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Welke wijnen van onze  
prijslijst vindt u dit jaar in  

de bekende aankoopgidsen?

Zoals u weet kijken we elk jaar aan het begin van het jaar even welke van 
onze wijnen goed aangeschreven staan in de vakpers. Alle persartikels en 
wijnboeken aanhalen waarin over wijnen wordt gesproken die wij invoeren, zou 
ons te ver leiden. We beperken ons hieronder tot enkele van de meest gelezen 
gidsen en auteurs in Vlaanderen, waarin weer veel van onze wijnen voorkomen!

Le Guide 
Hachette  
des Vins 
'sélection 2022'
Dé referentie in Frankrijk 
en ver daarbuiten! Jaarlijks 
verschijnend wijnnaslagwerk 
waarbij elk jaar 1500 
professionele proevers 
35.000 (!) wijnen (alleen 
Franse en Luxemburgse) 
blind proeven. De ongeveer 
8.000 beste daarvan worden in 
deze 1100 bladzijden dikke 
gids beschreven en slechts 
500 van de 35.000 geproefde 
krijgen de felbegeerde ‘COUP 
DE CŒUR’!

 
The Wine 
Advocate, 
Robert Parker
Deze wat omstreden 
Amerikaanse uitgave wordt 
zowel bejubeld als vervloekt 
omdat het de wereldwijde 
wijnmarkt beïnvloedt. 
De prijzen van de top-
Bordeauxwijnen bijvoorbeeld, 
worden eigenlijk door ‘The 
Wine Advocate’ bepaald. 
Als morgen bijvoorbeeld 
‘Château Mouton Rothschild’ 
100% krijgt, verdubbelt de 
prijs onmiddellijk...

 
Gambero  
Rosso  
2021-2022
Dé Italiaanse wijnbijbel! 
Jaarlijks verschijnend 
naslagwerk waarin wijnen 
worden beoordeeld aan de 
hand van ‘Bicchieri’ (= glazen). 
De allerhoogst mogelijke 
onderscheiding in deze gids 
zijn ‘Tre Bicchieri’ (= 3 glazen). 
Van de ongeveer 24.000 
geproefde wijnen krijgen maar 
enkele honderden die hoogste 
onderscheiding, ze behoren 
tot de top van het Italiaanse 
aanbod!

James  
Suckling 
Jamessuckling.com
James Suckling is een 
Amerikaanse wijn- en 
sigarencriticus en voormalig 
hoofdredacteur en chef 
van het Europees Bureau 
van Wine Spectator. Ook hij 
heeft zeer veel invloed op de 
wereldwijde wijnmarkt en 
prijzen.

ONTDEK ENKELE VAN DE  
BEST SCORENDE WIJNEN  
VAN ONZE PRIJSLIJST! 

NIEUWSBRIEF JANUARI 2022
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NIEUWSBRIEF JANUARI 2022

RO
OD

 S P A N J E   
Cariñena DO., Cutio ‘Garnacha/Cariñena 2019 
J.Navascuésa 

NR. 528I PRIJS: 7,84 + BTW = 9,49 EURO

Het wijngebied Cariñena verkreeg in 1932 zijn D.O. 
status en behoort tot de grootste en oudste appel-
latie 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 verant-
woordelijk voor de wijnen van het 64 hectare grote 

topwijndomein ‘Contino’. De carignan/cariñena (15%) komt van wijn-
stokken 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-kwaliteitverhouding 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 even wachten (tot 2026). Salud!

Vertaling tekst in ‘The Wine Advocate’ Robert PARKER 
(92/100): “De rode Cutio Garnacha Cariñena 2019 werd 
gemaakt in het dorp Almonacid. Sinds 2018 met 100% 
druiven uit Almonacid, afkomstig van oude wijnstokken, 
grotendeels Garnacha en zo’n 15% Cariñena, op een 

hoogte van zo’n 690 meter, wat zorgt voor meer frisheid en mooie 
zuren. Na ontsteling en fermentatie in roestvrij stalen tanks met 
inheemse gisten, volgt een rijping in ondergrondse betonnen vaten 
bekleed met kunsthars. Deze wijn voelt dieper en serieuzer aan dan 
de 2018. Hij is vineuzer met een fluweelachtige textuur en 
fijnkorrelige, krijtachtige tannines. In het glas evolueert de wijn naar 
bloemiger en ook kruidiger toetsen, met wat tonen van witte peper. 
De wijn is halfvol, evenwichtig en lang. Een koopje.”

RO
OD

 I T A L I Ë   
Rosso Piceno Superiore DOC.,   
Saladini Pilastri ‘Montetinello’ 2017 

NR. 545G PRIJS: 9,07 + BTW = 10,98 EURO

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 feest-
tafel 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 terug-
kerende smakelijke aroma’s, ondersteunende zuren en robuuste tannines 
die nog moeten uitvlakken. Verwacht 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.

Vertaling tekst in ‘Jamessuckling.com’ James 
Suckling (90/100): “Veel rijp fruit met impressies van 
pruimen en bosbessen en wat natte aarde. Medium 
body. Smaakvolle afdronk. Van biologisch geteelde 
druiven. Nu drinken.”

Rode wijn

RO
OD

 F R A N K R I J K   
Coteaux de Narbonne, Domaine Lalaurie  
‘Cuvée Alliance’ 2019 

NR. 648I PRIJS: 4,94 + BTW = 5,98 EURO

Sinds de tweelingzussen ‘Audrey’ en ‘Camille’ het roer hebben overge-
nomen een aantal jaren geleden, is dat de 10e generatie van deze 
familie die dit 52 hectare grote wijndomein leidt. De zeer verschillende 
bodemtypes en oriëntaties bieden heel veel mogelijkheden. Hellingen 
of plateaus, westelijk of zuidelijk georiënteerd, kalkrijk of rotsachtig, 
het is er allemaal op dit domein en werd zorgvuldig beplant met de 
meest geschikte druivensoort per situatie, als het ware een schilderpal-
let waar men prachtige kunstwerken mee kan maken. De bedoeling 
van deze rode ‘Cuvée d’Alliance’ is om een soepele, vlot drinkbare 
kwaliteitswijn te maken die men reeds jong kan drinken. Er zijn veel 
verschillende druivensoorten gebruikt: 40% Marselan, 20% Merlot, 

20% Cabernet Sauvignon en 20% Cabernet Franc. Ze worden allemaal apart gevinifi-
eerd om pas daarna te worden samengevoegd. Het hele vinificatieproces is er op 
gericht het fruitige karakter te behouden. Deze rode wijn is mooi samengesmolten en 
in balans en heeft ondanks zijn souplesse toch een zekere stevigheid en kracht. Best 
drinkt u hem tussen zijn eerste en derde of vierde jaar op ongeveer 17 à 18 graden 
bij bijna alle gebakken en gebraden vleesgerechten, gevogelte of allerlei deegwaren.

Tekst in ‘Le Guide Hachette des Vins 2022’ (Vin très réussi/Zeer 
geslaagde wijn): “Dit grote familiaal domein van 50 hectare, nu al de 
tiende generatie, begon met het bottelen op het domein in 1974 
onder impuls van Jean-Charles en Catherine Lalaurie. Sinds 2007 
worden zij bijgestaan door hun tweelingdochters Camille en Audrey. 
Op hun menu enkel IGP-wijnen (Indication géographique protégée). In 

deze 2019 worden Bordelese druivenrassen geblend met de Marselandruif, en dit 
voor een belachelijk lage prijs. We onthouden de open neus met hinten van klein 
rood fruit en paprika, gevolgd door een soepele mondfase zonder enige hapering, 
met perfect gedoseerde tannines. Een eenvoudige wijn, zonder franjes, goed 
gemaakt en te drinken op zijn fruit. 2021-2023.”

RO
OD

 I T A L I Ë   
Chianti DOCG., Villa Chigi 2020  
Poggio Bonelli 

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

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 Cas-
telnuovo Berardenga. De filosofie van het domein is om de 
wijnen een uitdrukking te laten zijn van de omgeving waar 
de druiven in zijn opgegroeid. 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 drinkbare en aangename wijn die voorzien is van veel ‘Sangiovese’-fruit in 
geur en smaak. Zijn mondvullende, vlezige en soepele smaak maken hem zeer 
geschikt bij goed gekruide schotels, geroosterd vlees, koude schotels en natuurlijk 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.

Vertaling tekst in ‘Jamessuckling.com’ James Suckling (90/100): 
“Rond en fruitig met aangename toetsen van kersen en bessen. 
Medium body en mooi evenwicht tussen zuren en lichte tannines. Nu 
drinken.”

