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Wagram, ‘Rosé’ vom Zweigelt 2021,  
Weingut Josef Ehmoser 11+1

985K PRIJS: 7,84 + BTW = € 9,49 

De productie op Weingut Josef Ehmoser bestaat 
voor 85% uit witte wijn maar ze maken ook een 
beetje rosé en rood. De rosé is voor 100% gemaakt 
met de ‘Zweigelt’ druif die staat aangeplant in hun 
beste wijngaarden ‘Hohenberg’ en ‘Georgenberg’. 
Hij is gemaakt op frisheid en de ideale zomerwijn bij 

uw koude schotels of barbecues. Het is een zeer zuivere rosé die rondheid 
en zuren prachtig in elkaar verweeft en onmiddellijk drinkplezier bezorgt. Op 
zijn best in zijn eerste of tweede jaar op zo’n graad of 10, lekker!
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 O O S T E N R I J K   
Wagram, Grüner Veltliner ‘Von Den Terrassen’ 2021,  
Weingut Josef Ehmoser 11+1

983K PRIJS: 7,84 + BTW = € 9,49 

Deze droge witte wijn is gemaakt met dé typische 
druif in Oostenrijk: de Grüner Veltliner. In de jaren 
’80 werd op deze druif nog neergekeken doordat 
haar potentieel door overproductie niet ten volle 
werd gebruikt. Vandaag is dat wel even anders 
doordat een nieuwe generatie kwaliteitsbewuste 

wijnbouwers al bewezen hebben welk een prachtwijnen je kan maken met 
deze druif als je er op de juiste manier mee werkt. Deze ‘Von den Terrassen’ 
is een klassieke Grüner Veltliner, fris en levendig en met die typische peperi-
ge nasmaak. Om van te genieten tussen zijn eerste en derde jaar als aperi-
tief, bij zomerse slaatjes of andere lichte gerechten, of zonder maaltijd. Je 
kan er eens van doordrinken, maar 12,5% alcohol, uitzonderlijk tegenwoor-
dig… Schenken op 9 à 10 graden, heerlijk!
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 O O S T E N R I J K   
Wagram, Grüner Veltliner ‘Hohenberg’ 2020,  
Weingut Josef Ehmoser 11+1

984J PRIJS: 13,79 + BTW = € 16,69

Ook deze Grüner Veltliner is een droge witte wijn. Hij 
is afkomstig van één van de beste wijngaarden in 
deze streek die de naam ‘Hohenberg’ draagt. De 
druiven staan er aangeplant op een zuidoostelijk ge-
oriënteerde helling op 340 meter hoogte en worden 
altijd zeer rijp geplukt. De combinatie daarvan met 

de uitzonderlijke ‘löss’ bodem en het lage rendement, maken deze wijn 
uniek. Het is een persoonlijkheid die bodyrijk, vol, complex en krachtig is en 
bij dit alles toch de fijnheid niet verliest. Drink deze hele knappe wijn bij het 
betere gerecht zoals zalm, schol, heilbot, zeetong, krab, kreeft of zelfs kalfs-
vlees. Op zijn best tussen zijn eerste en derde jaar op ongeveer 11 graden, 
een aanrader!
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 O O S T E N R I J K   
Wagram, ‘Zweigelt’ 2020,  
Weingut Josef Ehmoser 11+1

986J PRIJS: 9,46 + BTW = € 11,45 

Ook deze rode is gemaakt met de ‘Zweigelt’ druif uit 
diezelfde uitmuntende wijngaarden ‘Hohenberg’ en 
‘Georgenberg’. De uitzonderlijke bodem, het lage 
rendement en de 12 maanden op grote houten 
vaten, geven deze wijn zijn complexiteit en karakter. 
De ronde smaak en het lage tanninegehalte gecom-

bineerd met zijn kruidige aard, maken deze wijn zeer charmant en verleide-
lijk. Heel belangrijk is wel om hem licht gekoeld te schenken, op zo’n graad 
of 15 à 16! Heel lekker tussen zijn eerste en vijfde jaar bij de meeste vlees-
gerechten en zomerse schotels.

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

Josef Ehmoser en zijn vrouw Martina, de derde 
generatie aan het roer van het familiaal domein

Het 2500 hectare grote wijndistrict ‘Wagram’

 Oostenrijk, een land waar de kwaliteit  
tot een zeer hoog niveau is gestegen!
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We bieden in overleg met wijnbouwers, die kwalitatief  
interessante wijnen hebben, deze 11 + 1 GRATIS promoties aan.KWALITEITSWIJNEN

Veneto, Dal Cero
De familie Dal Cero streeft ernaar om 
traditie te koppelen aan de moderne 
technieken die noodzakelijk zijn om jaar 
in jaar uit producten van hoge kwaliteit af 
te leveren. Het wijndomein bevindt zich in 
de gemeente Roncà in de regio Veneto. De stad Soave ligt op slechts enkele 
kilometers. De wijnen van Dal Cero onderscheiden zich over de ganse lijn door 
hun technische perfectie en hun elegante onderbouw. Zij zijn nooit zwaar of 
overrijp, maar beschikken steevast over een aangename fruitigheid die de 
moderne consument meer en meer weet te waarderen. De internationale 
vakpers begint Dal Cero dan ook meer en meer te ontdekken en heeft intussen 
al tal van deze wijnen met de beste commentaren bejubeld.

