NIEUWSBRIEF OKTOBER 2022

Voortreffelijke nieuwe Rhône wijnen
van Domaine Les Hautes Cances!

WIT

FRANKRIJK

Cairanne AOC.,
Domaine Les Hautes Cances 2021

NR. 583K

NIEUW

11+1

PRIJS: 12,31 + BTW = € 14,89

Deze cuvée is afkomstig van verschillende percelen gelegen op de terrassen
boven de rivier Aygues, en de viognier
komt van een hoger gelegen wijngaard
nabij Cairanne. De terroirs zorgen enerzijds voor finesse en evenwicht, anderzijds voor frisheid en complexiteit. Deze
zeer geslaagde witte heeft die eigenschappen allemaal. Met 40% clairette,
20% roussane, 20% grenache blanc,
15% viognier en 5% bourboulenc, biedt deze wijn een verrukkelijke smaaksymfonie. Kruidigheid en florale toetsen keren uitbundig
terug in de mond. Aanvankelijk munt, basilicum, venkel en anijs
met op het einde wat peer en abrikoos. Ze maken van deze wijn
een pittig en aromatisch geheel. Uitstekend bij vol-au-vent maar
net zo geschikt bij kabeljauw op Provençaalse wijze, wat een
bewijs is van de veelzijdigheid van deze mooie witte Rhône. Schenken op 10 à 12 graden en genieten maar!

Het wijngebied Cairanne
ligt in het departement
Vaucluse, aan de voet van
het gelijknamige bergdorp.

ROOD

FRANKRIJK

Cairanne AOC.,
Domaine Les Hautes Cances 2019

NR. 584I

NIEUW

11+1
PRIJS: 12,31 + BTW = € 14,89

Ook deze rode op basis van 60% grenache noir, 25% syrah,
10% mourvèdre en 5% cinsault, is zeer geslaagd! De ondergrond hier zorgt enerzijds voor finesse (keien, klei en zand)
en anderzijds voor rijpheid (de zogenaamde garrigues).
Druiven worden handgeplukt en na ontristing in betonnen
fermentatietanks ondergebracht. De wijn rust 12 maanden
op vaten en wordt daarna zonder filtering gebotteld. Ons
heldere robijnrode glas met veel tranen heeft een boeket
van rood en zwart fruit met vele kruidige toetsen van
zoethout, ceder en pels. Op onze tong meer van dat fraais
en we kunnen genieten van een vol en zijdeachtig mondgevoel met bittertje in de
afdronk en voldoende zuurtjes. Stoofpot met lamsschouder die liefdevol omringd
wordt door look en rozemarijn en deze Cairanne komt helemaal tot zijn recht. Serveren op 16 °C en bon appetit!
FRANKRIJK
ROOD

Het wijngebied Cairanne ligt in het departement Vaucluse,
aan de voet van het gelijknamige bergdorp, ten noordoosten
van Orange, ten westen van Rasteau en op tien kilometer van
Gigondas. Cairanne is een dorpje van nog geen duizend inwoners
waar zeker 70% van de bewoners iets te maken heeft met de
wijnbouw. We stellen u hierbij een nieuw kwaliteitsdomein voor
in ons assortiment: Domaine Les Hautes Cances. Het is enkele
jaren geleden overgenomen door de familie Amadieu, bekend
om zijn uitstekende Gigondas en andere Rhône wijnen.

11+1

Cairanne AOC., Domaine Les Hautes Cances
‘Col du Débat’ 2017

NR. 586G

NIEUW

11+1

PRIJS: 14,79 + BTW = € 17,90

Over deze Col du Débat moeten we niet te lang debatteren,
met excuses voor de flauwe woordspeling: dit is een goed
gemaakte wijn. Deze assemblage van 45% grenache, 26%
syrah, 25% carignan en 4% counoise komt van één wijngaard én daarbovenop een selectie van oude stokken. De
locatie van de percelen boven het dorp Cairanne bevindt
zich op 250 meter hoogte en zorgt voor een ideale temperatuurregeling met warme dagen en koele nachten voor de
rijping van de druiven. De druiven worden net zoals bij de
vorige handgeplukt, ontrist en daarna rust de wijn 18
maanden op kuipen en wordt er zonder filtering gebotteld. Bij het schenken van deze
heldere wijn merken we veel gekleurde tranen na het walsen en fijne en elegante
aroma's van rode bessen, kers maar ook vijgen en vlierbes en secundaire geuren als
zoethout en leer. Op de tong komt er nog wat cacao en kruidigheid bij. Hoewel de
tannines nog krachtig zijn, leiden de zuren ons naar een lange rijke afdronk en geraken
we overtuigd dat dit een karaktervolle wijn is. Te genieten bij hazenfilet met tijm en
knolselderpuree of een stoverij van everzwijn met amandelkroketjes. Smullen maar ...

De familie Amadieu, bekend om zijn uitstekende
Gigondas en andere Rhône wijnen

Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be

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

KWALITEITSWIJNEN

En nog heel wat heerlijk lekkere Franse wijnen in promo.

Belle-Garde ligt vlakbij St-Emilion

Château Belle-Garde

De geschiedenis van de familie Duffau als wijnbouwers, 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.

Eric Duffau

FRANKRIJK

Bordeaux Blanc AOC.,
Château Belle-Garde 2021

NR. 856K

11+1
PRIJS: 6,60 + BTW = € 7,99

De kleine hoeveelheid witte Bordeaux die hier geproduceerd wordt, is gemaakt op basis van hoofdzakelijk Sauvignon, aangevuld met Sémillon en
Muscadelle. Het is een verfrissende en levendige
witte wijn met de nodige rondheid en fruit, gemaakt
van perfect rijpe druiven. Drink hem best jong,
tussen zijn eerste en derde jaar. Magnifieke wijn als
aperitief, bij allerlei koude voorgerechten, salades
met tomaat, asperges, allerlei visgerechten en
oosterse gerechten. Schenk deze verfrissende
Bordeaux op zo'n graad of tien en geniet met volle teugen van zijn bijzonder
aangename smaak!