Het wijndomein Poggio Bonelli bevindt zich 
helemaal in het zuiden van het Chianti-gebied



Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be T 03 326 55 33 | F 03 326 58 99 | info@magnuswijnen.be

ONTDEK ENKELE VAN DE BEST SCORENDE WIJNEN VAN ONZE PRIJSLIJST! 
RO
OD

 F R A N K R I J K   
Bordeaux AOC., Château Belle-Garde  
‘Cuvée vieilli en fût de chêne’ 2018 

NR. 523VH  PRIJS: 9,30 + BTW = 11,25 EURO

De geschiedenis van de familie Duffau als wijnbou-
wers, gaat terug tot 1850 wanneer François Henri 
Duffau hier zijn eerste 3 hectare wijngaard kocht. Pas 
in 1905 kwam daar 4 hectare bij en zo ging het verder 
in de volgende 100 jaar met de aankoop van kleine 
perscelen altijd goed gelegen wijngaarden, om 
vandaag tot een totaal van 46 hectare te komen op 
château Belle-Garde. En die geduldige opbouw van 
alleen goed gelegen wijngronden, zijn eigenlijk de 

basis van de uitstekende kwaliteit die Belle-Garde vandaag te bieden heeft! 
Gelegen vlakbij St-Emilion en op zo’n 30 kilometer van de stad Bordeaux, is het 
hier bovendien aangenaam vertoeven. De gewone versie van Château Bel-
le-Garde is al zo lekker, en dan deze vatgerijpte… Eric Duffau heeft 300 eiken 
vaten van verschillende tonneliers en verschillende eiksoorten. Elk jaar worden 
er daarvan 100 vernieuwd en de assemblage om in deze ‘cuvée fût de chêne’ 
terecht te komen, gebeurt elk jaar zeer streng en aandachtig. De prachtige 
2018 bestaat uit 80% Merlot en 20% Cabernet Sauvignon. De vatrijping op 1/3 
nieuwe vaten, 1/3 vaten van 1 oogst en 1/3 vaten van 2 oogsten, duurt 12 
maanden. Een wijn met een complex en elegant boeket met rijp rood fruit, 
zachte kruiden en een delicate houttoets van vanille. In de mond zacht en 
smakelijk, geconcentreerd, met fluwelen tannines, en een mooi evenwicht 
tussen hout en fruit. Te schenken op 17 à 18 graden tussen zijn derde en tiende 
jaar bij allerlei vleesgerechten. Een Bordeaux vol harmonie, een koopje voor 
deze prijs!

COUP DE 
COEUR

Tekst in ‘Le Guide Hachette des Vins 2022’ (Vin 
Remarquable/Opmerkelijke wijn COUP DE COEUR !): “Of 
het nu gaat om Bordeaux of Bordeaux supérieur, rood, wit of 
rosé, Éric Duffau vinifieert met brio de regionale AOC’s. Hij 
nam het familiaal domein over in 1979 in het wijngebied 
Entre-Deux-Mers, op de linkeroever van de Dordogne. Zijn 

wijngaard van 46 ha is hoofdzakelijk gelegen op hellingen recht tegenover 
Saint-Émilion. Deze prachtige 2018, twaalf maanden gerijpt op eiken vaten, 
schittert met zijn diepe, robijnrode kleur. De neus, nu al open, ademt klein 
rood en zwart fruit, ondersteund door een fijne houttoets. De mond met 
zijn krokant fruit is vol, breed, vlezig, warm en zeer lang, ondersteund door 
zijdezachte tannines en een aangename frisheid. Een echt geslaagde, 
evenwichtige wijn.”

RO
OD

 S P A N J E   
Navarra DO., ‘El Chaparral de Vega Sindoa’ 2018  
Bodegas Nekeas 

NR. 664H PRIJS: 9,50 + BTW = 11,49 EURO

Het mooie, heuvelachtige wijngebied ‘Navarra’ is 
gelegen op slechts enkele uren rijden van de 
Franse ‘Bordeaux’-streek. Dit Noord Spaanse wijn-
gebied leent zich zeer goed tot het maken van niet 
te zware of alcoholrijke wijnen doordat het hier 
minder warm is dan in de meeste andere Spaanse 
wijngebieden. ‘Navarra’ grenst aan de veel 
bekendere ‘Rioja’ streek. Deze ‘El Chaparral de 
Vega Sindoa’ is voor 100% gemaakt van de ‘Gren-

ache’-druif. Nekeas heeft een wijngaard van 17 hectare met de alleroudste 
Grenache wijnstokken uit de hele streek, ze zijn allemaal tussen de 83 en 123 
jaar oud!! Vanzelfsprekend hebben die zeer oude wijnstokken een zeer laag 
rendement en dat komt de kwaliteit en concentratie van de wijn enorm ten 
goede. Deze Spaanse wijn is heel goed vergelijkbaar met een zuidelijke 
Rhône. Hij is kruidig en fruitig en combineert impressies van rijp rood fruit met 
peper en laurier. De wijnmaker heeft hem 8 maanden laten rijpen op voor de 
helft Franse eiken vaten en voor de helft Amerikaanse. U kan hem best drinken 
tussen zijn vierde en achtste of negende jaar bij allerlei gebakken en gebraden 
mals rood vlees, bij diverse stoofschotels, bij alle soorten groot en klein wild 
en natuurlijk bij vele kaassoorten zoals bijvoorbeeld ‘Roquefort’ of andere 
harde en belegen kazen. Schenk deze formidabele wijn op 16 à 17 graden, 
een aanrader!

Vertaling tekst in ‘Jamessuckling.com’ James Suckling 
(92/100): “Een frisse, levendige grenache met impressies 
van gesneden pruim, citrusschil en een romige toets. Medium 
body. Heerlijk fruit. Doortimmerd met mooie spanning. Nu 
drinken.”

RO
OD

 I T A L I Ë   
Cortona DOC., Selverello ‘Syrah’ 2017  
Dal Cero 

NR. 315G PRIJS: 10,32 + BTW = 12,49 EURO

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. Deze Syrah is eveneens afkomstig van de 280 meter 
hoog gelegen wijngaard in ‘Selverello’ (Cortona) zoals de naam al doet 
vermoeden. Het schilderachtige Cortona ligt niet ver van Arezzo en Siena, nabij 
de Apenijnen. De familie Dal Cero werkt altijd met veel toewijding en respect 
voor traditie en natuur, en probeert om in elke wijn de specifieke kenmerken 
van het terroir naar boven te brengen. Ook deze Syrah druiven worden volledig 
met de hand geplukt maar in tegenstelling tot hun Sangiovese krijgt de wijn 
wel 6 maanden rijping op eiken vaten. Het zijn geen nieuwe vaten, om de 
houtinvloed niet té sterk te maken, maar vaten die voordien reeds voor 1 
oogst gebruikt zijn. Het resultaat is een zeer goed uitgebalanceerde rode wijn 
die zwart en rood fruit heel mooi weet te combineren met kracht en kruidig-
heid, een typische Syrah. De tannines zijn mooi verweven, zacht en elegant, 
en de smaak blijft fris en vitaal! Schenk hem tussen zijn derde en zesde jaar 
op ongeveer 17 graden bij allerlei vlees van de grill of barbecue, lamsbout, 
lamsrug of gevogelte zoals kwartel, fazant of patrijs. Klassewijn!

Vertaling tekst in ‘Jamessuckling.com’ James Suckling 
(92/100): “Aroma’s van zoete tabak en theeblad met wat 
pruimen. Medium body met zachte tannines en in de afdronk 
toetsen van bessen en een hint van chocolade. Drinken of 
bewaren.”

Eric Duffau van Château Belle-Garde

De familie Dal Cero

De wijnmaker heeft deze 
Spaanse wijn 8 maanden 
laten rijpen op voor de helft 
Franse eiken vaten en voor 
de helft Amerikaanse.

Bodegas Nekeas
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OD

 I T A L I Ë   
Nizza DOCG., ‘Tre Roveri’ 2019  
Az. Pico Maccario 

NR. 338I PRIJS: 12,36 + BTW = 14,95 EURO

Deze ‘Tre Roveri’ is een 100 % barbera, de tweede 
druif typisch voor Piemonte en al een dertigtal jaar 
aan een uiterst succesvolle comeback bezig. De 
druiven worden hier pas geplukt als ze helemaal rijp 
zijn en na een zachte kneuzing is er een maceratie 
van 10 tot 12 dagen. Zij rusten één jaar op Franse 
eiken vaten van 500 tot 3500 liter. De wijn heeft een 
robijnrode kleur met een typisch complex en breed 
barbera geurenpalet met rijp zwart en rood fruit en 

wat vanille. Met een mooi evenwicht tussen zuren en tannines drink je deze 
wijn ideaal op 17 à 18 graden. Een barbera is een allemansvriend die je kan 
drinken bij wit en rood vlees, bij vette vis of zelfs desgewenst een dessertje 
indien niet te zoet. Deze mooie Italiaan is op zijn best tussen zijn derde en 
zevende jaar.