Veneto, Suavia
Veneto is gelegen in 
de noord-oost hoek 
van Italië, naast Friuli. 
Bekendste stad hier is 
natuurlijk Venetië, maar 
ook Verona en Treviso 
zeggen u misschien iets. In Veneto wordt jaarlijks zo’n 7 
miljoen liter wijn gemaakt waarvan meer dan 30 procent 
uit D.O.C. wijnen bestaat. Ten zuidoosten van Verona ligt 
de bakermat van ‘Soave’. Deze wijn, gemaakt van vooral 
Garganega-druiven, is internationaal waarschijnlijk de 
meest beroemde Italiaanse witte wijn. De wijnen gemaakt 
van druiven die afkomstig zijn van het beste stuk van het 
appellatiegebied, mogen zich ‘Soave Classico’ noemen. 
We vonden er een prachtige witte bij een vrij klein familiaal 
domein in ‘Fittà’. De familie ‘Tessari’ is er al sinds 1887 
eigenaar van wijngaarden en het zijn sinds 1982 Giovanni en 
zijn vrouw Rosetta die hier de wijn maken, nog niet zo lang 
geleden opgevolgd door hun 3 dochters Alessandra, Meri 
en Valentina. In 1990 werd hier een splinternieuwe winery 
gebouwd, speciaal ontworpen om alleen witte wijnen te 
maken. Tot twee maal toe werd die al gemoderniseerd, in 1998 
en 2004. Hun 12 hectare wijngaarden liggen op 300 meter 
hoogte, hebben een vulkanische ondergrond en wijnstokken 
van gemiddeld 35 jaar. De wetgever schrijft voor dat Soave 
voor het grootste deel moet bestaan uit de ‘Garganega’ druif. 
Deze moet minstens 70% van het mengsel uitmaken en mag 
zelfs 100% zijn als de wijnbouwer dat verkiest. De eventuele 
andere 30% mag bestaan uit ‘Trebbiano’, ‘Chardonnay’ of 
‘Pinot Bianco’. Giovanni en Rosetta Tessari gebruiken 95% 
‘Garganega’ en vullen voor 5% aan met ‘Trebbiano di Soave’.

 Bella Italia!

R
O
SÉ

 I TA L I Ë   
Veneto, Pinot Grigio delle Venezie DOC. ‘RAMATO’ 
2021 Tenuta di Corte Giacobbe (Dal Cero) 11+1

142K PRIJS: 8,17 + BTW = € 9,89

Deze Pinot Grigio Ramato is een overheerlijke 
rosé die gemaakt is van perfect rijpe druiven 
die eind augustus volledig met de hand zijn 
geplukt. De druiven zijn vervolgens 12 uur in 
contact gebleven met het sap en daarna zeer 
zachtjes geperst. Het resultaat is een mooie, 

pittige droge rosé met in de neus wat exotisch fruit en een zeer ele-
gante, volle smaak met een mooi evenwicht! Schenk hem in zijn 
eerste of tweede jaar op 9 à 10 graden bij allerlei zomerse schotels, 
als aperitief of bij allerlei vis, lekker!

Davide, Nico en Francesca Dal CeroTenuta di Corte Giacobbe
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 I TA L I Ë   
Veneto, Soave DOC. 2020/2021  
Tenuta di Corte Giacobbe (Dal Cero) 11+1

144J PRIJS: 8,17 + BTW = € 9,89 

Ten zuidoosten van Verona ligt de bakermat van ‘Soave’. Deze 
wijn, gemaakt van vooral Garganega-druiven, is internatio-
naal waarschijnlijk de meest beroemde Italiaanse witte wijn. 
De wetgever schrijft voor dat Soave voor het grootste deel 
moet bestaan uit de ‘Garganega’ druif. Deze moet minstens 
70% van het mengsel uitmaken en mag zelfs 100% zijn als de 

wijnbouwer dat verkiest. De eventuele andere 30% mag bestaan uit ‘Trebbiano’, 
‘Chardonnay’ of ‘Pinot Bianco’. De knappe Soave van Dal Cero is een 100% Gargane-
ga. Het resultaat is een frisse, kruidige witte wijn met een aroma van bloemen en rijp 
fruit. De mineralige nuances geven de wijn een mooie fijnheid en elegantie. De smaak 
is rijk en sappig en combineert heel mooi frisheid en zuren met rondheid en rijkdom. U 
drinkt deze wijn best op 9 à 10 graden tussen zijn eerste en vierde levensjaar als ape-
ritief of bij voorgerechten met vis of groenten en bij allerlei vis-hoofdgerechten of wit 
vlees. Fantastisch lekkere en supersappige witte Italiaan!
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 I TA L I Ë   
Veneto, Pinot Grigio delle Venezie DOC. 2021  
Tenuta di Corte Giacobbe (Dal Cero) 11+1

141K PRIJS: 8,17 + BTW = € 9,89 

Naast de productie van de gelijknamige Soave wijn, loopt Dal 
Cero meer en meer in de kijker met de perfect gevinifieerde 
Pinot Grigio. De wijnen van Dal Cero onderscheiden zich over 
de ganse lijn door hun technische perfectie en hun elegante 
onderbouw. Zij zijn nooit zwaar of overrijp, maar beschikken 
steevast over een aangename fruitigheid die de moderne 
consument meer en meer weet te waarderen. De internatio-

nale vakpers begint Dal Cero dan ook meer en meer te ontdekken en heeft intussen al 
tal van deze wijnen met de beste commentaren bejubeld. De wijngaarden zijn alle-
maal gelegen op heuvelflanken en krijgen zodoende veel zon. Deze Pinot Grigio heeft 
een strogele kleur met groene schijn en een fruitige neus (peer en banaan) met bloe-
mengeuren. Zijn smaak is mooi in evenwicht, fris en levendig. Hij zal het heel goed 
doen bij wit vlees en allerlei visgerechten. Drink deze heel mooie wijn op ongeveer 10 
graden tussen zijn eerste en derde jaar, lekker!



Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2022
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 I TA L I Ë   
Soave Classico DOC. 2020/2021  
Azienda Agricola Suavia BIO  11+1

782J PRIJS: 11,56 + BTW = € 13,99 

Deze ‘Classico’ is een frisse witte wijn met een aroma 
van bloemen en rijp fruit. De mineralige nuances geven 
de wijn een mooie fijnheid en elegantie. De smaak is rijk 
en sappig en heeft een aangename, droge afdronk die 
mooi blijft hangen. U drinkt deze wijn best op 10 à 11 
graden tussen zijn eerste en vierde levensjaar als aperi-
tief of bij voorgerechten met vis of groenten en bij aller-
lei vis-hoofdgerechten of wit vlees.
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 I TA L I Ë   
Bianco Veronese IGT., Massifitti 2018  
Azienda Agricola Suavia 11+1  NIEUW

578H PRIJS: 14,79 + BTW = € 17,90 

Deze 100% Trebbiano di Soave wijn, is een passie 
project van de 3 zussen. Het is zonder meer één van de 
allerbeste witte wijnen van de streek! Hij is volledig bio-
logisch gemaakt, al kozen ze er voor het officiële biola-
bel niet aan te vragen. De heldere, strogele kleur en 
florale neus met eveneens peer, groene meloen en zelfs 
wat honing, bereidt u perfect voor op de overheerlijke 
smaak. Vol, fris en tintelend op de tong, levendig en 

puur, blijft hij ook zeer lang hangen, prachtig! Drink hem tussen zijn vierde 
en tiende jaar als aperitief, bij rauwe of gerookte vis, sushi, pure vis- en 
groenten gerechten of koningskrab. Te schenken op 11 à 12 graden en 
genieten van dit hoog niveau!

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

De familie Tessari is al sinds 1887 eigenaar van Azienda Agricola Suavia en 
momenteel wordt de wijn gemaakt door de 3 zussen Valentina, Alessandra en Meri.
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 I TA L I Ë   
Rosso Piceno Superiore DOC,  
Saladini Pilastri ‘Montetinello’ 2017 BIO  11+1

545G PRIJS: 9,07 + BTW = € 10,98

Afkomstig van de Montetinello wijngaard van het 
bekende wijndomein Saladini Pilastri, is deze wijn 
gemaakt met 70% Montepulciano en 30% San-
giovese. De wijnstokken zijn gemiddeld dertig jaar 
oud en de druiven organisch geteeld, dit wil zeggen 
zonder chemische bestrijdingsmiddelen.
Deze Montetinello rustte -na een fermentatie van 
20 dagen- 18 maanden op Franse eik. Het resultaat 

is een stevige rosso op die we beter nog even laten rusten (2 à 3 jaar) 
voor we hem gedecanteerd op een feesttafel zetten. Robijnrood van 
kleur met mooie lichtgekleurde tranen, ruiken we na het walsen kers en 
zwart fruit, zoete tabak, leder en vanille. Na een frisse en volle aanzet 
is er een samenspel van de terugkerende smakelijke aroma’s, onder-
steunende zuren en robuuste tannines die nog moeten uitvlakken. Ver-
wacht geen zacht wijntje, het is een stevige jongen die u best drinkt 
tussen 2024 en 2028 en altijd even een paar uur lucht geeft. Schenken 
op 17 à 18 graden. Hij zal zich als een echte vriend gedragen bij een 
gekruide lamsbout uit de oven of een stevige rundstoverij.
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 I TA L I Ë   
Rosso Piceno Superiore DOC, Saladini  
Pilastri ‘Vigna Monteprandone’ 2017 BIO  11+1

546G PRIJS: 11,55 + BTW = € 13,98

Ook deze ‘Monteprandone’ is een stevige wijn 
om nog even opzij te leggen. Weelderige 
aroma’s van braambes, zwarte kers, gestoofde 
pruimen, zoethout en vanille zetten de toon. De 
druivensamenstelling is zoals bij de Monteti-
nello ook 70 % Montepulciano en 30 % San-
giovese, maar van een andere wijngaard en iets 

oudere wijnstokken (gemiddeld 36 jaar). Ook de fermentatie duurde 
wat langer (30 dagen) en de rijping van 18 maanden gebeurde hier op 
Franse eiken vaten waarvan de helft nieuwe. Dat levert een gesofisti-
ceerde en boeiende wijn op die een mooie toekomst voor zich heeft. 
Decanteren is hier de boodschap om de wijn een goede scheut lucht te 
geven, dan geeft hij zich over aan ons 
smaakpalet dat volop kan genieten van 
het rijpe en gepocheerde zwarte fruit en 
de vele secundaire accenten. Best nog 
even laten rijpen om te drinken tussen 
2024 en 2030 bij stoverij van wild of het 
betere rundvlees met een fris slaatje. 
Schenk deze Italiaanse krachtpatser op 
17 à 18 graden.

Saladini Pilastri in Spinetoli
Alberto Antonini
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R
O
SÉ

 F R A N K R I J K   
Pays d’Oc, Mont Vicomté  
‘Grenache’ 2021 11+1

408K PRIJS: 6,44 + BTW = € 7,79

Deze rosé gemaakt van 
100 % Grenache, in een 
elegante fles, heeft een 
heldere zalmroze kleur 
zoals we van een Gren-
ache mogen verwach-
ten. In de neus vallen 
onmiddellijk de mooie 
(exotische) kruidigheid 

en frisse toetsen van bosaardbei en framboos 
op. Verder ook wat aroma’s van witte bloemen. 
Bij het proeven is er een volle aanzet en heerlijk 
middenstuk waar alle eerdere sensaties nu op 
onze tong tintelen en resulteren in een smakelij-
ke en lange afdronk. Dit is een zeer goedge-
maakte Grenache monocépage. De Grenache 
druif is een laatbloeier met dunne schil die veel 
gebruikt wordt in Zuid-Frankrijk (Rhône o.a.) en 
Spanje (Priorat bvb.) om hoogstaande rode 
wijnen mee te maken. Maar ook voor rosé 
wijnen is hij uiterst geschikt zoals deze Mont 
Vicomté duidelijk bewijst. Het is een polyvalen-
te vakantievriend die je kan inzetten bij allerlei 
zomerslaatjes en bij terrasgerechtjes met vis en 
schaaldieren. Voor deze prijs bovendien een 
‘buiten’-kans! Schenk hem op ongeveer 
10 graden in zijn eerste of tweede jaar en geniet 
van de zomer!
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 F R A N K R I J K   
Mâcon-Verzé AOC. 2017 (PARKER 90)  
Domaine Thibert 11+1

399G PRIJS: 15,69 + BTW = € 18,98

De familie Thibert, eigenaars en makers van verschillende uitmuntende witte 
Bourgognes, moeten we u al niet meer voorstellen: ze wonnen 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 Thibert, afkomstig van een acht ge-
neraties tellende dynastie wijnboeren, stichtten hun eigen domein in 1967, met 
2,5 hectare. Vandaag leiden ze samen met hun kinderen Sandrine en Christop-
he een wijngaard van 30 hectare. Kwaliteit met grote K! Alles wat de familie 
Thibert maakt is bijzonder goed en ook deze Mâcon-Verzé is daar geen uitzon-

dering 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 tweede en zesde of zevende jaar, 
heel mooi!