ROOD

FRANKRIJK

Bordeaux Rouge AOC., Château Belle-Garde
‘Cuvée élevée en fût de chêne’ 2018
(‘COUP DE CŒUR’ GUIDE HACHETTE)

NR. 523VH

11+1

PRIJS: 9,71 + BTW = € 11,75

De gewone versie van Château Belle-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. 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. Te
schenken op 17 à 18 graden tussen zijn vierde en twaalfde jaar bij allerlei
vleesgerechten. Een Bordeaux vol harmonie, een koopje voor deze prijs!
T 03 326 55 33 | F 03 326 58 99 | info@magnuswijnen.be

ROOD

WIT

FRANKRIJK

Graves Rouge AOC., Château Martignac 2019
‘Ambassadeur de Graves’ (DECANTER 92)

NR. 587I

NIEUW

11+1

PRIJS: 9,83 + BTW = € 11,90

De Bordeaux-appellatie 'Graves' staat bekend om
zijn schitterende rode en witte wijnen. Beroemde
namen zoals 'Château Haut-Brion', 'Château Pape
Clement', 'Château La Louvière' e.d. vormen de top
van de appellatie. Doordat de Graves-streek een
voortzetting is van het Haut-Médoc gebied met zijn
keien en kiezel in de ondergrond, vertonen de wijnen
een uitgesproken gelijkenis. Toch zijn de rode Graves
meestal iets soepeler en minder tanninerijk. Door
deze zachtheid kan u ze relatief jong drinken,
meestal al vanaf hun tweede of derde jaar. 'Château Martignac' is eigendom
van de gebroeders Labuzan, twee sympathieke en hard werkende kerels die
ongeveer twintig jaar geleden hun ouders opvolgden. Nieuw sinds 2019 is het
predicaat ‘Ambassadeur de Graves’, gekozen door een jury van wijnconsumenten. De samenstelling 90% merlot en 10% cabenet sauvignon staat
garant voor souplesse en fruitigheid. De rijping op Franse oude en nieuwe eik
biedt een mooi scala aan zwart en rood fruit (aardbei, kers en pruim) en geurt
intens naar kruidigheid (tabak, zoethout, laurier en drop). De wijn toont veel
gezichten en is tegelijk fris en
zijdeachtig, zowel in de neus als
de mond. De subtiele, lange
afdronk sluit het geheel goed af
en garandeert kwaliteit! Perfect
te combineren met lamsvlees,
eend of everzwijn of als je een te
gek recept uit een klassiek
kookboek in eer wil herstellen:
‘lamproie à la bordelaise’
(Lamprei of paling op de wijze
van Bordeaux.). Schenken op 17
à 18 graden tussen zijn derde en
negende jaar. Edele wijn voor bij
‘Château Martignac’ is eigendom van de
een mooi gedekte tafel, heel
gebroeders Labuzan, die ongeveer twintig
verleidelijke klasse, een aanrajaar geleden hun ouders opvolgden.
der!
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11+1

ROOD

FRANKRIJK

Montagne Saint-Emilion AOC.,
Château de Maison Neuve 2016

NR. 865F

Michel Coudroy

11+1
PRIJS: 9,90 + BTW = € 11,98

Het 62 hectare grote 'Château de Maison Neuve' is reeds eigendom van dezelfde familie
sinds de 16e eeuw. De 80% Merlot en 20% Cabernet Franc en Sauvignon groeien er op
een plateau met een klei- en kalkhoudende bodem, zeer gunstig georiënteerd naar het
zuidwesten. De familie Coudroy, onder leiding van de zeer ervaren Michel Coudroy,
werkt hier zeer ernstig en traditioneel met modern materiaal en een perfecte technische beheersing. Het resultaat is een voorbeeldige Montagne Saint-Emilion die
ondanks zijn rijkdom en kracht niet hard of zwaar is. Door de rijping op eiken houten
vaten van 1 of 2 oogsten, blijft de eiktoets mooi getemperd en discreet maar duidelijk
aanwezig in de achtergrond. Heel mooi evenwicht voor deze knappe rode Bordeaux die
nu al heel lekker is maar de komende jaren nog positief verder zal evolueren. Best
drinkt u deze klassewijn tussen zijn vierde en tiende of twaalfde jaar bij bijvoorbeeld
rundbiefstuk, lamszadel of allerlei wild en gevogelte. Een absolute aanrader met een uiterst interessante prijs/
kwaliteitsverhouding, niet te missen!

Château d’Aqueria

Het prachtige ‘Château D’Aqueria’ is gelegen
in de zuidelijke Rhône, een magnifieke
regio met eeuwenoude, gezellige, zuiderse
stadjes als 'Orange' en 'Avignon'. Het ligt
eigenlijk op grondgebied Tavel maar heeft
wijngaarden tot in Lirac. Het is een vrij groot
domein (61 hectare) waar hoofdzakelijk rosé
(44 hectare) maar ook rood (13 hectare) en wit
(4 hectare) gemaakt wordt. Het wordt algemeen
aanvaard als één van de allerbeste (als niet dé
beste) en meest regelmatige producent van
de streek. Er wordt modern en zeer minitieus
gewerkt. Ze krijgen met de regelmaat van een
klok médailles en onderscheidingen.

FRANKRIJK

Lirac blanc sec AOC.,
Château D’Aqueria 2021

NR. 561K

11+1

PRIJS: 10,73 + BTW = € 12,98

Deze witte Lirac is een pittige, volumineuze wijn met aroma’s van
bloemen en veel frisheid. Helemaal
niet zwaar, eerder fijn voor deze zuidelijke streek, laat deze voortreffelijke witte Rhône zich vanaf zijn
tweede jaar al vlot drinken, maar
kan hij ook nog even bewaard
blijven tot eventueel zijn vierde of
vijfde jaar. Schenk deze witte Lirac op ongeveer 11 graden
bij allerlei visgerechten en schaal- en schelpdieren. Heel
mooi!