Vertaling tekst in ‘Gambero Rosso 2022’ (  TRE 
BICCHIERI = allerhoogste onderscheiding!) : “De 
wijnmakerij van de broers Pico en Vitaliano Maccario behoort 
voortaan tot de grote sterren in het wijnlandschap van Zuid-
Piemonte. Alles begon in de jaren 1990 op de hellingen van 
Mombaruzzo, een echte grand cru in Barbera d’Asti. Latere 

aankopen in de appellaties Gavi en Langhe (met inbegrip van Barolo en 
Barbaresco) maakten van het domein een authentiek vlaggenschip. 
Barbera, Nebbiolo, Viognier, Sauvignon, Moscato en Cortese vormen het 
stevige gamma van het domein. Ook dit jaar tekenen de gebroeders 
Maccario voor een mooie selectie Barbera’s. De “Nizza Tré Roveri” valt op 
door zijn opmerkelijke complexiteit en volheid, waarin tonen van rood fruit 
en kreupelhout zich vermengen met kruidige toetsen en tonen van 
balsamico, met een lange afdronk goed ondersteund door frisse zuren. 
Andere mooie wijnen zijn de Barbera d’Asti Lavignone 2020, fris en direct, 
een typische en aangename vintage Barbera, evenals de fruitige, hartige 
Barbera d’Asti Villa della Rosa 2020.”

RO
OD

 I T A L I Ë   
Chianti Classico DOCG. 2019  
Poggio Bonelli 

NR. 317I PRIJS: 12,38 + BTW = 14,98 EURO

Het wijndomein Poggio Bonelli bevindt zich helemaal 
in het Zuiden van het Chianti 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. Deze Chianti 
Classico is gemaakt met 90% Sangiovese die aange-
plant staat op een ongeveer 280 meter hoge, 
zuid-georiënteerde heuvel. Na de oogst wordt hier 

op traditionele wijze wijn gemaakt die vervolgens nog 10 maanden op voor de 
helft of 1/3 nieuwe eiken vaten rijpt. 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 17 en dit tussen zijn tweede 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. Mooie Italiaan!

Vertaling tekst in ‘Jamessuckling.com’ James Suckling 
(92/100): “Eerste indruk in de neus een flinke dosis eikenhout, 
maar ook wat hinten van zwart fruit. Zelfde impressies in de 
mond, maar beter geïntegreerd, met vrij stevige, door fruit en 
eikenhout getinte tannines en een smakelijke, mediumlange 

afdronk. Nu drinken.”

RO
OD

 F R A N K R I J K   
Fronsac AOC.,  
Château Villars 2018 Non filtré 

NR. 354H PRIJS: 14,04 + BTW = 16,99 EURO

Fronsac grenst aan Pomerol en is de geboortegrond 
van vele knappe wijnen. Het is een zeer klein 
district dat nog altijd wat onderschat wordt, dat 
maakt het dubbel zo interessant... Château Villars is 
een zeer evenwichtige en genereuze wijn op basis 
van Merlot en Cabernet. Dit alles wordt mooi on-
dersteund door een zeer smakelijke vanille-toets, 
voortkomend uit een bewaring van 13 maanden op 
gedeeltelijk nieuwe eiken vaten. U drinkt deze 

knappe wijn best tussen zijn derde en achtste of tiende jaar bij een mooi 
vleesgerecht. Schenken op ongeveer 18 graden Celsius, knappe wijn!

Vertaling tekst in ‘Jamessuckling.com’ James Suckling 
(93/100): “Wilde braambessen, zwarte bessen, grafiet en 
toetsen van zwarte thee. Medium body met stevige, 
fijnkorrelige tannines. Sappig en goed in balans. Heerlijke 
afdronk. Drinken vanaf 2024.”

RO
OD

 F R A N K R I J K   
Cotes du Roussillon Villages Tautavel AOC. ‘Silex’ 2017,  
Vignerons de Tautavel-Vingrau 

NR. 472G PRIJS: 14,26 + BTW = 17,25 EURO

Deze ‘Silex’ is gemaakt van oude wijnstokken 
met een lage opbrengst, 60% Grenache Noir, 
30% Syrah en 10% Carignan. De druiven werden 
handgeplukt en ontrist waarna een lange 
maceratie volgt en een rijping op eiken vaten. De 
wijn geurt en smaakt expressief, vol en complex. 
Op je ontdekkingstocht kom je al het lekkers 
tegen wat een wijn een meditatief karakter geeft: 
rijpe aardbeien en frambozen, cedertoetsje, 

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

Vertaling tekst in ‘The Wine Advocate’ Robert PARKER 
(93/100): “De Côtes du Roussillon Villages Tautavel Silex 
2017, een blend van 60% Grenache, 30% Syrah en 10% 
Carignan van oude wijnstokken, werd deels in vaten en deels 
op tank verouderd. In de neus net genoeg cedertoetsen 

afkomstig van de vatlagering om de terroirgebonden impressies van 
gemalen steen of de toetsen van zwarte bes niet te verdringen. In de 
mond vol, geconcentreerd en soepel. Kortom, een geweldige Roussillon 
met een lange, elegante afdronk.”

Rode wijn

De wijngaarden van Tautavel-Vingrau

Thierry Gaudrie van Château Villars
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ONTDEK ENKELE VAN DE BEST SCORENDE WIJNEN VAN ONZE PRIJSLIJST! 
RO
OD

 F R A N K R I J K   
Moulis AOC.,  
Château Dutruch Grand Poujeaux 2014 

NR. 932D PRIJS: 14,67 + BTW = 17,75 EURO

Het 31 hectare grote ‘Château Dutruch Grand Poujeaux’ is sinds 
1967 eigendom van de familie Cordonnier die Belgische vertak-
kingen heeft die in de wijnhandel actief zijn. Sinds 2016 is het 
François Cordonnier die het domein leidt. De wijngaarden 
hebben grotendeels een kiezelbodem en zijn beplant met 50% 
Cabernet Sauvignon en 45% Merlot, aangevuld met wat Petit 
Verdot en Cabernet Franc. Alles wordt hier in het werk gesteld 
om de kwaliteit hoog te houden. Het rendement is behoorlijk 
laag en de wijnstokken hebben een gemiddelde leeftijd van 25 
jaar, twee zaken die de kwaliteit ontegensprekelijk ten goede 
komen. Tevens wordt tijdens het jaar geen moeite gespaard om 

het de druiven zo aangenaam mogelijk te maken: regelmatig ploegen van de grond, 
overtollige bladeren en trossen wegknippen. De oogst gebeurt, afhankelijk van de 
ouderdom van de wijnstokken, voor 60% met de hand en de rest machinaal. Na een 
strenge selectie vergisten de druiven in op temperatuur gecontroleerde kuipen en 
verblijft de wijn daarna 12 maanden op voor 1/3 nieuwe eiken vaten. Het resultaat 
is een zeer vlotte wijn die kracht en finesse mooi combineert! Op zijn best tussen zijn 
4e en 10e jaar bij allerlei gebakken of gebraden vleesgerechten en wild en gevogelte. 
Schenk deze mooie Moulis op 17 à 18 graden en geniet er van, lekker!

Vertaling tekst in ‘Jamessuckling.com’ James Suckling (91/100): 
“Frisse rode bessen en delicaat kruidig karakter. Presente, lichtjes 
droge tannines die echter niet overheersen. Evolueert naar sappiger 
en smaakvoller. Drinken vanaf 2019.”

RO
OD

 I T A L I Ë   
Chianti Classico DOCG.,  
Tenuta di Nozzole 2019 

NR. 174I PRIJS: 15,69 + BTW = 18,98 EURO

Gelegen ongeveer 30 kilometer ten zuiden van Firenze, ten 
noorden van het dorp Greve in Passo dei Pecorai in de Chianti 
Classico regio, ligt dit landgoed van de familie Folonari met zijn 
385 hectare waarvan 70 hectare wijngaarden zijn. De historische 
villa dateert uit 1300 en is gelegen in een indrukwekkende 
ruige, bergachtige streek van pure schoonheid. Het domein staat 
bekend om zijn voortreffelijke wijnen. Deze Chianti Classico is 
voor 100% gemaakt met Sangiovese die beplant staan op de 
300 mter hoog gelegen wijngaarden. Het is een kruidig type 
wijn met veel verfijning en evenwicht. Heel lekker bij allerlei 

vleesgerechten, gevogelte en vele soorten kaas. Schenk hem op 16 à 17 graden 
tussen zijn derde en negende jaar en geniet!

Vertaling tekst in ‘Gambero Rosso 2022’ (  TRE BICCHIERI = 
allerhoogste onderscheiding!) : “De geschiedenis van de 
familie Folonari is verweven met die van de Italiaanse wijn. Het 
begon allemaal in het begin van de jaren zestig toen Nino de 
landgoederen in de gemeente Greve in Chianti kocht: de Tenuta 
del Cabreo in 1967 en de Tenuta di Nozzole in 1971. In 2000 

stichtten Ambrogio en Giovanni, respectievelijk zijn zoon en neef, het domein dat 
hun naam draagt. Zij behielden de ondernemersstijl van het huis, te beginnen 
met emblematische wijnen zoals de Pareto, voor het eerst uitgebracht in 1987. 
De Chianti Classico 2019 van Tenuta di Nozzole heeft geurige aroma’s van rood 
fruit, toetsen van kreupelhout en veldkruiden. In de mond is hij sappig, hartig en 
beklijvend, een van de meest innemende van het millesime omwille van zijn 
elegantie en zachtheid.”