 En enkele heerlijk lekkere Franse wijnen in promotie!

De familie Sichel
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 F R A N K R I J K   
Bordeaux Blanc AOC.,  
Château Argadens 2020 11+1

257J PRIJS: 7,76 + BTW = € 9,39

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 der-
tiende eeuw wijn 

gemaakt. De kleine hoeveelheid witte (slechts 3 
hectare van de in totaal 45) komt tot stand met 
65% Sauvignon Blanc en 35% Semillon. De Se-
millon wordt na de oogst meteen geperst terwijl 
het sap van de Sauvignon altijd eerst ‘mace-
reert’ met de schil van de druiven om een opti-
male extractie te bekomen. Na een zeer ver-
zorgde vinificatie wordt de wijn zo min mogelijk 
gefilterd. Deze witte Bordeaux is bijzonder fris 
met een mooie zuurtegraad, maar heeft even-
eens iets genereus en elegant. U drinkt hem 
best op ongeveer 10 graden en jong, tussen zijn 
eerste en derde jaar, bij mosselen, Sint- Ja-
kobsschelpen, garnalen en andere gerechten 
van zoet- en zoutwatervis.

De wijngaarden van Château Argadens

Christophe en zus Sandrine van Domaine Thibert
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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 sopraan 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 topwijnen) 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 vier rode Noémie-wijnen.
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 F R A N K R I J K   
Bordeaux Supérieur AOC.,  
Château Tour D’Auron 2016 11+1

615F PRIJS: 7,43 + BTW = € 8,99

Onder de herkomstbenaming ̀ Bordeaux 
Supérieur’ kan je vandaag de dag vaak 
prachtige wijnen vinden. Veel wijnbou-
wers gebruiken hiervoor technieken en 
materialen zoals voor het maken van 
grote wijnen.De kwaliteit van de wijn ligt 
vaak veel hoger dan het bescheiden 
etiket zou doen vermoeden. Zo is dat ook 
voor het kleine C̀hâteau Tour D’Auron’ 
van de wijnbouwersfamilie `Milhade’. 
Hun 10 hectare wijngaarden zijn gelegen 

net buiten het ̀ Fronsac AOC.’ gebied, op een plateau met enkele 
zeer mooi op het zuiden georiënteerde percelen. Ze zijn beplant 
met soms heel oude wijnstokken die een heel laag rendement 
halen, wat de kwaliteit van de latere wijn natuurlijk enorm ten 
goede komt! De kleibodem is enorm geschikt voor de Mer-
lot-druif die dan ook 75% van de totale beplanting uitmaakt, de 
rest is 15% Cabernet Sauvignon en 10% Cabernet Franc. Het 
resultaat is dan ook een zacht type Bordeaux, stijl S̀aint-Emili-
on’ als we het zo mogen stellen. Alles is hier gedaan om een 
hoogstaande kwaliteitswijn te maken: een strenge selectie van 
de geplukte druiven, een rijping van 18 maanden op gedeeltelijk 
nieuwe eiken vaten, een klaring met eiwit, enz.. Deze wijn is op 
zijn best tussen zijn derde en zevende of achtste jaar bij allerlei 
vleesgerechten en kazen. Schenken op 17 à 18 graden.

Stefaan Wauters, Philippe Deneef, Noëmie Schellens, Hans Decroos en Eric Lanin
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 F R A N K R I J K   
Côtes du Roussillon Villages AOC.,  
Noémie ‘Ouverture’ 2019 11+1  NIEUW

579I PRIJS: 11,49 + BTW = € 13,90

Deze ‘Ouverture’ is gemaakt met 80% Syrah en 20% 
Grenache, afkomstig van een wijngaard met graniet-
bodem die op zo’n 350 meter hoogte ligt in Lesquerde 
(Franse Pyreneën). De druiven zijn volledig manueel 
geplukt en streng geselecteerd. De wijn verbleef 6 
maanden op nieuwe eiken Franse vaten van 300 liter 
van Seguin Moreau. Het is een zeer elegante maar ook 
gulle rode wijn met kruidigheid en verleidelijke aroma’s 
van violetjes en zwarte bessen. Schenk hel op 16 à 17 
graden bij lamsgebraad, eendenborst of bij een gezel-

lige barbecue. Op zijn best tussen zijn tweede en vijfde of zesde jaar, over-
heerlijk!