ROOD

WIT

FRANKRIJK

Lirac rouge AOC.,
Château D’Aqueria 2018

NR. 585H

11+1
PRIJS: 10,73 + BTW = € 12,98

Lirac is zeker niet de bekendste appellatie van de Rhône-streek.
Nochtans is dit gebied de directe buurman van het zeer bekende
'Châteauneuf-du-Pape', het ligt er amper 20 kilometer vandaan. Een
nog dichtere en minstens even bekende buurman is 'Tavel', de streek
waar men de beste rosés van Frankrijk maakt. Over het algemeen
gesproken is Lirac een betrouwbare wijn met een, door zijn relatieve
onbekendheid, zeer goede prijs/kwaliteitsverhouding. Het is ook
een wijn met meer dan één gedaante door het toegelaten gebruik
van vele verscheidene druivensoorten, grote bodemvariaties en verschillende vinificatiemethoden. Deze van Château D’Aqueria heeft een mooie diepe kleur en
een neus met veel zwart en rood fruit. Hij heeft een mooie mondvulling, is kruidig en vol,
beschikt over heel wat kracht en robuustheid en heeft een knappe, lange afdronk die lang
nablijft. U drinkt hem best op 16 à 17 graden en dit tussen zijn vierde en achtste levensjaar.
Een aanrader!
Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be

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

KWALITEITSWIJNEN

WIT

FRANKRIJK

Claude Michot

Pouilly-Fumé AOC., ‘Les Berthiers’ 2020
Claude Michot

11+1

NR. 258J

PRIJS: 16,51 + BTW = € 19,98

De Pouilly Fumé van Claude Michot is afkomstig van wijngaarden gelegen in het gehucht
'Les Berthiers' in wijnkringen even gerenommeerd als 'Les Loges', een iets groter gehuchtje. De druiven groeien er op heuvelachtige wijngaarden onder het dorpje Saint-Andelain. Het resultaat is een fantastisch lekker smakende wijn met de typische 'vuursteen' smaak op de achtergrond: een échte Pouilly Fumé! U mag hem vanaf zijn eerste
of tweede jaar reeds drinken bij allerlei soorten vis, schaal- en schelpdieren en zelfs bij
lams-, kalfs- en varkensvlees of gevogelte. Niet langer bewaren dan vier à vijf jaar en
schenken op ongeveer 10 graden. Heel mooie Pouilly Fumé!

ROOD

FRANKRIJK

Margaux AOC.,
La Réserve d’Angludet 2016

NR. 996F

‘

Laurent Lusseau, technisch directeur
van de topkastelen ‘Pavie’, ‘Bellevue
Mondotte’ en ‘Pavie Decesse’

ROOD

FRANKRIJK

Saint-Emilion Grand Cru AOC.,
Château Lusseau 2019

NR. PI343

NIEUW

11+1

PRIJS: 18,93 + BTW = € 22,90

Château Lusseau is een klein wijndomein van slechts twee hectaren,
gelegen vlakbij Château Monbousquet.
Het is eigendom van Laurent Lusseau,
de technisch directeur van de topkastelen ‘Pavie’, ‘Bellevue Mondotte’ en
‘Pavie Decesse’, allemaal wijnen ruim
boven de 100 euro en meer die reeds
verscheidene keren 100/100 kregen
van Parker. De druivenblend is klassiek
voor Saint-Emilion; 70% merlot, 20%
cabernet franc en 10% cabernet sauvignon. De gemiddelde
leeftijd van de wijnranken is 47 jaar en het rendement behoorlijk
laag, zo’n 38 hl/ha. Het is duidelijk dat de Laurent Lusseau op
zijn eigen domein al zijn kennis en ervaring gebruikt om ook daar
topwijn te produceren. De oogst gebeurt volledig manueel en na
de vinificatie met temperatuurcontrole, rijpt de wijn op nieuwe
60% nieuwe eiken vaten en 40% op een jaar oude vaten. Veel
expressiviteit in de neus met alle favoriete aroma's van de wijnliefhebber, waarbij complexe kruidigheid en vanille de hoofdrol
spelen. De wijn walst onze mond binnen en dezelfde hoogstaande kwaliteit verwent onze papillen. Volle, pittige aanzet en
middenstuk met edele tannines, ondersteunende zuren en een
heerlijk lange afdronk. Deze Chateau Lusseau biedt op culinair
gebied veel mogelijkheden met klassieke stoofpotjes, een
'gouwe ouwe' chateaubriand of kalfsgebraad omringd door een
perceeltje groenten van eigen kweek. Heel knappe Saint-Emilion Grand Cru die u best schenkt op 17 of 18 graden tussen zijn
derde en elfde of twaalfde jaar. Heerlijke wijn…
T 03 326 55 33 | F 03 326 58 99 | info@magnuswijnen.be

11+1
PRIJS: 23,55 + BTW = € 28,49

La Réserve d’Angludet’ is de tweede wijn van Château Angludet,
één van de aller oudste kastelen van de streek waar al sprake
van is in geschriften van rond het jaar 1150. Het aanleggen van
de wijngaarden gebeurde pas later, aan het begin van de zeventiende eeuw. Voor de officiële indeling van 1855 stond Angludet
als '4e Grand Cru Classé' te boek. Door een erfeniskwestie en
meningsverschillen rond 1850, kreeg het echter deze officiële
indeling in 1855 spijtig genoeg niet, het werd zodoende een 'Cru
Bourgeois'. In 1932, kreeg het dan een klein eerherstel door,
samen met nog 5 andere kastelen, het predicaat 'Cru Bourgeois
Supérieur Exceptionnel' te mogen gebruiken. Door een
EEG-commissie is later beslist dat alleen de term 'Cru Bourgeois' op het etiket mag verschijnen. Maar ja, veel belang heeft het allemaal niet wat er op
een etiket staat, als de wijn maar goed is, hoor ik u denken, en gelijk heeft u. Het is pas in
1961 dat de huidige eigenaar, de familie Sichel, op het toneel verscheen. Peter Allan
Sichel, Brit en telg uit een bekend wijnkopergeslacht met Duitse roots, bezocht het wat
verwaarloosde Château Angludet op een regenachtige dag samen met zijn vrouw Diana.
Ze waren er beiden meteen weg van en besloten het te kopen. Samen hebben ze enorm
hard gewerkt aan het herstel van de gebouwen en installaties en de heraanplant van de
wijngaarden. Het is een heel mooi kasteeltje met een grote vijver waar enkele sierlijke
witte zwanen op ronddobberen. De wijngaarden zijn omringd door beroemde buren
zoals Château Brane-Cantenac (2e Grand Cru Classé), Château Giscours (3e GCC) en
Château Kirwan (3e GCC). Peter Allan Sichel overleed in februari 1998 maar zijn echtgenote Diana leeft nog gezond en wel. Het 80 hectare grote domein (waarvan 34 hectare
wijngaarden) wordt vandaag de dag door hun vijf zonen beheerd. Ze stellen eveneens
alles in het werk om een zo hoog mogelijke kwaliteit te kunnen produceren. De wijnmaker is Benjamin Sichel, die na zijn studies oenologie te Bordeaux en een stage in de Verenigde Staten, in 1989 op het familiale wijndomein is komen werken. Deze Réserve
d’Angludet is een voltreffer! Hij is nu al heerlijk lekker en kan nog bewaard worden tot
makkelijk zijn tiende jaar. Lekker vol en rond is het een wijn waar men moeilijk kan afblijven door zijn aangename, soepele smaak en zachte tannines. Zal mooi combineren met
haasbiefstuk van het rund, struisvogelbiefstuk en vele soorten wild… Fantastische
Margaux!