Vertaling tekst in ‘Jamessuckling.com’ James Suckling (94/100): 
“In de neus zwarte kers, sinaasappelschil en rozenblaadjes met wat 
kruidnagel. Halfvol tot vol met een indrukwekkend middenstuk van 
fruit en rijpe tannines, maar nog erg gereserveerd in de afdronk. 
Deze wijn heeft tijd nodig om open en milder te worden. Proberen 

na 2023.”

RO
OD

 I T A L I Ë   
Cortona DOC., Klanis ‘Syrah’ Dal Cero 2015  
Tenuta Montecchiesi 

NR. 431E PRIJS: 18,17 + BTW = 21,98 EURO

Deze Klanis Syrah werd in 2007 gelanceerd. Zoals 
we gewoon zijn van de Dal Cero’s werken zij bij 
zo’n buitenbeentje met kleine opbrengsten, een 
meticuleuze selectie van de beste druiven en veel 
zorg bij oogst- en productieproces. De wijn heeft 
16 maand op Franse eik gerust en daarna nog 
ongeveer negen maand op de fles. De purperrode 
wijn heeft een zeer rijk boeket van zwart fruit, 
gedroogde pruimen en secundaire geuren als 
chocola, vanille en zoethout. Wat zich als feestelijk 

aankondigt in de neus, keert resoluut terug in de mond! Frisse, kruidige 
aanzet die zich doorzet in een volle, zalige smakelijkheid en eindigt met 
een lange aromatische finale. Deze Klanis is nu al genietbaar, maar heeft 
zeker nog enkele jaren voor zich, tot makkelijk zijn 11e of 12e jaar be-
waarbaar. Schenk hem op 17 à 18 graden bij gastronomische grillades, de 
betere stoof- en wildgerechtjes en eventueel met wat oudere kazen. 
Topper!

Vertaling tekst in ‘Jamessuckling.com’ James Suckling 
(94/100): “Dit is een prachtige, indrukwekkende Syrah 
met geuren van zoethout, blauwe pruimen, asfalt, 
gedroogd vlees, fijngemalen steentjes en teer. Halfvol tot 
vol met een prachtig evenwicht en toetsen van donker 

fruit, en ragfijne tannines tot in de lange, zachte, aanhoudende finale. 
Drinken vanaf 2021.”

François Cordonnier leidt  
Château Dutruch Grand Poujeaux

Ambrogio en Giovanni Folonari  
en hun landgoed
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NIEUWSBRIEF JANUARI 2022
RO
OD

 I T A L I Ë   
Barolo DOCG.,  
Pico Maccario 2017 

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

Pico en Vitaliano Maccario staan bekend als moderne 
wijnmakers en streven de hoogst denkbare kwaliteit na: 
dat konden we reeds tot onze grote tevredenheid onder-
vinden 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! Op een strak en stijlvol etiket lezen we de volgende 
woorden: fortuna, luce, cultura, rispetto en Italia. Het zijn 

kenmerken die we aan deze nobele wijn en zijn ontstaan kunnen toeschrijven. De 
nebbiolo druiven zijn afkomstig uit het Langhe gebied met ronkende namen van 
gemeenten 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 traditionele 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 (Noordoost- 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 genietbaar, op zijn best zal hij zijn 
tussen zijn zesde en tiende jaar. Deze topwijn combineren we idealiter met gerechten 
uit de Piëmontese keuken zoals brasato 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...

Vertaling tekst in ‘Jamessuckling.com’ James Suckling (93/100): 
“Zeer rijpe frambozenaroma’s met wat fris eikenhout en florale tonen. 
Volle wijn met zeer fijne, vrij stevige tannines en een aangename 
afdronk van fruit en specerijen. Goede lengte. Een keurige wijn die nu 
al bijna drinkbaar is, maar beste nog wachten tot 2023.”

RO
OD

 I T A L I Ë   
Brunello di Montalcino DOCG.,  
La Rasina 2016 

NR. 698F PRIJS: 34,50 + BTW = 41,75 EURO

Brunello di Montalcino is één van de 
bekendste en meest hoogstaande appella-
ties van Italië. Hij wordt alleen gemaakt in 
Montalcino en uitsluitend van de Sangiove-
se druif. Montalcino is de naam van een 
mooi stadje in de provincie Siena dat al 
sinds de middeleeuwen bekend staat om 
haar mooie wijnen, vroeger wel meer om 
haar witte zoete `Moscadello’. `Brunello’ is 

de plaatselijke naam van de `Sangiovese’ en is eigenlijk Italiaans voor 
het Nederlandse woord `bruintje’. De geschiedenis van de vandaag 
beroemde en bewonderde `Brunello di Montalcino begint eigenlijk pas 
goed rond 1870 wanneer een vooruitstrevend wijnbouwer een rode 
wijn maakte met uitsluitend de Sangiovese druif. `Brunello di Montalci-
no’ bleef tot in de jaren zeventig een vrij onbekende wijn maar is vanaf 
1980, toen kreeg het de DOCG-status, stilaan bekender geworden op 
het internationaal toneel en vandaag de dag wordt hij algemeen 
beschouwd als één der beste Italiaanse wijnen. De regels die je moet 
volgen om deze prestigieuze appellatie te mogen voeren zijn dan ook 
zeer streng. Zo moet de wijn onder andere minimum 2 jaar in eiken 
vaten rijpen en mag hij pas verkocht worden vanaf zijn vijfde levens-
jaar. La Rasina is gelegen ten oosten van het stadje Montalcino en is 
eigendom van de lokale familie Mantengoli. Ze maken hier zeer 
genereuze, geconcentreerde wijnen met veel diepgang en complexi-
teit. Een mooie combinatie van kracht en finesse kenmerkt deze grote 
wijn. Drink deze topper bij lamsbout, Osso bucco, gebraden tam 
gevogelte of allerlei wild. Op zijn best tussen zijn zesde en dertiende 
of zelfs vijftiende jaar op zo’n graad of 17 à 18. Grote wijn voor uitzon-
derlijke gelegenheden!

Vertaling tekst in ‘Jamessuckling.com’ James 
Suckling (95/100): “Een stevige, strakke Brunello, 
breed en vol met een prachtige kern van bramen, 
bosbessen, bloemen en sandelhout. Zeer romig en 
gepolijst, met een sublieme lengte en een heerlijke 

afdronk. Geef deze wijn de tijd om zich te openen en zich te 
bewijzen. Probeer na 2023.”

RO
OD

 F R A N K R I J K   
Beaune 1er cru AOC.,  
‘Cras’ 2017 Joseph Drouhin 

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

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 wijn-
gaarden zoals onder andere ‘Clos de 
Vougeot’ en ‘Clos des Mouches’. Nog 

later is het op zijn beurt diens zoon Robert die ook zorgt voor heel wat 
uitbreiding en zelfs een domein koopt in Chablis. Vandaag zijn het zijn 
kinderen, de vierde generatie, die aan het roer staan. De drie broers en 
één zus hebben elk hun specifieke taken en werken elke dag hard om 
te zorgen dat de hoogstaande reputatie van het huis in ere blijft. Ze 
vullen elkaar feilloos aan en streven alle vier dag in dag uit naar 
perfectie in alles wat ze doen. Ze blijven ook steeds alles in vraag 
stellen en zoeken naar andere en betere manieren om bepaalde zaken 
te doen. Het is de zus, Véronique, die als gediplomeerd oenologe de 
wijnen maakt. Ze werkt volledig biologisch (en zelfs meer en meer 
biodynamisch) en met heel veel respect voor de natuur. Haar streven 
is om wijnen te maken die perfect evenwichtig en harmonisch zijn, fijn, 

Rode wijn

De broers Vitaliano en Pico Maccario

Marco Mantengoli van La Rasina
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W
IT

 F R A N K R I J K   
Côtes de Gascogne IGP., ‘Caprice de Colombelle’ 2020  
Producteurs de Plaimont 

NR. 572J PRIJS: 5,69 + BTW = 6,89 EURO

De ‘Côtes de Gascogne’ zijn gelegen tussen Lourdes en Toulouse, in het de-
partement ‘Gers’. De wijn met deze naam mag uit 72 verschillende 
gemeenten komen. Deze Caprice de Colombelle is gemaakt van hoofdzake-
lijk Colombard aangevuld met Gros Manseng. De kenmerkende kleur met 
bleekgroene reflexen van de Colombard vertoont ook wat goudkleurige scha-
keringen, die van de Gros Manseng afkomstig zijn. De neus wordt gedomi-
neerd door citroentonen en grapefruitaroma’s en ontwikkelt zich tot subtiele-
re, uiterst complexe tonen van witte perzik en kweepeer. Het is een bijzonder 

levendige witte wijn die de rondere smaak van de Gros Manseng heel mooi combineert met de 
knapperigheid van de Colombard. Hij heeft een knappe afdronk met een wat exotisch tintje en 
indrukken van lychee en passievrucht. Schenken op 9 à 10 graden bij vis met witte sausen of gewoon 
buiten de maaltijd of als aperitief. Jong drinken, op zijn best tussen zijn eerste en derde of vierde jaar. 
Heel veel wijn voor die prijs!