De druiven zijn afkomstig van een wijngaard met granietbodem 
op zo’n 350 meter hoogte ligt in de Franse Pyreneën

... van de wijnbouwersfamilie Milhade

Château Tour D’Auron...
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We bieden in overleg met wijnbouwers, die kwalitatief  
interessante wijnen hebben, deze 11 + 1 GRATIS promoties aan.KWALITEITSWIJNEN

Na jarenlang in de Champagne werkzaam te 
zijn geweest, richt Luc Pirlet in 1995 zijn eigen 
wijndomein op in de Languedoc omdat hij enorm 
in die streek en haar potentieel gelooft! Er wordt 
wijn gemaakt met druiven van eigen wijngaarden 
maar men heeft verder ook langlopende contracten 
met wijnboeren uit de regio tussen Narbonne en 
Limoux. Zodoende controleer je de hele cyclus, van 
druiven in de wijngaard tot de uiteindelijke wijn, 
en kan er altijd bijgestuurd worden waar nodig. De 
wijngaarden zijnals het ware een lappen deken met 
heel veel verscheidenheid in liggingen (soms hoger 
gelegen tegen de uitlopers van de Pyreneeën) en 
bodemsamenstellingen. Zodoende verkrijgt men 
een ruim palet, met soms éénzelfde druivensoort 
afkomstig van 5 of 6 totaal verschillende wijngaarden, 
en kan je daar mee aan de slag. Een droom voor elke 
gepassioneerde wijnmaker! Verder beschikt men hier 
over moderne vinificatie installaties en wordt beroep 
gedaan op vakkundige oenologen en toegewijde 
keldermeesters. Het resultaat liegt er niet om, het 
zijn heel zuivere en pure wijnen, lekker vol maar nooit 
zwaar en altijd fris en fijn, prachtige kwaliteit!
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 F R A N K R I J K   
Pays d’Oc, Terroirs ‘Cabernet Franc’ 2020  
Luc Pirlet 11+1

327J PRIJS: 5,78 + BTW = € 6,99 

Cabernet Franc wordt veel gebruikt in de Bordeaux streek. 
De druivensamenstelling van ‘château Cheval Blanc’, 
Saint-Emilion 1e Grand Cru Classé bijvoorbeeld, bestaat 
voor 49% uit Cabernet Franc. In zijn pure versie komt hij het 
meeste voor in de Loire vallei in wijnen zoals een Saumur of 
een Chinon. De Cabernet Franc die Luc Pirlet gebruikt in 
deze speciale cuvée ‘Terroirs’, is afkomstig van hoger 

gelegen wijngaarden in de streek van Limoux. Het is een uiterst verfijnde en gestruc-
tureerde rode wijn met prachtig rood en zwart fruit en een loepzuivere, intense smaak! 
Heel mooi te combineren met gevogelte als kip, fazant of patrijs. Maar ook bij wat 
stevigere vleesgerechten zoals rundsvlees, op alle mogelijke manieren bereid, zowel 
geroosterd als gestoofd. Schenk deze knappe Cabernet Franc tussen zijn eerste en 
vierde jaar en iets frisser, op zo’n 16 à 17 graden. Prachtwijn!
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 F R A N K R I J K   
Pays d’Oc, Terroirs ‘Malbec’ 2020  
Luc Pirlet 11+1

374J PRIJS: 5,78 + BTW = € 6,99 

Deze Malbec monocépage uit de Terroirs-reeks is weer een 
schot in de roos! De van nature donkere kleur van deze 
kleine druif die in de Cahors ‘Auxerrois’ of ‘Cot’ wordt 
genoemd, levert in Frankrijk traditioneel wijnen die meer 
rustiek van smaak zijn. Luc Pirlet kiest er echter voor om - en 
het is een beetje vloeken in de kerk- een meer Argentijnse 
koers te varen en deze wijn in een fruitigere en soepelere 

stijl te maken. Daar het gebied nog eens enkele honderden kilometers zuidelijker ligt 
dan Cahors, is dat geen probleem. De hogere dagtemperaturen hebben een positieve 
invloed op het volle rijpingsproces van de Malbec. Kleine waterrand, mooie spanning 
en gekleurde tranen geven al aan dat deze donkerrode vloeistof goed opgevoed is. We 
worden alle typische geuren gewaar: gestoofde pruimen, verse kruiden (laurier, 
kaneel, kruidnagel, zoethout) en ten slotte tabak en chocolade. Dit geslaagde symfo-
nische samenspel wordt in de mond begeleid door fijne zuren en de zachte, volle wijn 
krijgt zijn orgelpunt in de elegante tannines. Doet het goed bij rood (gegrild) rund-
vlees, een stoofpotje of een witte schimmelkaas. Best iets koeler schenken, op zo’n 
graad of 16 en dit tussen zijn tweede en vijfde jaar. Gezondheid!

 En nog enkele andere Franse lekkernijen…
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 F R A N K R I J K   
Pays d’Oc, Terroirs ‘Chenin Blanc’ 2021  
Luc Pirlet 11+1

326K PRIJS: 5,78 + BTW = € 6,99 

De ‘Chenin Blanc’ is misschien wel de 
meest veelzijdige druif. Het gaat van 
beendroog tot weelderig zoet met alle 
tussenliggende halfdroge variaties. Deze 
van Luc Pirlet is een droge witte wijn die 
afkomstig is van hoger gelegen wijngaar-
den tegen de uitlopers van de Pyrenee-

en. Hij is fijn en complex en zijn volle smaak bevat veel fruitimpres-
sies, heerlijk fris! Hij zal het heel goed doen bij voorgerechten met 
diverse hammen of rauwkost. Ook mooi bij asperges, artisjokken 
en uiteraard bij op alle mogelijke manieren bereide schaal-en 
schelpdieren en visgerechten. Schenk hem best in zijn eerste of 
tweede jaar op zo’n graad of 10, heerlijk! 
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 F R A N K R I J K   
Pays d’Oc, Terroirs ‘Syrah’ 2021  
Luc Pirlet 11+1

379K PRIJS: 5,78 + BTW = € 6,99 

Deze Syrah rosé oogt erg verleidelijk, 
mooi tranend in het glas met tinten van 
zalmkleur en pioenroos. In de neus eerst 
wat gesloten maar na het walsen geuren 
we aalbessen, framboos, aardbei en een 
lichte kruidigheid waarvoor de Syrah 
bekend staat. Beloftevol dus en die ver-

wachtingen lost deze typische kwaliteitsrijke rosé helemaal in. We 
bespeuren een aangename tinteling op de tong en genieten van 
een smakelijk middenstuk en lange succulente afdronk met bloe-
mige aroma’s. Deze rosé uit de reeks Terroirs is een genoeglijke 
compagnon bij lente- en zomerslaatjes met (eventueel gerookte) 
kip, kalkoen of zalm. Te degusteren bij pizza of paella en mogelij-
kerwijs bij couscous en hartige ratatouille. Hij kan desgewenst fun-
geren als gezellige opener van de feestelijkheden op een zuidwes-
telijk gericht terras, laat de hapjes maar aanrukken! Jong schenken 
(tussen zijn eerste en derde jaar) op ongeveer 9 of 10 graden.