Château Angludet en de
eigenaars, de familie Sichel
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ROOD

FRANKRIJK

Pomerol AOC., Château de Valois 2016

BIO 11+1

(JAMES SUCKLING 92) BIO

NR. 391F

PRIJS: 31,39 + BTW = € 37,98

Pomerol is een appellatie die elke wijnliefhebber doet wegdromen … De wijnen
staan bekend als edel en fluwelig zacht en daarom liggen er in elke wijnkelder die
zich respecteert, wel enkele flessen. Het gebied is zo klein en kostbaar dat zelfs tot
aan de deur van de kerk wijnstokken staan aangeplant. Dat is niet verwonderlijk als
u weet wat de prijzen van top Pomerols zoals ‘Petrus’ of ‘Le Pin’ vandaag bedragen.
Château de Valois is opgericht in 1862 nadat een deel van Château Figeac - de
boerderij Rouyedinat- verkocht werd. Het 'kasteel' is sindsdien eigendom van de
familie Leydet waar Frederic nu aan het roer staat. Het bestaat uit zeven percelen
wijngaarden, allen gelegen op de zuidelijke hellingen van het plateau Pomerol op
nog geen kilometer van grote namen als château Figeac en château Cheval Blanc.
. De druiven die hier aangeplant zijn, zijn 77% Merlot, 19% Cabernet Franc, 3%
Cabernet Sauvignon en 1% Malbec. De oogst gebeurt steeds manueel en er is een
jaarlijkse productie van slechts ongeveer 5000 flessen. Vanaf 2012 werkt men hier volledig biologisch
en zodoende mag men vanaf oogstjaar 2015 het officiële AB biolabel gebruiken. De kersrode tinten en
stevige tranen doen al het beste vermoeden en onze neus wordt bedwelmd door zomers rood en zwart
fruit. Dankzij de houtlagering heeft deze wijn veel diepte gekregen met accenten van vanille, zoethout,
zachte kruiden en wat gestoofd fruit. Deze evenwichtige klassewijn kent een smakelijke aanzet waar alle
reeds waargenomen toetsen uitbundig terugkeren. De aromatische, lange afdronk behaagt ons en Château
de Valois maakt zijn reputatie helemaal waar met mooie zuurtjes en nobele tannines die nog niet helemaal
versmolten zijn. Maar dat is slechts een kwestie van tijd want deze mooie Pomerol zal op zijn beste zijn
tussen zijn vierde en tiende jaar. Jong is het geen slecht idee om hem over te gieten in een karaf om hem wat
lucht te geven, hij bloeit er van open. Schenk deze knappe Bordeaux op 16 à 17 °C. Smaakt uitmuntend bij
eend, fazant of patrijs maar ook bij een succulent stukje lamsvlees, Mechelse koekoek, kalkoen en allerlei
gevogelte en wild.. Bon appétit!

Frederic Leydet

Domaine Le Vieux Donjon

ROOD

FRANKRIJK

Chateauneuf-Du-Pape AOC.,
Domaine Le Vieux Donjon 2019 (PARKER 94+)

NR. 903I

Broer en zus François en Claire hebben
Domaine Le Vieux Donjon overgenomen
van ouders Lucien en Marie-José Michel.

11+1
PRIJS: 34,67 + BTW = € 41,95

Domaine Le Vieux Donjon bestaat in zijn huidige structuur sinds
1979. Ze werken hier volledig organisch op hun 8 verschillende
percelen. De druivensamenstelling bestaat uit 75% Grenache,
10% Syrah, 10% Mourvèdre en 5% Cinsault, aangeplant op een
bodem van kalksteen en klei. Deze is bezaaid met de typische
'galets roulés', de roestrode platte stenen die achter gebleven
zijn na het terugtrekken van de Alpengletsjer die ooit de hele
streek hier bedekte. De wijn heeft een cederachtig, zoet boeket
van Provençaalse kruiden en een geconcentreerde, pure smaak
met veel kruidigheid en een mooie lange afdronk. Hij is op zijn best tussen zijn vierde en dertiende of veertiende jaar bij allerlei gebakken en gebraden mals rood vlees, alle soorten groot en
klein wild en natuurlijk tal van harde en belegen kazen. Schenk deze schoonheid niet te warm,
op zo'n graad of 16 à 17 en geniet van zijn grote klasse!
Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be

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

KWALITEITSWIJNEN

Eviva España !
ROOD

S PA N J E

Rioja, Rioja DOCa.,
Viña Guria ‘Crianza’ 2019

NR. 699I

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

PRIJS: 6,93 + BTW = € 8,39

Deze 'Viña Guria Crianza' is een overheerlijke rode wijn!
Om de term 'Crianza' (de letterlijke vertaling is 'opvoeding') op de fles te mogen zetten, moet de wijn minstens 2 jaar opgeslagen hebben gelegen bij de producent waarvan minimaal 1 jaar op houten vaten (alleen
voor Rioja en Ribera del Duero is dit 1 jaar, voor andere
streken slechts een half jaar). Hij mag pas in zijn derde
jaar verkocht worden. U kan deze ‘Viña Guria Crianza'
nu reeds drinken, hij is lekker rond, vol en zacht van
smaak en heeft een lichte eiktoets die mooi versmelt in het geheel en niet overdreven is. De Tempranillo druif gecombineerd met het hout geven een fraaie vanillesmaak. De afdronk is lang en zeer aangenaam! Drink hem bij vleesgerechten zoals
Chateaubriand, entrecote, Spaanse kalfsniertjes of ossenhaas. Ook bij wild of tam
gevogelte en wild zwijnsbout staat hij meer dan zijn mannetje. Drink deze zalige
rode wijn op 16 à 17 graden tussen zijn derde en zevende jaar.
S PA N J E
ROOD