Tekst in ‘Le Guide Hachette des Vins 2022’ (Vin Exceptionnel/
Uitzonderlijke wijn) : “De groep Plaimont is de vrucht van het samengaan van drie 
‘caves’ die in 1979 hun initialen (PL voor Plaisance, AI voor Aignan, Mont voor Saint-
Mont) samenbrachten om zo leider te worden van de wijnen uit de Sud-Ouest met 
een productie van 40 miljoen flessen per jaar. Nadat de coöperatieven van Condom en 
Crouseilles in 1999 Plaimont vervoegden, vertegenwoordigen zij samen 98% van de 

appellatie Saint-Mont, ongeveer de helft van de AOC’s Madiran en Pacherenc-du-vic-bilh en ook 
van de IGP Côtes de Gascogne. Een grote speler dus. Passievruchten en lychee kenmerken hier 
een aromatische wijn met frisheid, evenwicht en lengte in de mond. Alles samen zorgt dit voor 
een emblematische Côtes de Gascogne.”

W
IT

 S P A N J E   
Cariñena DO., Cutio ‘Macabeo’ 2020  
J.Navascués 

NR. 520J PRIJS: 7,84 + BTW = 9,49 EURO

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. De wijnmaker en eigenaar sinds 2011 hier is Jorge Navascués, 
ook wijnmaker bij het befaamde Rioja huis CVNE, meer specifiek verant-
woordelijk voor de wijnen van het 64 hectare grote topwijndomein ‘Contino’. 
Deze Cutio is een heel mooie witte wijn: levendig, mineralig, fris, puur, mooi 
in balans maar geen explosieve 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) is dat echt niet veel! Heel mooi op 10 à 11 graden bij allerlei 
visgerechten, mosselen, rauwe of gepocheerde oesters en natuurlijk bij paella. Knappe witte 
Spanjaard!

Vertaling tekst in ‘The Wine Advocate’ Robert PARKER (91/100): “De witte Cutio 
Macabeo 2020 is gemaakt van de Macabeo- en de Viuradruif, afkomstig van oude 
wijnstokken van verschillende percelen op een bodem van klei en kalksteen op 650 
meter hoogte in het dorp Almonacid. Gisting in betonnen vaten en voor 10% in 
eikenhouten vaten. Daarna rijpte de wijn 10 maanden op zijn droesem in 

ondergrondse, met kunsthars beklede betonnen vaten. Balsemachtig en medicinaal, met 
indringende aroma’s en smaken van venkel en kruiden, met een mineralige kern. Een frisse, 
evenwichtige wijn die het voorbeeld van de 2018 volgt (er werd geen 2019 gemaakt).”

Witte wijn

elegant en toch karaktervol. Met zijn 73 hectare wijn-
gaarden verspreid over 90 appellaties, heeft Drouhin 
een heel grote verscheidenheid in bodemsamenstellin-
gen en liggingen en het is die verscheidenheid die zo 
typisch is voor deze wonderlijke streek en waar een 
bekwame wijnmaakster zoals Véronique prachtige 
dingen mee kan doen. 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 
correct 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 waarbij alleen de mooiste 
gebruikt worden. Ook die mooiste, geselecteerde drui-
ventrossen worden nog nauwkeurig geïnspecteerd en 
minder rijpe druiven verwijderd: als dat geen toewij-
ding is. Naast een biodynamische aanpak in de 
wijngaard, volgde er de gekende aanpak van het huis 
met extractie, pigeage en remontage. Het edele vocht 
mocht 14 tot 18 maaanden rijpen op gedegen Franse 
eiken vaten van 3 jaar oud. Het bottelen gebeurt na 
individuele keuring van de vaten (proeven dus) zodat 
de kwaliteit top is! Robijnrode, 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 bijvoor-
beeld een patrijsje met groene kool en pancetta of een 
gebraden korhoen met raapjes en girolles. Mooie 
Bourgogne!

Vertaling tekst in ‘Jamessuckling.
com’ James Suckling (93/100): “Dit 
is een voor het oogstjaar compacte, 
heerlijke wijn met rijpe tannines en 
een smakelijke frisheid. Medium body, 

mooie diepte en een rijke afdronk voor het 
oogstjaar. Beter na 2022, maar nu al zeer 
smakelijk.”

Jorge Navascués

Véronique, Laurent, Philippe en Frédéric Drouhin
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 F R A N K R I J K   
Val de Loire IGP.,  
F De Fournier ‘Sauvignon’ 2020 

NR. 568J PRIJS: 8,06 + BTW = 9,75 EURO

De familie ‘Fournier’ heeft al generaties lang 
een vrij groot wijndomein in ‘Sancerre’, waar ze 
hun voortreffelijke witte en rode Sancerre 
maken. U kent deze klassewijnen misschien al, 
we verkopen de witte al jaren. Zoals alle 
Sancerre is hij voor 100 % gemaakt van de Sau-
vignon-Blanc-druif. Deze druif zorgt voor heel 
wat frisse fruitigheid in geur en smaak. Naar 
het voorbeeld van vele wijndomeinen in 

Bordeaux en de Rhônestreek, maakt ook de familie Fournier sinds kort een 
tweede wijn. Hij is eveneens voor 100 % gemaakt met de Sauvignon-Blanc 
en doet het uitstekend als aperitief, koel te schenken op een warme avond 
als het even kan. Ook koude voorgerechten, charcuterieschotels of allerlei 
soorten vis, schaal- en schelpdieren verenigen zich uitsteken met deze 
vriendelijke wijn. Schenk deze witte Loire best jong en koel (9 à 10 graden), 
tussen zijn eerste en derde jaar. Voor de Sauvignon-liefhebbers!

Vertaling tekst in ‘Jamessuckling.com’ James Suckling 
(90/100): “In de neus kruisbes, citroenschil, groene perzik 
en guave. Medium body met schitterende, pittige zuren. 
Fris, fruitig en crispy. Nu drinken.”

W
IT

 I T A L I Ë   
Soave DOC., Tenuta di Corte Giacobbe 2020  
Dal Cero  

NR. 144J PRIJS: 8,17 + BTW = 9,89 EURO 

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 
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’, ‘Char-
donnay’ of ‘Pinot Bianco’. De knappe Soave van Dal Cero is een 100% 
Garganega. 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 aperitief of bij voorge-
rechten met vis of groenten en bij allerlei vis-hoofdgerechten of wit vlees.

Vertaling tekst in ‘Jamessuckling.com’ James Suckling 
(91/100): “Neus van geschilde appel, peer, nectarine, 
citroen en geplette steen. Medium body met mooie zuren 
en een zachte, romige textuur. Heerlijke, citroenachtige 
afdronk. Nu drinken.”

W
IT

 F R A N K R I J K   
Bordeaux AOC.,  
Château Bonnet 2020 

NR. 506J PRIJS: 8,25 + BTW = 9,98 EURO 

Château Bonnet geniet al vele jaren een onberispelijke reputatie 
als kwalitatieve wijnproducent in zowel witte als rode Bordeaux. 
Hun droge witte is een staaltje van hun kunnen. Hij is gemaakt 
om jong te drinken, al vanaf zijn eerste of tweede jaar, en niet 
langer te bewaren dan vier jaar. Het is een fruitige witte wijn 
die zich uitstekend leent als aperitief of bij allerlei visgerechten. 
Schenk hem op ongeveer 8 à 9 graden, heel lekker...

Vertaling tekst in ‘Jamessuckling.com’ James 
Suckling (91/100): “Frisse aroma’s van groene 
appel, kruisbes, citroenschil en vuursteen. 
Medium body met pittige zuren en een frisse, 
fruitige smaak. Schitterende afdronk. Sauvignon 

Blanc en Sémillon. Nu drinken.”

W
IT

 F R A N K R I J K   
Côtes de Bourg Blanc AOC.,  
Blanc de Brulesécaille 2019 

NR. 562I PRIJS: 9,90 + BTW = 11,98 EURO

De Bordelese appellatie Côtes de Bourg is vooral bekend van 
zijn rode wijnen. Niet veel mensen weten dat hier ook voor-
treffelijke witte wijnen worden gemaakt, al is in het in kleine 
hoeveelheden. We zijn heel blij u met deze witte van Château 
Brulesécaille daar een schoolvoorbeeld van te kunnen 
aanbieden. Gemaakt met 75% Sauvignon Blanc en 25% 
Sauvignon Gris is dit een fantastische witte Bordeaux waar 
veel duurdere appellaties en kastelen jaloers op kunnen zijn. 
Mooi fris en levendig, komt ook iets exotisch tot uiting en 
vallen vooral het prachtig evenwicht en de fijne zuren op. 
Voortreffelijke wijn die u best op 10 à 11 graden schenkt 

tussen zijn tweede en zesde of zevende jaar. Uitmuntende prijs/kwaliteitsverhou-
ding!