Luc Pirlet



Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be
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Montsant, Mas Donis

In Catalonië, op zo’n 100 kilometer ten Zuidwesten van ‘Barcelona’, 
ligt de kuststad ‘Tarragona’. In de achterliggende regio worden wijnen 
gemaakt met de appellatie ‘Tarragona D.O.’. Wanneer je naar het 
binnenland gaat, richting Falset, klimt de weg steeds hoger en kom 
je in een wijngebied terecht dat onder te verdelen valt in twee kleine 
subregio’s. Enerzijds de befaamde Priorato streek waar prachtige 
en soms heel dure wijnen worden gemaakt, anderzijds een regio 
die men de ‘Zona Falset’ noemde. Na jaren aandringen, mag deze 
laatste sinds 2001 rekenen op een eigen appellatie: Montsant D.O. 
Montsant is de naam van het bergmassief dat de streek overheerst. De 
wijngaarden liggen tussen de 250 en de 600 meter hoogte. Er heerst 
een fris microklimaat dat voor goede zuren zorgt. Het is er warm maar 
niet té warm en de bodem is er arm maar niet te schraal. De oude 
wijnstokken (tot 120 jaar oud) geven kleine opbrengsten van 20 tot 
40 hectoliter per hectare. Montsant is een relatief klein gebied dat 
Priorato vrijwel geheel omringt en de potentie heeft om de successen 
ervan te evenaren! De laatste jaren is de kwaliteit van de wijnen uit dit 
gebied omhoog geschoten door investeringen in moderne apparatuur, 
het aantrekken van deskundige oenologen en nieuwe impulsen door 
de recente erkenning van de D.O. We vonden er bij één van de beste 
wijncoöperaties van Spanje, een ronduit fantastische Montsant! De 
‘Capçanes Cooperativa’ bestaat al sinds 1932 maar heeft sinds de jaren 
negentig het roer helemaal omgegooid met als bedoeling alleen nog 
echt goede kwaliteitswijnen te maken. Zo verkopen ze nu de helft van 
hun (minder goede) druiven aan andere coöperaties om alleen met de 
beste 50% mooie wijnen te kunnen produceren. Er is ook enorm veel 
geïnvesteerd in nieuwe apparatuur en het resultaat is verbluffend. Ze 
maken fantastisch lekkere wijnen aan nog zeer aantrekkelijke prijzen, 
vele andere coöperaties zijn er jaloers op en terecht!
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 S PA N J E   
Montsant DO., Mas Donis ‘Rosat’ 2021  
Celler de Capçanes 11+1

550K (75CL) PRIJS: 6,52 + BTW = € 7,89

550MK (MAGNUM 150CL) PRIJS: 13,21 + BTW = € 15,98

Deze ‘Rosat’ is gemaakt met 90% Grenache 
(Garnacha) en 10% Syrah. Fris, verkwikkend 
en aromatisch is de eerste overweldigende 
indruk; de geuren van aalbes, aardbei en wat 
paprika spatten uit het glas. De elegante, 
rijpe rondheid verwent ons palet met zuren 
die krachtig weerwerk leveren. Een lange, 

beklijvende afdronk rondt deze rijke smaaksymfonie netjes af. Zorg in de 
wijngaard met manuele pluk en een matige opbrengst van tussen 40 en 50 
hl/ha, leveren al bewijs van de hoge kwaliteit van deze wijn. Verdere ver-
klaring is de leeftijd van de wijnranken (tussen 10 en 25 jaar) en het gebruik 
van de saignée methode waarbij de wijnmaker probeert zoveel mogelijk 
smaak uit de zacht geperste druiven te verkrijgen. Ook al kan je deze wijn 
perfect als aperitief of ‘glaasje zo maar’ drinken, je doet hem veel meer 
terechte eer aan als je hem doet blinken naast een smaakvol zuiders visge-
recht of een kundig bereide paella. Jong te schenken op 9 à 10 graden 
tussen zijn eerste en derde jaar. Zalig van te genieten op zomerse dagen!
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 S PA N J E   
Montsant DO., Mas Donis ‘Old Vines’ 2019/2020  
Celler de Capçanes 11+1

778I PRIJS: 8,25 + BTW = € 9,98

Deze Mas Donis ‘Old Vines’ verblufte ons meteen; een 
mooie donkere kleur en een neus met rood en zwart 
fruit en bloemengeuren. In de mond is hij vol, rond-
borstig en zacht. De wijn krijgt 9 maanden vatrijping 
op Franse en Amerikaanse eiken vaten. Zijn vrij 
stevige smaak is heel zuiver en sappig. Wijndomein 
‘Donis’ is wat hoger gelegen in de heuvels ten zuid-
westen van Barcelona. Gemaakt met  50% Garnacha, 

30% Cariñena en 20% Syrah afkomstig van oude wijnstokken, is dit een 
heerlijke rode wijn die heel lekker zal zijn bij gebakken en gebraden mals 
rood vlees, tam gevogelte of alle soorten groot en klein wild. Schenk hem 
tussen zijn tweede en zesde jaar op 17 à 18 graden. 