Rioja

11+1

Rioja, Rioja DOCa.,
Viña Guria ‘Reserva’ 2017

NR. 849G

11+1
PRIJS: 9,90 + BTW = € 11,98

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

WIT

S PA N J E

Galicia, Rias Baixas DO., Ophalum ‘Albariño’
2020/2021 Adegas e vinedos Paco & Lola

NR. 791J

11+1
PRIJS: 8,06 + BTW = € 9,75

Het Noordwesten van Spanje, Baskenland en Galicië, wordt ook
wel eens 'groen Spanje' genoemd vanwege de weelderige vegetatie. Dit komt door het milde klimaat met overvloedige regenval en de rijke bodem. Het verschilt qua klimaat opmerkelijk van
de rest van Spanje door de invloed van de Atlantische Oceaan
en de golf van Biskaje. Vorst kent men hier bijna niet maar het
regent hier evenveel als in de lage landen, en dat kan tellen, wij
Belgen kunnen het weten. De appellatie 'Rias Baixas D.O.'
bestaat nog maar sinds 1988 en heeft intussen een reputatie
opgebouwd die kan tellen. Het wordt samen met ‘Rueda' gerekend tot de beste witte Spaanse wijn! De grootste uitdaging voor de wijnboeren in Rias Baixas
is het weer. Het koele, natte klimaat zorgt voor vriendelijk, weelderig natuurschoon, maar biedt
eveneens de perfecte omstandigheden voor meeldauw en andere schimmelziektes en onkruid,
dat minstens zo welig tiert als de wijnstokken zelf. Het vraagt dus zeer veel werk en waakzaamheid om hier alles goed te doen. Dé druif in deze streek is ‘Albariño'. Deze lijkt een beetje op
‘Viognier' maar is lichter en frisser. In verhouding tot het vruchtvlees heeft Albariño veel schil
waardoor hij zeer veel aroma heeft. We ontdekten bij ‘Adegas e vinedos Paco & Lola’ deze uitmuntende witte wijn. Deze groepering van ervaren wijnbouwers heeft in totaal 200 hectare
eigen wijngaarden. Ze werken volgens een zeer strikt systeem waarbij het de bedoeling is zo
weinig mogelijk (of helemaal geen) chemische producten te gebruiken en de natuur maximaal
te respecteren. Dit zien we nu bijna bij alle wijnbouwers die kwaliteit nastreven en lange termijn
denken. Ze combineren de nieuwste technische snufjes met de ervaring en het vakmanschap
van zijn doorwinterde wijnbouwers. ‘Ophalum’ is een 100% Albariño met een diep goudgele
kleur met groene tinten en een neus van witte pompelmoes, lychees en groene appel. Hij is
bijzonder verfrissend en heeft mooi geïntegreerde zuren. Een heerlijke aperitief wijn die ook
zonder maaltijd lekker kan gedronken worden als u wil. Toch bij een gerecht komen cocktails
van krab, kruidige visschotels of gamba's zeer goed tot hun recht! Schenk deze mooie Spanjaard op 9 à 10 graden tussen zijn eerste en zijn derde jaar.
T 03 326 55 33 | F 03 326 58 99 | info@magnuswijnen.be

Rias Baixas, ook wel eens 'groen Spanje' genoemd

Adegas e vinedos Paco & Lola

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2022

11+1

Portugal
NR. 588I

NIEUW

11+1
PRIJS: 12,27 + BTW = € 14,85

De 100% Garnacha van Mancuso komt uit de wijnregio Utiel-Requena, één van de drie D.O.'s van Valencia. Utiel-Requena ligt het
meest landinwaarts. Jorge en Jesús Navascues zijn Aragonese
wijnmakers en oenologen die al meer dan drie generaties aan het
werk zijn in Campo de Borja en Utiel Requena. Mas de Mancuso is
een wijnbouwproject waar inheemse variëteiten en unieke terroirs centraal staan. De wijngaarden liggen in Almonacid de la
Sierra, aan de voet van de Sierra de Algairén. Het is een gebied
waar de garnacha een hoofdrol speelt. De druiven zijn afkomstig
van 60 jaar oude wijnstokken die aangeplant staan op 3 verschillende bodemtypes. In de neus al meteen veel lekkers: rood en zwart fruit, lichte kruidigheid
(witte peper), laurier, kruidnagel, anijs, chocoladetoetsen, vanille, ceder en zoethout. Ook
qua smaak maakt de wijn de beloftes
waar met een volle aanzet, frisse
toetsen en ondersteunende zuurtjes.
We krijgen tot slot een fruitige afdronk
met een bittertje van de nog aanwezige
tannines. De Mancuso Garnacha is een
cepagewijn die met finesse is gemaakt
en een ideale compagnon bij vederwild,
wit en rood vlees en harde, belegen
kazen. Schenken op 16 à 17 graden
tussen zijn derde en achtste jaar. Laat
de Spaanse zon in uw glas schijnen en
Jorge en Jesús Navascues, Aragonese wijnmakers
geniet!