COUP DE 
COEUR

Tekst in ‘Le Guide Hachette des Vins 2022’ (Vin 
Remarquable/Opmerkelijke wijn COUP DE COEUR !): “Château 
Brulesécaille, al bekend onder het Second Empire, en een 
referentie in de appellatie Côtes-de-Bourg, werd in 1924 
aangekocht door de familie van Guillaume Rodet, vroeger 
ingenieur telecommunicatie, die in 2017 aan het hoofd van het 

domein kwam. Aan de 30 hectare grote wijngaard (gecertificeerd HVE3) werden 
in 1996 nog 2 hectaren toegevoegd van het Château Yon Saint-Christophe in 
Saint-Emilion. Nog een ander etiket : Château La Gravière (Côtes-de-Bourg). 
Onze proevers waren diep onder de indruk van deze prachtige cuvée, afkomstig 
van Sauvignon Blanc (75%) en Sauvignon Gris. Na een aantrekkelijke, lichtbleke 
kleur met gouden weerschijn opent zich een neus met delicate impressies van 
citrusfruit (pompelmoes) en exotische vruchten, aangevuld met vegetale en 
houttoetsen. In de mond stevig en compact, zacht en zeer lang, perfect 
evenwichtig door de fijne zuren. De kruidige finale wordt nog versterkt door een 
knallende frisheid.”

Witte wijn

Château Bonnet Château Brulesécaille
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 I T A L I Ë   
Gavi DOCG., Principessa Gavia 2020  
Banfi 

NR. 390J PRIJS: 12,38 + BTW = 14,98 EURO

De meeste mensen kennen 
het befaamde huis ‘Banfi’ van 
hun uitzonderlijke Toscaanse 
wijnen en het prachtige mid-
deleeuwse kasteel ‘Castello 
Banfi’. Het is gelegen op de 
zuidflanken van Montalcino en 
is uniek door ligging en tradi-
tierijke cultuur, een topper! 
Maar niet iedereen weet dat 
Banfi ook wijngaarden en 

productie heeft in die andere beroemde Italiaanse wijn-
streek: Piemonte. Bekend van zijn grote Barolo en Barbares-
co wijnen, heeft deze streek nog veel ander lekkers te 
bieden! Banfi kocht er zo’n 40 jaar geleden onder andere 
een 45 hectare groot wijndomein dat al sinds 1860 wijnen 
produceerde. Ze maken er enkele voortreffelijke rode en 
witte wijnen, waaronder deze heerlijke Gavi. De oenologen 
van Banfi combineren ervaring, wijsheid en innovatieve 
technologie onder het motto “werkend met onze handen, 
denkend met ons hart”, prachtig toch. Gavi ligt aan de 
oostkant van Piëmonte en is genoemd naar het gelijknami-
ge dorpje. Er worden frisse en delicate witte wijnen gemaakt 
die de DOCG status verkregen hebben, de hoogst mogelijke 
in Italië. Verspreid over Gavi en haar 9 buurgemeenten 
worden deze kwaliteitswijnen gemaakt van de lokale en 
unieke ‘Cortese’ druif. Deze druif kenmerkt zich door een 
lagere aromatische graad en vrij veel zuren, waardoor je 
droge, verfijnde en delicate wijnen krijgt. Zij zijn de klassieke 
begeleiders van lichte visgerechten en schaal- en schelpdie-
ren. De betere Gavi cru’s hebben enig bewaarpotentieel en 
kunnen enkele jaren rijpen. Deze ‘Principessa Gavia’ is 
afkomstig van hun eigen wijngaard in Novi Ligure. Na een 
strenge selectie worden de druiven slechts zeer licht geperst 
en blijven ze 20 dagen gisten op een gecontroleerde tem-
peratuur van 18 graden om de wijn fris en fruitig te houden. 
Het intense boeket met veel fruit en hints van appel en 
ananas, zijn een mooie aanzet naar de heerlijke smaak met 
een aangename portie frisheid, een mooie mondvulling en 
speelse zuren. Het is een zeer delicate witte wijn met een 
voorbeeldig evenwicht en een lange, fijne afdronk. Schenk 
deze heerlijke Italiaan tussen zijn eerste en vierde jaar en dit 
op ongeveer 10 graden. Een topper!

Vertaling tekst in ‘Jamessuckling.com’ 
James Suckling (91/100): “Aroma’s van 
kruisbes en rijpe meloen in de neus, met 
wat fijngestampte keien en weidebloemen. 
Medium body met fruit dat heel zoet 

aanzet, maar met de tijd wat bitterder wordt met 
citrusschil. Complexe, lange afdronk met een lichte 
fenoltextuur. Intrigerende wijn. Nu drinken.”

W
IT

 C H I L I   
Atacama Valley, Grey ‘Sauvignon Blanc’ 2019  
Ventisquero 

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

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 dyna-
mische wijnhuis bracht slechts 20 jaar geleden hun eerste wijnen 
op de markt en ze evolueren sindsdien nog elk jaar naar beter en 
beter! Na rijping in de wijngaard volgt bij deze witte Grey een 
langzame 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, heldere wijn en 

herkennen we meteen de karakteristieken van de sauvignon blanc: groene paprika, citrus en 
vuursteen. We merken 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 genoemde 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!

Vertaling tekst in ‘The Wine Advocate’ Robert PARKER (92/100): “De sobere, 
nog ingetogen Grey Sauvignon Blanc 2019 komt van dezelfde wijngaard als de 
wijnen van de Tara en de Kalfu Sauvignon. Toch heeft hij een ander karakter, 
misschien omdat de bodem waar de druiven groeien meer klei bezit. Ik vraag me 
af of de kloon van de Sauvignon Blanc anders is, want de wijn heeft niet dat 

pittige druivenprofiel, maar in plaats daarvan het eerder strenge karakter van de plaats in de 
Atacamawoestijn. De wijn heeft wel een meer bloemig en zesty karakter, een matig 
alcoholpercentage en een evenwichtige smaak met mooi geïntegreerde zuren.”

W
IT

 F R A N K R I J K   
Menetou Salon AOC., Domaine Fournier  
‘Côtes de Morogues’ 2020 

NR. 837J PRIJS: 13,60 + BTW = 16,45 EURO

Het appellatiegebied ̀Menetou-Salon’ is gelegen in de Loire streek, vlakbij 
Sancerre. De wijnen gelijken dan ook sterk op die van Sancerre en zijn 
eveneens gemaakt van uitsluitend `Sauvignon Blanc’. `Menetou-Salon’ 
vervult zijn rol van Loire met een goede prijs/kwaliteitsverhouding. We 
proefden er een hele lekkere bij ̀Domaine Fournier’ waar we ook Sancerre 
kopen. Dit familiedomein werd opgericht door de familie `Fournier’ in 
1850 en telt vandaag de dag 57 hectare verspreid over 3 appellaties: 
Pouilly-Fumé, Sancerre en Menetou-Salon. U kan hem best drinken tussen 
zijn eerste en vierde jaar. Schenk hem op ongeveer 10 graden als aperitief 
of bij koude voorgerechten, charcuterieschotels of allerlei soorten vis, 
schaal- en schelpdieren.

Vertaling tekst in ‘Jamessuckling.com’ James Suckling (91/100): “Een fruitige 
witte wijn met in de neus geschilde appel, peer, citrusschil en wat honingmeloen. 
Halfvol met fijne zuren en een frisse afdronk. Nu drinken.”

Jean Fournier

Castello Banfi
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 O O S T E N R I J K   
Wagram, Grüner Veltliner ‘Hohenberg’ 1ÖTW 2020  
Weingut Josef Ehmoser 

NR. 984J PRIJS: 13,79 + BTW = 16,69 EURO

‘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. Sinds september 2020 is Weingut Ehmoser lid van een wijn-
bouwers groepering in de Danube regio van de beste Oostenrijkse wijndomeinen. 
1ÖTW is een klassificatie van de beste single vineyards en staat voor ‘Erste Lage 
Österreichische Traditionsweinguter’. 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 georiën-
teerde helling op 340 meter hoogte en worden altijd zeer rijp geplukt. De combi-
natie 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 kalfsvlees. 
Op zijn best tussen zijn eerste en derde jaar op ongeveer 11 graden, een aanrader!

Vertaling tekst in ‘The Wine Advocate’ Robert PARKER 
(92/100): “De Grüner Veltliner Ried Hohenberg 2020 heeft een 
fijne, dichte en kruidig-stenige neus. In de mond is hij elegant en 
fris, met vitaliteit, minerale spanning en structuur. Deze eerder 
lichte wijn heeft een fijne aanzet en een aanhoudende hartige, 

zilte lengte. Veelbelovend.”