Cariñena, Cutio
Het wijngebied Cariñena verkreeg 
in 1932 zijn D.O. status en behoort 
tot de grootste en oudste appellatie 
gebieden van Spanje. De wijngaarden 
zijn allen wat hoger gelegen, meestal 
tussen de 400 en 800 meter. De 
wijnmaker en eigenaar sinds 2011 hier 
is Jorge Navascués, ook wijnmaker 
bij het befaamde Rioja huis CVNE, 
meer specifiek verantwoordelijk voor 
de wijnen van het 64 hectare grote 
topwijndomein ‘Contino’.
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 S PA N J E   
Cariñena DO., Cutio ‘Macabeo’ 2020  
 (PARKER 91) (JAMES SUCKLING 92) J.Navascués 11+1

520J PRIJS: 7,84 + BTW = € 9,49

De Macabeo druif (ook Viura genoemd) voor deze 
‘Cutio’ is afkomstig van 40 jaar oude wijnstokken die 
groeien op een klei achtige kalksteen bodem op 650 
meter hoogte. De wijn wordt niet op houten vaten 
gelegd maar blijft 12 maanden in contact met zijn 
droesem om zo veel mogelijk frisheid te behouden. 
Deze Cutio is een heel mooie witte wijn: levendig, mi-
neralig, fris, puur, mooi in balans maar geen explosie-

ve fruitbom. Met wat impressies van gesneden citroen en peer, is het een 
zeer smaakvolle, rijke witte wijn die nu heel lekker is en nog kan bewaard 
worden tot makkelijk 2024 als u wil. Er zijn maar 15000 flessen van gemaakt 
en met de prachtige scores die hij kreeg van Parker (91) en James Suckling 
(92) is dat echt niet veel! Heel mooi op 10 à 11 graden bij allerlei visgerech-
ten, mosselen, rauwe of gepocheerde oesters en natuurlijk bij paella. 
Knappe witte Spanjaard!
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 S PA N J E   
Cariñena DO., Cutio ‘Garnacha/Cariñena 2019   

(PARKER 92) (JAMES SUCKLING 92) J.Navascués 11+1

528I PRIJS: 7,84 + BTW = € 9,49

De carignan/cariñena (15%) komt van wijnstokken van 
50 jaar oud en de grenache levert de andere 85%. De 
rijping gebeurt op grote vaten en in betonnen kuipen. 
Het resultaat mag er meer dan zijn, want de prijs-kwali-
teitverhouding van de Cutio is bijzonder interessant! Het 
is een fruitige rode met verse vanille en zoethout in neus 
en mond. Hij is al mooi in balans met romige afdronk en 
levendige tannines. Uitstekend bij varkenvlees of kip 

met pittige tomatensaus of tot de verbeelding sprekende tapas. Drinken op 16 
à 17 graden en het voelt alsof je in het nabijgelegen Zaragoza in een bar zit te 
genieten. Nu drinken kan of nog even wachten (tot 2026). Salud!

 Eviva España!

Jorge Navascués

De wijngaarden liggen tussen de 250 en de 600 meter 
hoogte, een fris microklimaat dat voor goede zuren zorgt.



We bieden in overleg met wijnbouwers, die kwalitatief  
interessante wijnen hebben, deze 11 + 1 GRATIS promoties aan.
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Maandag tot en met zaterdag geopend van 9u00 tot 18u00. Zondag gesloten. Er zijn altijd een 20 tot 25 wijnen te proeven.

Mechelsesteenweg 313
B-2550 Kontich

Bisschoppenhoflaan 575
B-2100 Deurne

T 03 326 55 33
F 03 326 58 99

info@magnuswijnen.be
www.magnuswijnen.be

Mgr. Ladeuzeplein 22 
B-3000 Leuven

Leuvensesteenweg 474 
B-1930 Zaventem
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Het klimaat in Chili leent zich als geen ander voor wijnbouw: mooie zomers 
met warme dagen, koele nachten en heel weinig regen. Chili geniet een 
optimale natuurlijke bescherming door de woestijn in het noorden, het 
Andes gebergte in het oosten, de Stille Oceaan in het westen en Antarctica 
in het zuiden. ‘Central Valley’ is de algemene en overkoepelende 
benaming voor de verschillende Chileense valleien waar kwaliteitswijn 
wordt gemaakt. Slechte wijnjaren kent men hier eigenlijk niet echt, 
tussen november en maart regent het niet (het is daar dan zomer) en de 
combinatie van hete, droge dagen en koude nachten maakt een lange, 
geleidelijke rijping mogelijk. Veel problemen zijn er dus niet om hier druiven 
te kweken, maar er dan kwaliteitswijn van maken is nog een ander verhaal. 
Dat vraagt veel werk, kennis en investeringen in moderne installaties. 
En deze bewustwording is er pas gekomen sinds een jaar of tien en zit nu 
ontegensprekelijk in een stroomversnelling. Het wijnhuis ‘Ventisquero’ 
moeten we u waarschijnlijk niet meer voorstellen, we hebben reeds 
verscheidene voortreffelijke Chileense wijnen van hen in ons gamma. Dit 
jonge en zeer dynamische wijnhuis bracht slechts 15 jaar geleden hun 
eerste wijnen op de markt en ze evolueren sindsdien nog elk jaar naar 
beter en beter!

W
IT

 C H I L I   
Casablanca Valley, Ventisquero ‘Sauvignon Blanc’  
RESERVA 2020/2021 Viña Ventisquero 11+1

616J PRIJS: 6,93 + BTW = € 8,39 

De ‘Sauvignon Blanc’ druiven van deze ‘Reserva’ zijn afkom-
stig van ‘Casablanca Valley’, een vallei die zeer hoog aange-
schreven staat voor zijn witte wijnen. Dit komt door de bijzon-
dere weersomstandigheden die hier heersen en er voor 
zorgen dat de druiven langzaam rijpen, wat de kwaliteit altijd 
ten goede komt. De wijnen zijn door die langzame rijping altijd 

wat fruitiger en levendiger en zorgen dat ze niet plomp of zwaar worden. Dit 
alles wordt mogelijk gemaakt doordat in ‘Casablanca Valley’ vanuit de zee 
koele lucht naar de vallei wordt geblazen en er bij gevolg nevel ontstaat zodat 
de temperatuur nooit te hoog oploopt en het ‘s nachts en in de ochtend relatief 
fris blijft. Het resultaat van al deze voordelen kan u zeer goed proeven in deze 
‘Sauvignon Blanc Reserva’ van het huis ‘Ventisquero’. Het is een knap ge-
maakte witte wijn die u reeds vanaf nu kan drinken op ongeveer 10 graden bij 
allerlei vis in zachte sauzen of wit vlees. De ‘Sauvignon Blanc’ (dé druif van 
bijvoorbeeld Sancerre of Pouilly-Fumé) laat zich hier van zijn beste kant zien 
met een zeer verfrissende en uitgebalanceerde witte wijn die het ook als ape-
ritief schitterend zal doen. Drink hem tussen zijn eerste en derde jaar en 
geniet van deze knappe witte wijn!
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 C H I L I   
Colchagua Valley,  
Ventisquero ‘Rosé’ RESERVA 2021 11+1

