjanus maar eerder een
krachtige wijn die door de
goed gedoseerde vatrijping mooi is samengesmolten. U drinkt deze heerlijke wijn best tussen
zijn derde en zevende jaar, op kamertemperatuur
natuurlijk. Deze wijn is weer een bewijs dat men
bij ‘Nekeas’ weet waar men mee bezig is!
T 03 326 55 33 | F 03 326 58 99 | info@magnuswijnen.be
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ROOD

11+1

De witte van dezelfde wijnbouwer is een combinatie
van Viura (85 %) en Malvasia (15 %). Door de vatrijping kunnen we hier spreken van een bewaarwijn.
Hij is nu perfect genietbaar, maar laat hem gerust in
de kelder liggen tot zijn vijfde of zesde jaar! Deze
heldere, bleekgele witte Rioja geeft onmiddellijk
intense aroma’s van peer, appel en rijpe citroen vrij
in combinatie met een verfrissende mineraliteit.
Qua smaak voldoet Paloma evenzeer want een aangename frisheid gaat de molligheid vooraf, waarna mooie zuren en een smakelijke afdronk met bittertje de
liefhebbers helemaal overtuigen. Drink de wijn als aperitief met wat calamares of
kabeljauw uit de oven met tomaat, sjalot en chorizo. En waarom geen stukje kalfsvlees met witte bonen? Schenk de wijn op 12 of 13 graden. Smakelijk!

S PA N J E

Navarra DO., La Fuente de Nekeas
‘Crianza’ 2018 Bodegas Nekeas

575H

Rioja Alavesa DOCa., Paloma de
Sacramento 2020 Viñas Leizaola

Rioja Alavesa DOCa., Caminos de
Sacramento 2018 Viñas Leizaola

422H

11+1
PRIJS: 16,45 + BTW = € 19,90

Jesus Velilla is de wijnmaker van dienst. Hij ziet toe
op de handmatige oogst in kleine bakjes en de vinificatie in roestvrijstalen tanks. De Franse eiken vaten
zorgen voor een smaakversterkende rijping van vijftien maanden. Een combinatie van Tempranillo (92
%) en Graciano (8 %) levert een aangename wijn op
met fruitige en kruidige aroma’s. Zwarte bessen en
peper, vanille, ceder, wat pels en zoethout leveren
heerlijke sensaties die terugkeren op onze smaakpapillen. De tannines zijn nog niet versmolten maar deze Caminos zal het helemaal
maken. Past uitstekend bij rund- of varkensvlees (iberico!) of misschien wel een
stoofpotje van ossenstaart met ui en wortelen. Drinken op 17 à 18 graden en je
waant je in een typisch Spaans restaurant of een authentieke tapasbar. Heel
mooie Rioja die perfect is tussen zijn 3e en 9e jaar, lekker!

NIEUWSBRIEF APRIL 2022

11+1

wijnen te vinden
Portugal

Ook Portugal is sinds de toetreding tot de Europese Unie in 1986
aan een ware opgang bezig. 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. Door
die kwaliteitsstijging vonden de Portugese wijnen hun weg naar het
buitenland en zo werd tevens de aandacht getrokken van nieuwe,
moderne wijnmakers. De prijs/kwaliteitsverhouding in Portugal blijft
immers nog steeds aantrekkelijk. Quinta do Pinto is een familiaal
domein dat hoogstaande wijnen produceert in Alenquer, een regio
en gemeente in het district Lissabon, zo’n 20 kilometer van de zee
en ongeveer 30 kilometer ten Noorden van de stad Lissabon. Het
domein werkt met 19 verschillende 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 wijnmarketing studeerde in Californië. Hun
missie is om typische, hoogstaande wijnen te maken en de ‘terroir’ te
laten spreken, geen platte commerciële wijnen dus, en dit alles met
een zeer groot respect voor de natuur en de omgeving. Alles gebeurt
om en rond het 17e-eeuwse landhuis met zijn zuidelijk georiënteerde
wijngaarden.

Vinhas do Lasso ‘Colheita Seleccionada’ 2020
Quinta do Pinto

11+1

PRIJS: 7,43 + BTW = € 8,99

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 samenstelling 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.

WIT

PORTUGAL

Quinta do Pinto ‘Estate Collection’ 2018

(PARKER 88) Quinta do Pinto

990H

PRIJS: 10,73 + BTW = € 12,98

Vinhas do Lasso ‘Colheita Seleccionada’ 2015/2017

(2015 PARKER 89) Quinta do Pinto

991E

11+1

PRIJS: 7,43 + BTW = € 8,99

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!