ROOD

S PA N J E

Ribera del Duero DO.,
Jesús Yllera ‘Crianza’ 2016 (PARKER 93)

NR. 590F

NIEUW

11+1
PRIJS: 24,78 + BTW = € 29,98

Ribera del Duero' heeft als wijnappellatie de laatste jaren een zeer
goede reputatie opgebouwd. Gelegen in 'Castilla-León, zo'n 200 kilometer ten Noorden van Madrid, geniet het van zeer warme zomerdagen (overdag temperaturen tot 40 graden) en frisse nachten (15 à 20
graden). Dit grote verschil tussen dag en nacht is een enorm voordeel
voor de wijnstokken. Doordat die 's nachts kunnen 'rusten' verkrijgt
men later fijnere wijnen met meer frisheid en finesse. Dit temperatuurverschil doet zich hier voor doordat de wijngaarden op een hoogte
van 750 à 800 meter liggen. De meest gebruikte druif is de 'Tempranillo' die hier ook wel 'tinto del pais' of 'tinto fino' wordt genoemd. De
familie Yllera maakt al zes generaties lang kwaliteitswijnen. Vandaag
leiden de broers Marcos en Carlos Yllera het huis. Ze schakelden in
2016 Jean-Claude Berrouet en zijn zoon in, de Franse wijnmakers van de onbetaalbare
Pomerol Château Petrus. Samen maakte ze de wijnen ‘Vivaltus’ en ‘Flor de Vivaltus’ en ook
deze ‘Jésus Yllera’. Niet verwonderlijk dat de kwaliteit op zo’n hoog niveau ligt! De goede
reputatie van Ribera del Duero is mede te danken aan de succesvolle blend van de tempranillo met bordeauxdruiven, met in dit geval een aandeel van 11% van de cabernet sauvignon. Deze Jesús Yllera crianza 2016 heeft 12 maanden op Franse (75%) en Amerikaanse
(25%) eik gelegen. De wijngaarden zijn meer dan 50 jaar oud en liggen op 1000 meter
hoogte, op een typisch terroir voor de regio. De druiven worden handgeplukt en krijgen een
dubbele selectie. Ontristing van de vruchten moet ervoor zorgen dat de aroma's vrij spel
krijgen en dat is geen klein beetje gelukt! De wijn oogt mooi in het glas met kerstinten en
gekleurde tranen. Expressiviteit manifesteert zich in alle registers met zwart
(gepocheerd) fruit, laurier, tijm, drop,
pure chocolade en wat pels. Dit rijke
aroma streelt onze tong en de wijn
verwent ons vanaf de aanzet tot de sublieme lange afdronk, heerlijk! Wijn
voor de feestdis waar gegrild lam of
hertenkalffilet op het menu staan, maar
zeker ook een aanrader bij die sublieme
Baskische schapenkaas die je vaker in
speciaalzaken vindt. Schenk deze
prachtige Ribera op 16 à 17 graden
tussen zijn derde en tiende jaar, enorm
De broers Marcos en Carlos Yllera
knappe wijn!

Quinta da Falorca

PORTUGAL
ROOD

ROOD

S PA N J E

Cariñena DO.,
Mancuso ‘Garnacha’ 2019 (PARKER 93)

Dão DO., ‘Touriga Nacional’ 2015 NIEUW
11+1
Quinta da Falorca (Parker 94)

NR. 591E

PRIJS: 32,93 + BTW = € 39,85

Quinta da Falorca is gelegen in Silgueiros in Midden-Portugal en dit
Dão topwijnhuis is alleen op zoek
naar kwaliteit, niet naar grote
volumes. Carlos Figueiredo is de
wijnmaker die zijn geboortegrond
Dão en het plaatselijke terroir zeer
hoog aanslaat en zijn wijnen op
wereldniveau probeert te tillen.
Zoals veel moderne producenten
doet hij dat met autochtone druivensoorten in kleine oplagen.
Deze Quinta da Falorca is een voorbeeld van een typische Dao-wijn met de locale held ‘Touriga Nacional’
als enige druif.. Deze karaktervolle druif heeft een geweldig verouderingspotentieel. De wijnstokken voor
deze wijn zijn gemiddeld 40 jaar oud en de druiven zijn
afkomstig van 3 verschillende wijngaarden. De kleur is
nog vrij jong voor een wijn van 2015, zeven jaar oud.
Het zeer elegant boeket met zwart fruit, viooltjes,
vanille, ceder, pels en chocola, maakt ons zeer benieuwd. Met mooi fruit in de mond, is dit een voluptueuze wijn met nog wat tannines die nog niet helemaal
getemd zijn. Deze reus kan je best drinken tussen zijn
zesde en achtiende of twintigste jaar. Hij is nu al heel
aangenaam en genietbaar in combinatie met bijvoorbeeld een gegrilde kalfsentrecôte met salie, varkenssaté met heerlijke pindasaus, peperpaté met geconfijte sjalotjes, gestoofde konijnenbout met rode kool of
allerlei mooie vleesgerechten. Geniet van deze topwijn
op 16 à 17 graden, machtig!
Carlos Figueiredo

Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be

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

KWALITEITSWIJNEN

Bella Italia !

Piemonte, Collina Serragrilli

'Piëmonte' is een regio in Noord Italië die aan de noord- en westkant
door de Alpen wordt afgesloten van Frankrijk en Zwitserland. De
bekendste appellaties (DOCG) zijn hier ongetwijfeld Barolo en
Barbaresco. Het is een beetje het Bourgogne van Italië, het is een
keurige en goed georganiseerde regio. De bewoners hier zijn altijd bezig,
er hangt een sfeer van blijmoedige ijver. In Turijn bouwen ze auto's, rond
Alba maken ze wijn en in de herfst gaat iedereen op jacht, naar truffels
of paddenstoelen, zwijnen of patrijzen, als het maar lekker is... Turijn is
het actieve centrum, daar gebeurt het allemaal, of het nu industrieel,
financieel of cultureel is. Het is een chique stad waar alles mooi oogt
en het typisch Italiaanse 'fare bella figura', het je zo mooi mogelijk
voordoen, tot kunst is verheven, dit is Italië! De stad 'Alba' ligt in het
centrum van de heuvelachtige 'Langhe', daar waar het wijn maken in
Piëmonte zijn hoogtepunt bereikt. Deze Romeinse stad is het centrum
van de streek en gonst van bedrijvigheid. Het is de vestigingsplaats
van een aantal grote wijnbedrijven, een beetje vergelijkbaar met wat
Beaune voor de Bourgognestreek is. In het plaatsje 'Neive' ligt het vrij
kleine (16 hectare) wijndomein 'Collina Serragrilli'. Het is reeds sinds
de negentiende eeuw (5 generaties!) eigendom van de familie 'Lequio'.
Vandaag zijn het de drie zusters Rosanna, Daniela en Antonella Lequio
die het domein leiden.