573K PRIJS: 6,93 + BTW = € 8,39 

Colchagua Valley ligt 130 kilometer ten Zuiden van Santiago en 
is een bonte verzameling van subvalleien en hun rivieren. De 
druiven die hier het best gedijen zijn Carmenère en Syrah. Het is 
een bijzonder complex gebied waar je richtinggevoel je aardig 
in de steek kan laten. Het is hier, op hun ‘El Suspiro’ wijngaar-
den, dat Ventisquero de Syrah druiven kweekt voor deze heer-
lijke 100% Syrah Rosé Reserva. Voor alle duidelijkheid: in Chili 
heeft de vermelding ‘Reserva’ niets te maken met hoe lang een 

wijn op eiken vaten heeft gelegen zoals dat voor Spanje wel het geval is. Uiter-
aard heeft deze rosé geen vat van dichtbij gezien en werd hij volledig in stain-
less steel tanks gevinifieerd en bewaard om optimaal zijn fruit te kunnen be-
houden. In Chili is ‘Reserva’ een kwaliteitsaanduiding om aan te geven dat we 
op een iets hoger niveau zitten. Deze rosé is een bijzonder smakelijke, mond-
vullende wijn met aangenaam rood fruit en een lekkere frisheid! Best schenkt 
u hem op ongeveer 10 graden, gewoon bij een gezellige babbel met vrienden 
of bij wit vlees, pasta, zomerse koude schotels of allerlei lichtere gerechten. 
Op zijn best tussen zijn eerste en derde jaar, lekker!

 Altijd een mooie prijs/kwaliteitsverhouding: Chili!
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 C H I L I   
Central Valley, Ventisquero  
‘Shiraz’ Clásico 2020/2021 Viña Ventisquero 11+1

795J PRIJS: 4,95 + BTW = € 5,99 

Ventisquero heeft met deze ‘Shiraz Clásico’ een zeer 
geslaagde wijn gemaakt met een mooie kleur en een 
kruidige, complexe neus met indrukken van zwarte cho-
colade en kersen. Hij bevat 85% Syrah en 15% Carmén-
ère en 10% van de wijn verbleef 10 maanden op Ameri-
kaanse eiken vaten. De smaak is fris en heeft veel rijp 

fruit en mooi verweven tannines. Schenk deze aangename Syrah iets 
frisser, op zo’n 16 à 17 graden, bij allerlei niet te zware gerechten en 
pasta’s. Op zijn best is hij tussen zijn eerste en derde of vierde jaar, een 
aanrader!
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 C H I L I   
Maipo Valley, Ventisquero  
‘Cabernet Sauvignon’ RESERVA 2019/2020 11+1

607I PRIJS: 6,93 + BTW = € 8,39 

De Maipo vallei heeft veel te danken aan de nabijheid van de 
miljoenenstad S̀antiago’ doordat de investeerders en de 
klanten zich als het ware voor de deur bevonden. In de ne-
gentiende eeuw immers, besloten verscheidene door koper 
rijk geworden landeigenaren, hun rijkdom tentoon te sprei-
den door wijngaarden aan te kopen. En vanzelfsprekend is 
Santiago steeds een zeer makkelijke en vlakbij gelegen af-

zetmarkt geweest. De Maipovallei heeft een zeer goede reputatie voor 
wijnen gemaakt van C̀abernet Sauvignon’. Deze `Reserva’ van Ventis-
quero verbleef een tijdje op eiken vaten maar is absoluut niet overbluft 
door een overdreven eiktoets. Het is een donkerkleurige verleider die u 
best schenkt tussen zijn tweede en zesde of zevende jaar bij wildpastei, 
eendenborst en allerlei ander wild en gevogelte. Ook kruidige gerechten 
zoals gebraden lamsvlees of vleesgerechten met stevige, donkere sauzen, 
gaan hem prima af. Schenk deze stevige jongen met zachte trekjes op ka-
mertemperatuur, ongeveer 17 à 18 graden en geniet ervan!
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 C H I L I   
Maipo Valley, Ventisquero ‘Carmenère’  
Queulat GRAN RESERVA 2019 Viña Ventisquero 11+1

851I PRIJS: 9,07 + BTW = € 10,98 

Onder de naam ̀ Queulat’ brengt Ventisquero vanaf nu zijn 
G̀ran Reservas’ op de markt. Queulat is denaam van een 

uitzonderlijk mooie gletsjer in het zuiden van Chili wiens 
prachtige vormen en kleuren de wijnmakers van Ventis-
quero moeten inspireren om even mooie wijnen te 
maken... Een prachtige gedachte. Ook deze Q̀ueulat Car-

ménère Gran Reserva’ is gemaakt met 85% Carménère en 15% Syrah. Het 
is een dieppaarse wijn met aroma’s van rood en zwart fruit, chocolade, 
tabak en eik. Hij is stevig en toch zacht door zijn fluwelige tannines en aan-
genaam fruit. U drinkt hem best tussen zijn tweede en zesde jaar bij allerlei 
rood vlees, gevogelte of wild. Schenk hem lekker fris op zo’n graad of 15 à 
16. Heel knappe wijn, een aanrader!