11+1

Deze ‘Estate Collection’ is een unieke blend van de
meest karakteristieke 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 onvergelijkbaar resultaat geeft, een mooie combinatie van intensiteit en
elegante frisheid die heel mooi zal combineren bij
allerlei visgerechten met romige sauzen. Schenk hem op 10 à 11 graden
tussen zijn eerste en vierde jaar, heerlijke wijn!
Ana en Rita Cardoso

PORTUGAL
ROOD

989J

Quinta do Pinto is een familiaal domein dat
hoogstaande wijnen produceert in Alenquer, een
regio en gemeente in het district Lissabon

PORTUGAL
ROOD

WIT

PORTUGAL

Quinta do Pinto ‘Estate Collection’ 2014/2015

(2014 PARKER 89 EN 2015 PARKER 88) Quinta do Pinto

992D

11+1

PRIJS: 11,55 + BTW = € 13,98

De rode ‘Estate Collection’ is bijna uitsluitend gemaakt
met typische Portugese druiven, enkel aangevuld met
wat Syrah. Hij bestaat verder 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 alcoholische gisting van ongeveer 14 dagen en de
malolactische gisting, verbleef de wijn nog 9 maanden
op tweedejaars Franse eiken vaten. 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…
Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be

We bieden in overleg met wijnbouwers, die kwalitatief
interessante wijnen hebben, deze 11 + 1 GRATIS promoties aan.
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Voor toeristen is Stellenbosch vooral aantrekkelijk
vanwege de vele oude huizen in Kaaps-Hollandse stijl.

Sympathieke wijnen uit Zuid-Afrika
Het familiale wijndomein Delheim (familie Sperling)
ligt hoog op de heuvels van de Simonsberg.

Stellenbosch, Delheim
‘Chenin Blanc’ 2021

247K

Mechelsesteenweg 313
B-2550 Kontich

Bisschoppenhoflaan 575
B-2100 Deurne

PRIJS: 7,42 + BTW = € 8,98

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 landinwaarts 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 werden. Hij verbleef enkele maanden op zijn
droesem en kreeg geen vatrijping om het fruitige karakter 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, gamba’s, koude visbereidingen of gebakken vis. Schenk hem in zijn eerste of tweede jaar op 9 à 10 graden en
geniet met volle teugen!
Z U I D -A F R I K A
ROSÉ

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 Riebeeck 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 ZuidAfrika tot een succesvol wijnland heeft gemaakt.
Stellenbosch is dan ook naar hem genoemd. Hij
verkende dit gebied in november 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 ZuidAfrikaanse 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
bijvoorbeeld. 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
vergelijking met Europa, wordt hier geoogst in maart,
wanneer bij ons de lente theoretisch begint.
Het familiale wijndomein 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 hieronder twee voor.

11+1

Stellenbosch, Delheim
‘Pinotage’ rosé 2021

248K

11+1 NIEUW
PRIJS: 7,42 + BTW = € 8,98

Van de West-Kaap uit één van de topregio's van de Zuid-Afrikaanse
wijnbouw, met name Stellenbosch, komt deze levendige en elegante rosé. De Delheim Pinotage is een dubbel goud-winnaar in 2019 en
2020 bij de 'Rosé Rocks', een wedstrijd voor Zuid-Afrikaanse rosés.
Die 'Rosé Rocks' is het gevolg van de explosieve groei die rosé
wijnen hier te beurt valt. Dat is geen toeval, er worden hier heerlijk
lekkere rosé’s gemaakt, dat merken we ook weer bij het proeven van
deze knappe Delheim Pinotage die ons met zijn zachte zalmkleur en mooie tranen direct
probeert te verleiden. Na ruiken geraken we nog meer overtuigd: aalbes, framboos en
veenbes, een toets van roze pompelmoes en wat mineraliteit leveren een geurrijk boeket.
Het feestje zet zich door op onze smaakpapillen waar we dezelfde sensaties terug vinden.
Deze evenwichtige Delheim Pinotage dankt zijn kwaliteit aan de zorg bij de handmatige pluk
vroeg in de ochtend, ontristing en een zachte persing die focust op maximale extractie. Hij
maakt zijn potentieel helemaal waar als aperitief en is zeker ook een betrouwbare compagnon bij lenteslaatjes met kip of gerookte heilbot. En waarom niet openen bij de betere sushi
combo? Of stop een gekoeld flesje in een gastronomische picknickmand? Schenk hem op
11 à 12 graden en geniet, heerlijk….

Mgr. Ladeuzeplein 22
B-3000 Leuven

Leuvensesteenweg 474
B-1930 Zaventem

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

Maandag tot en met zaterdag geopend van 9u00 tot 18u00. Zondag gesloten. Er zijn altijd een 20 tot 25 wijnen te proeven.

Alle 11+1 promo’s in deze nieuwsbrief april 2022 zijn geldig tot 1 augustus 2022 en/of zolang de voorraad strekt.

WIT

Z U I D -A F R I K A