De stad 'Alba' ligt in het centrum van de
heuvelachtige 'Langhe', daar waar het wijn
maken in Piëmonte zijn hoogtepunt bereikt.

I TA L I Ë

Langhe Bianco DOC., ‘Grillobianco’ 2021
Collina Serragrilli

NR. P583K

11+1

PRIJS: 11,36 + BTW = € 13,75

De Langhe bevinden zich in Piëmonte - bezuiden Alba om
precies te zijn - en zij zijn onmiskenbaar één van de grote
terroirs uit Italië én Europa. De inwoners van de Langhe
kennen dankzij de nabijgelegen bergketens een gematigd, continentaal klimaat met evenwel duidelijke seizoenen. Voeg bij deze klimatologische troeven millennia
wijnbouwgeschiedenis en je bent allerminst verbaasd dat
deze wijnen vandaag behoren tot de meest verfijnde in de
wereld. De Grillobianco bestaat voor 80% uit Chardonnay
en 20% Sauvignon Blanc en is nu perfect genietbaar en
dat voor nog een drietal jaar. Dit veelzijdige glas wijn
verwent ons met meidoorn, lychee en wat honing in de neus. Vol aromatisch
mondgevoel overtuigt ons dat we deze Langhe als aperitief kunnen gebruiken, maar zeker ook het gezelschap kunnen toevertrouwen van een vissoepje, een kipgerechtje met saffraan of een tagliatelli met porcini. Zet hem op
tafel nadat hij gekoeld is tot 9 à 10 graden en genieten maar!

ROOD

I TA L I Ë

Barbera d’Alba DOC. 2020,
Collina Serragrilli

NR. 703J

11+1
PRIJS: 9,71 + BTW = € 11,75

Lange tijd is de Barbera-druif beschouwd als een waarvan
je slechts eenvoudige wijnen kon maken maar begin jaren
tachtig is daar verandering in gekomen wanneer enkele
grote namen (Angelo Gaja o.a.) en gereputeerde huizen
door het maken van prachtige 100% Barbera-wijnen, aan
iedereen hebben kunnen bewijzen hoe hoogstaand deze
druif wel is mits je er de nodige zorg aan besteedt! Deze
van Collina Serragrilli is fris en levendig en heeft een zeer
aangename fruittoets die hem ook jong al toegankelijk
maakt. U kan hem dan ook al vanaf zijn tweede jaar
drinken of nog bewaren tot zijn zesde à zevende levensjaar. Schenk hem op 16 à 17 graden bij een Italiaans voorgerecht zoals Parmaham of Prosciutti di San Daniele. Ook mooi bij lamsbout of rundvlees en
Parmezaanse kaas. Heel lekker!
T 03 326 55 33 | F 03 326 58 99 | info@magnuswijnen.be

ROOD

WIT

I TA L I Ë

Barolo DOCG. ‘La Túr’ 2018,
Collina Serragrilli

NR. 727H

11+1
PRIJS: 24,67 + BTW = € 29,85

Barolo en Barbaresco zijn ontegensprekelijk de 2 grote
heren van Piëmonte. Ze mogen gerekend worden tot Italië's allergrootste wijnen. Ze worden gemaakt in het
Noordwesten van Italië met slechts één druif: de Nebbiolo. Alhoewel Barbaresco misschien soms een beetje te
lijden heeft onder de grote faam van de iets beroemdere
Barolo, moet hij eigenlijk niet onderdoen voor zijn grote
neef. Barolo heeft gewoonlijk iets meer kracht maar Barbaresco mag dan weer op wat meer elegantie rekenen.
Het beste bewijs dat ze elkaar waard zijn, is dat er weinig
experts in een blinde proeverij het verschil tussen de
twee kunnen vinden. Hun twee vrij kleine productiegebieden liggen slechts
een tiental kilometer van elkaar verwijderd rond de stad Alba. Beide hebben
sinds 1980 recht op de DOCG-status (Denominazione di Origine Controllata
e Garantita). Een Barbaresco moet 2 jaar rijpen alvorens verkocht te mogen
worden, een Barolo 3. De Barolo van Collina Serragrilli heeft een mooie robijnrode kleur met lichte evolutie. Bij rust elegante neus van opgelegde
pruimen, rijp zwart fruit en zoethout. Bij walsen worden deze aroma's versterkt en komt er een aangenaam vleugje zwarte chocolade bij. In de mond
aangename verfrissende zuren gekoppeld aan krieken en kersen, wat
zoethout en een leuk bittertje in de finale. De tannines zijn mooi versmolten
en de afdronk is lang. Aangezien de wijn reeds 3 jaar rijpte in de kelders van
het domein (2 jaar op vat, 1 jaar op fles) is hij onmiddellijk drink-klaar. U kan
hem desgewenst nog bewaren tot zijn 10e jaar zeker!. Schenk ook deze wijn
iets koeler, op zo'n 16 à 17 graden.

De drie zussen Antonella, Rosanna en Daniela Lequio leiden vandaag het domein.

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2022
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Friuli, Livon

Toscane, Borgo Salcetino (Livon)

Al 55 jaar heeft de familie ‘Livon’ wijngaarden in het mooie ‘Friuli’ en
later ook in Toscanië en Umbrië. Op elk van hun domeinen gaan ze met
een enorme liefde voor hun streek en een groot respect voor de natuur
voluit voor kwaliteit. Geen moeite of investering wordt gespaard om die
lat altijd hoger te leggen. De broers Valneo en Tonino leerden er al vroeg
de kneepjes van het wijnbouwvak van hun vader Dorino. Ondertussen
is ook de derde generatie mee actief, Matteo, Francesca en Rossella.
Ook zij volgen vastberaden mee het pad van kwaliteit en respect voor
de streek en de natuur. Hun superieure kwaliteitswijnen worden met de
regelmaat van een klok bekroond met medailles en onderscheidingen!
De wijngaarden waar deze Solarco en Manditocai vandaan komen
zijn gelegen in de provincie Friuli, meer bepaald in Ruttars. De bodem
bestaat hier uit een samenstelling van mergel en klei. Deze uiterst
geschikte ondergrond is ontstaan door duizenden jaren aanslibbing
uit de rivieren die water van de heuvels naar de Adriatische Zee
laten stromen. De afbrokkeling van rotsmassa's zorgde ook voor de
afzetting van gravel en kiezel. Daarenboven is de ondergrond van
vulkanische oorsprong en was die lang bedekt door gletsjers. Buiten
de uitzonderlijke bodemsamenstelling is ook het klimaat hier ideaal
voor de wijnstok. In het oosten zijn er de heuvels, die de grens vormen
met Slovenië, en in het noorden de Alpen, die een grote bescherming
vormen. Daarenboven zorgt de nabijheid van de zee voor de nodige
koelte in de zomer.