Vertaling tekst in ‘Jamessuckling.com’ James Suckling 
(93/100): “Deze prachtig gemaakte, levendige en sappige 
Grüner Veltliner bezit zoveel jeugdige charme. Ik hou van de 
brede waaier fruitaroma’s, van appel tot meloen over citrusfruit. 
De goede structuur en voldoende fijne zuren leveren een 

schitterende wijn tot aan de delicate, muntachtige afdronk. Drinken of 
bewaren.”

W
IT

 F R A N K R I J K   
Mâcon-Verzé AOC.,  
Domaine Thibert 2017 

NR. 399G  PRIJS: 14,03 + BTW = 16,98 EURO

‘Domaine Thibert’ is u misschien al bekend van 
andere wijnen die we van bij hen hebben, 
namelijk enkele ronduit fantastische Pouil-
ly-Fuissé’s, een heerlijke Saint-Véran, een 
aangenaam fruitige Mâcon-Fuissé en een heel 
mooie Pouilly-Vinzelles. Alles wat ze maken is 
bijzonder goed en ook deze Mâcon-Verzé is 
daar geen uitzondering op, een aanrader! Te 
schenken op 10 à 11 graden bij allerlei visge-
rechten of als aperitief en dit tussen zijn 

tweede en zesde of zevende jaar, heel mooi!

Vertaling tekst in ‘The Wine Advocate’ Robert PARKER 
(90/100): “De Mâcon-Verzé 2017 ademt impressies uit van 
zoete boomgaardvruchten, roze pompelmoes, witte 
bloemen en sinaasappelschil. Halfvolle tot volle wijn met 
een elegante textuur, een satijnachtige aanzet die overgaat 

in een smakelijk middenstuk en eindigt met een krijtachtige, delicaat 
bloemige afdronk. Ik was al lang van plan om Christophe Thibert te 
bezoeken, en deze lente is het er eindelijk van gekomen. Hier is de 
mantra aandacht voor het kleinste detail in elke fase: van onberispelijk 
bewerkte wijngaarden tot een minutieus onderhouden wijnmakerij. Dat 
de daad hier bij het woord gevoerd wordt, is duidelijk te zien. In de 
wijngaarden wordt op biologische wijze gewerkt en de oogst wordt met 
de hand geplukt. In de kelder volgt een langdurige opvoeding, maar 
met spaarzaam gebruik van houten vaten - aangevuld met roestvrij 
stalen tanks - maar als ze worden gebruikt, worden ze zorgvuldig 
gekozen bij de ‘Tonnellerie François Frères’ en pas na enkele jaren 
vervangen. Deze zuivere en elegante wijnen uit Mâcon bezitten een 
grote concentratie en veel structuur. Hier gebeuren veel 
bewonderenswaardige dingen, niet in het minst het feit dat de Thiberts 
pas nu hun prachtige jaargang 2017 uitbrengen. Dit is duidelijk een van 
de toonaangevende domeinen in de regio en ik kijk ernaar uit om op 
deze pagina’s verslag te doen van toekomstige jaargangen.”

W
IT

 F R A N K R I J K   
Sancerre Blanc AOC., Domaine Roland Tissier et fils  
‘Tradition’ 2020 

NR. 775J PRIJS: 15,69 + BTW = 18,98 EURO

Een witte Sancerre is altijd gemaakt van de Sauvig-
non-druif en moet uit Sancerre zelf of een van de 
dertien omringende gemeenten afkomstig zijn. 
Roland Tissier is hier begonnen in 1971 toen hij 1 
hectare wijngaard van zijn vader overnam. Zijn 2 
zonen, Rodolphe en Florent, staan nu aan het hoofd 
van het ondertussen 11.3 hectare grote wijndomein 
en hebben in 2004 heel de chai vernieuwd. Ze 
maken hier een complexe, harmonieuze en rijke 

Sancerre van uitzonderlijke kwaliteit! Best te schenken op 10 à 11 graden 
tussen zijn eerste en vierde of vijfde jaar bij allerlei soorten vis, schaal- en 
schelpdieren, koude voorgerechten en geitenkaas uit het vlakbij gelegen 
dorpje `Chavignol’. Knappe Sancerre!

Tekst in ‘Le Guide Hachette des Vins 2022’ (in 
Remarquable/Opmerkelijke wijn): “Roland Tissier vestigde 
zich hier in 1971 en nam de hectare van zijn vader over. 
Voortaan staan zijn twee zonen, Rodolphe en Florent, aan het 
hoofd van het domein dat inmiddels 11 hectare rond de 
heuvel van Sancerre telt. Finesse en elegantie in deze 

mineralige, fruitige (citrusvruchten) wijn. Rond en zacht met een 
opmerkenswaardig evenwicht tot in een lange finale, eindigend op 
toetsen van sinaasappelschil.”

Witte wijn

Josef Ehmoser en 
zijn vrouw Martina.

Christophe en zus Sandrine Thibert

Rodolphe en Florent staan nu aan het 
hoofd van het ondertussen 11,3 hectare 
grote wijndomein Roland Tissier et fils
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 I T A L I Ë   
Venezia Giulla IGT., Braide Alte 2018/2019  
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 Italiaan-
se wijngids ‘Gambero Rosso’ ! Het 
druivenmengsel (Chardonnay, 
Sauvignon, Moscato Giallo en 
Picolit) is zeer origineel en wat on-

gebruikelijk, 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 tong-
filetjes in roomsaus met verse garnaaltjes, gegrilde lotte 
met een lichte mosterdsaus, gebakken kabeljauw met 
asperges, kreeft, oesters, snoek, zeetong of zelfs bij wit 
vlees. Ook de 2019 heeft opnieuw 3 bicchieri in Gambero 
Rosso 2022 gekregen, maar aangezien het een wijn is die 
wat tijd vraagt en we voorlopig nog 2018 konden bestellen, 
hebben we daar de voorkeur aan gegeven. Wel heel be-
langrijk 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! 

Vertaling tekst in ‘Gambero Rosso 
2021’ (  TRE BICCHIERI = 
allerhoogste onderscheiding!) : “De 
Braide Alte 2018 heeft zijn plaats aan 
de top weer ingenomen en opnieuw de 
Tre Bicchieri veroverd. De wijn zag het 

levenslicht in het verre 1996 dankzij een gelukkige 
ingeving van de eigenaars Tonino en Valneo. Zij 
plantten de vier variëteiten aan in één enkele 
wijngaard om er later deze blend van te maken. De 
Braide Alte is een in de hele wereld gekende en 
gewaardeerde wijn die in de loop van de tijd 
geëvolueerd is en zich aangepast heeft aan de eisen 
van de markt, vooral wat het oordeelkundig gebruik 
van hout betreft.”

RO
SÉ

 I T A L I Ë   
Pinot Grigio delle Venezie DOC.,  
‘Ramato’ 2020 Dal Cero 

NR. 142J PRIJS: 8,17 + BTW = 9,89 EURO

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 elegante, 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!

Vertaling tekst in ‘Jamessuckling.com’ James Suckling (90/100): “Deze wijn 
heeft een bleekroze kleur met aroma’s van grapefruit, wilde aardbeien, appel en 
schelpen. Halfvol met fijne zuren en delicate toetsen van vers fruit. Aangename 
afdronk. Nu drinken.”

RO
SÉ

 F R A N K R I J K   
Tavel AOC.,  
Château D’Aqueria 2020 

NR. 532J PRIJS: 10,54 + BTW = 12,75 EURO

Veel mensen beschouwen de uit de Rhône-streek afkomstige 
‘Tavel’ als de beste rosé van Frankrijk. De plaatselijke wijnbouwers-
coöperatie is het daar natuurlijk volmondig mee eens. Op het dak 
van het gebouw staat in koeien van letters en zonder enig tekort 
aan zelfvertrouwen ‘Tavel, 1er rosé de France’... Tavel ligt zo’n 30 
kilometer van Avignon en Châteauneuf-Du-Pâpe. Een Tavel is geen 
licht rosé-tje, hij is eerder droog en zeer vol van smaak. U kan hem 
al heel jong drinken of bewaren tot uiterlijk zijn derde à vierde jaar. 
Schenk hem op 10 graden bij wit vlees, charcuterie, gekruid 

lamsvlees of oosterse schotels. Veel mooier kan een rosé niet worden!

COUP DE 
COEUR

Tekst in ‘Le Guide Hachette des Vins 2022’ (Vin Remarquable/
Opmerkelijke wijn COUP DE COEUR !): “Jean Olivier verwerft in 1919 het 
vroegere domein van de graven d’Aqueria, met een kasteel uit de XVIIIᵉ eeuw, 
gelegen in een park “à la française”. Zijn schoonbroer Paul de Bez herstructureert 
de wijngaard die vandaag 64 hectare uit één stuk telt. Sinds 1984 wordt het 
domein geleid door zijn kleinzonen Vincent en Bruno, sinds kort bijgestaan door 

Raphaël, de vierde generatie. Een vaste waarde in Lirac en in Tavel. Château d’Aqueria blijft 
op het hoogste schavotje met deze 2020 die het even goed doet als de 2019, ‘coup de coeur’ 
in de vorige editie van onze Guide. Deze Tavel, afkomstig van zes druivenrassen, gevinifieerd 
‘en saignée’ en daarna met zachte persing, vertoont een mooie koraalkleur met paarse 
weerschijn. In de neus mooie verse fruittonen van kers, rode en zwarte bes met gerookte 
toetsen. ‘Explosieve’ aanzet tussen rood fruit, wijnperzik en citrusvruchten, gevolgd door een 
evenwichtige mond, vettig en zijdeachtig, met een perfect gedoseerde frisheid. De ellenlange, 
geparfumeerde finale doet ons helemaal overstag gaan. Een echte maaltijdwijn.”

Vertaling tekst in ‘The Wine Advocate’ Robert PARKER (92/100): “De Tavel 
2020 van Château d’Aqueria is een prachtige wijn van een van de meest 
constante en wereldwijd verdeelde wijnbouwers van de appellatie. Halfvol tot vol 
in de mond, rijp en rond met veel fruit en een rijk, zijdeachtig smaakgevoel 
dankzij de tonen van bessen, perzik en geplette steen en een lange, overheerlijke 

afdronk.”

Rosé

Château D’Aqueria



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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 F R A N K R I J K   
Crémant de Limoux AOC., Domaine J.Laurens ‘  
Le Clos des Demoiselles Tête de Cuvée 2019’ Brut 

NR. 564I PRIJS: 13,21 + BTW = 15,98 EURO

Zoals de andere wijnen van Domaine Laurens, wordt ook deze 
‘Le Clos des Demoiselles Tête de Cuvée’ alleen in goede 
wijnjaren gemaakt, vandaar dat er altijd een jaartal vermeld 
staat op het etiket. Deze ‘Le Clos des Demoiselles’ wordt 
gemaakt van 60% Chardonnay, 25% Chenin Blanc en 15% Pinot 
Noir. Het resultaat is een zeer delicate, elegante, frisse en mond-
vullende smaak met impressies van rijp fruit en iets exotisch in 
geur en smaak. De belletjes zijn piepklein en fijn (duidt op grote 

kwaliteit, hoe kleiner de belletjes hoe beter) en de smaak is fijn. Uitzonderlijk grote finesse, een 
zalig aperitief! Koel schenken op 5 à 6 graden Celsius, lekker!

Tekst in ‘Le Guide Hachette des Vins 2022’ (** Vin Remarquable/Opmerkelijke wijn): 
“Jacques Calvel, kind van « le pays de Sault » in de Pyreneeën, kwam naar zijn geboortestreek 
terug na een carrière in de informaticabranche in de Verenigde Staten en in Zwitserland. In 
2002 neemt hij Domaine Laurens over, gesticht in de jaren 80 door Michel Dervin , afkomstig 
uit de Champagnestreek. Hij breidt het domein uit (nu 30 hectare) en moderniseert het, 
bijgestaan door zijn keldermeester Henri Albrus. De Clos des Demoiselles Tête de cuvée 2019 
heeft een bleke, doorzichtige kleur, een discrete neus met prachtige nuances van meidoorn en 
peer, en een elegante mond, eerder soepel dan levendig, verzacht door een ragfijne dosering, 
eindigend op een smakelijk bittertje. Eén en al elegantie.”
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 F R A N K R I J K   
Champagne, Bernard Gaucher  
‘Prestige’ 2017 Brut 

NR. 389PG  PRIJS: 23,12 + BTW = 27,98 EURO

Bernard Gaucher is een champagne-bouwer die vroeger al zijn 
druiven braafjes verkocht aan de bekende huizen zoals Moët et 
Chandon, Laurent Perrier en dergelijke. Rond 1985 besloot hij (zoals 
vele andere champagne-bouwers de laatste decennia) om ook het 
eigenlijke maken van Champagne zelf te doen en de vruchten van 
zijn arbeid te verkopen onder eigen naam in plaats van ze te laten 
verdwijnen in de grote massa. Vanzelfsprekend kwamen hier grote 
investeringen aan te pas, hij had immers geen gistkuipen, bottelma-
chine, kelders, etc. Ook klanten om zijn Champagne aan te verkopen 
had hij niet vermits hij voordien alleen druiven verkocht aan de 

bekende huizen. Hij wist dan ook van in het begin dat hij iets beters moest te bieden hebben dan 
al de anderen. Door zijn werkkracht en zeer moderne installaties (vermits hij toch alles moest 
kopen, had hij ineens het nieuwste op de markt) slaagt hij 
erin fantastische Champagne te maken! Deze ‘Prestige’ 
versie van jaargang 2017 is gemaakt met 60% Pinot Noir 
en 40% Chardonnay. Na een rijping van 3 jaar minimum in 
de kelders van de familie gaucher mag hij worden 
verkocht. Een mooie millésimé met heel wat kracht en 
finesse en een aangename frisheid die lang nablijft. 
Schenk deze mooie feestdrank op 6 à 7 graden als aperitief 
of zo maar bij een gezellige babbel met vrienden, heerlijk.. 

Tekst in ‘Le Guide Hachette des Vins 2022’ (** Vin Remarquable/Opmerkelijke wijn): 
“De eerste van het geslacht, zoon van een smid, huwt op het einde van de XIXe eeuw een 
dochter van wijnbouwers uit Arconville bij Bar-sur-Aube. Deze familie teelt ook graangewassen. 
Na de Tweede Wereldoorlog breidt Georges Gaucher het wijndomein verder uit. Zijn zoon 
lanceert zijn champagne in 1985. In 2017 vervoegt Guillaume het domein dat inmiddels 22 
hectare telt. Twee etiketten: Bernard Gaucher en Michel Jacquot. Dit is één van de zeldzame 
champagnes brut met jaartal die pas nu na ruim drie jaar verblijf in de kelders op de markt 
komen. Deze champagne, afkomstig van 60% Pinot Noir en Chardonnay voor de rest, uit het 
zuiden van de wijnregio, biedt een erg harmonieus beeld in een nochtans moeilijk jaar. Hij zet 
aan op impressies van rood fruit en pruimpjes, evolueert vervolgens naar tonen van verbena 
en kamperfoelie en eindigt op toetsen van patisserie en vanille in een krachtige, lange finale 
gekenmerkt door een zoetzure frisheid.”
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 F R A N K R I J K   
Champagne, De Venoge  
‘Cordon Bleu’ Brut 

NR. 136E PRIJS: 29,74 + BTW = 35,98 EURO

De `Cordon Bleu’ van het 
champagnehuis `De 
Venoge’ te Epernay, valt 
op door een enorme 
zachtheid in geur en 
smaak, zonder enig 
spoor van bitterheid of 
scherpte. Kwaliteit is 
troef voor deze lekkere 

aperitief bij uitstek! Drink hem kouder dan droge witte wijn, 
dit wil zeggen op ongeveer 6 à 7 graden, warmer is zeker 
niet aan te raden. Champagne wordt niet beter maar mag 
gerust enkele jaren in uw kelder blijven liggen zonder 
probleem. ̀De Venoge Cordon Bleu’ is een grote Champagne 
met stijl en klasse...

Vertaling tekst in ‘The Wine Advocate’ 
Robert PARKER (91/100): “ De Cordon 
Bleu Brut is een klassieke De Venoge blend 
van 50% Pinot Noir, 25% Chardonnay en 
25% Pinot Meunier van grofweg 20 

verschillende dorpen. Deze champagne is voor 75% 
afkomstig van het jaar 2013, 15% van 2012 en 10% 
van 2011 (degorgering in januari 2017, dosering van 
7,8 gram per liter). In de fijne, elegante neus ontdekken 
we intense geuren van brioche en delicate krijtaroma’s. 
In de mond een ronde, frisse, evenwichtige champagne 
met een strakke structuur en een indrukwekkende 
lengte. De wijn eindigt zelfs op een zilte toets die van 
deze Brut een uitstekend aperitief maakt voor een 
mooie prijs. Keldermeester Isabelle Tellier levert 
fantastisch werk. Er zit geen enkele ontgoochelende 
wijn in het gamma van dit Huis dat start met de 
makkelijk wegdrinkende Cordon Bleu en enkele 
gesofistikeerde cuvées in het Prince-gamma bevat. Het 
Huis Champagne de Venoge is ondanks zijn roemrijk 
maar woelig verleden (nl. opeenvolging van eigenaars) 
een zwaar onderschatte rijzende ster aan het 
champagnefirmament.”

Vertaling tekst in ‘Jamessuckling.com’ 
James Suckling (90/100): “Een rijke stijl 
met in neus en mond impressies van 
praliné, gedroogde ananas en noten. Vol, 
compact en smaakvol. Toetsen van 

citrusfruit en poeder. Vier jaar op droesem. Pittig en 
smaakvol.”

Bubbels

NIEUWSBRIEF JANUARI 2022

Champagnehuis `De Venoge’

ONTDEK ENKELE VAN DE BEST SCORENDE WIJNEN VAN ONZE PRIJSLIJST! 

Bernard Gaucher