De glooiende heuvels van Toscanië, de regio bekend voor kunststeden
als Firenze, Siena en Pisa, herbergen enkele van Italië’s allerberoemdste
wijngaarden. De meest vertrouwd klinkende naam is ongetwijfeld
Chianti. Het Chianti-gebied strekt zich uit van Firenze in het noorden
tot Siena in het zuiden. ‘Chianti Classico’ kreeg in 1996 zijn eigen
D.O.C.G. (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita) wat
betekende dat er aan veel strengere kwaliteitsnormen moest voldaan
worden om die appellatie op het etiket te mogen dragen. Het luidde
meteen de heropstanding van kwaliteitswijnen in dit gezegende gebied
in, de kwaliteit ging er met sprongen op vooruit. In het hart van het
‘Chianti Classico’ appellatiegebied (D.O.C.G), in de gemeente ‘Raddi
in Chianti’, kochten de gebroeders Valneo en Tonino Livon begin jaren
negentig het vrij hoog gelegen wijndomein ‘Borgo Salcetino’. Ze hebben
de wijngaarden meteen volledig heraangelegd met de klassieke
variëteiten ‘Sangiovese’ en ‘Canaiolo’. Het prachtige zestiende-eeuwse
gebouw werd volledig gerestaureerd en er werd een nieuwe kelder en
gekoelde opslagplaats gebouwd. Dit alles gebeurde met veel respect
voor de natuur en de omgeving. De bouwstijl en gebruikte materialen
zijn aangepast aan de gewoonten van de streek zodat alles perfect
geïntegreerd is in het mooie landschap. Van de 30 hectare die het domein
groot is, is ongeveer 15 hectare met wijnstokken beplant. Niets wordt
hier aan het toeval overgelaten, geen moeite, zowel financieel als fysisch,
is hier te veel om de best mogelijke wijnen te maken!
I TA L I Ë

Collio Bianco DOC., Solarco
‘Friulano & Ribolla Gialla’ 2020/2021 Livon

NR. P1055J

11+1

PRIJS: 14,86 + BTW = € 17,98

ROOD

WIT

I TA L I Ë

Chianti Classico DOCG., Borgo Salcetino 2018
Livon

NR. 696H

‘Solarco’ is gemaakt met ‘Friulano’ en ‘Ribolla
Gialla’, een voor veel mensen minder bekende
druif. Ze is van oorsprong waarschijnlijk Grieks en
heel lang geleden via Slovenië in Italië terecht
gekomen. De oudste Italiaanse documenten
waar over deze druif wordt gesproken dateren
van 1289. Deze knappe witte Italiaan is zeer geschikt als aperitief of bij allerlei soorten vis of
schaaldieren. Schenk hem op 11 à 12 graden
tussen zijn eerste en vijfde jaar.
I TA L I Ë

Collio DOC., Manditocai ‘Friulano’ 2019/2020
Azienda Livon

11+1

PRIJS: 25,60 + BTW = €30,98

Deze uitzonderlijke witte Italiaan is zeer geschikt
als aperitief, bij allerlei voorgerechten of allerlei
soorten vis of schaaldieren. Schenk hem op 12 à
13 graden tussen zijn tweede en zevende of
achtste jaar, topklasse!

ROOD

WIT

PRIJS: 12,38 + BTW = € 14,98

Dit is een zeer goed gestructureerde wijn gemaakt
met 95% Sangiovese en 5% Canaiolo. De zeer lage
productie per hectare zorgt voor een rijke en geconcentreerde smaak. Een wijn met rijp rood fruit,
een zachte kruidigheid en een lange afdronk. De
druiven zijn met de hand geplukt en de wijn verbleef
10 maanden op grote eiken vaten. U kan hem best
drinken op 16 à 17 graden tussen zijn derde en
achtste levensjaar bij bijvoorbeeld lamsbout, Osso
Bucco, fazant of konijn. Fantastische wijn!

I TA L I Ë

NR. 481I

11+1

Chianti Classico DOCG., Borgo Salcetino
‘Lucarello’ Riserva 2018 Livon

NR. 696LH

11+1

PRIJS: 20,58 + BTW = € 24,90

Deze Riserva 'Lucarello' verbleef 2 jaar op eiken
vaten. Gemaakt met 95% Sangiovese en 5% Canaiolo is dit een donker gekleurde wijn, heerlijk
geurend naar rijp rood fruit en mooi versmolten met
de eiktoetsen. Hij heeft iets kruidigs en blijft
ondanks zijn enorme concentratie en kracht toch
zacht en soepel, prachtig! En wat een afdronk. Hij
zal heel goed tot zijn recht komen bij allerlei gegrilde en gebraden vleessoorten met veel kruiden, bij
allerlei soorten wild en gevogelte en natuurlijk bij
kazen zoals Gorgonzola, Fortina of Emmental. Schenken op 16 à 17 graden
tussen zijn vierde en achtste of negende jaar.
Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be

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

KWALITEITSWIJNEN

En enkele knappe wijnen van tophuis Castello Banfi !
Gavi DOCG., ‘Principessa Gavia’
2020/2021 Banfi

PRIJS: 12,38 + BTW = € 14,98

De meeste mensen kennen het befaamde huis 'Banfi' van hun uitzonderlijke
Toscaanse wijnen en het prachtige middeleeuwse kasteel 'Castello Banfi'. Het
is gelegen op de zuidflanken van Montalcino en is uniek door ligging en traditierijke cultuur, een topper! Maar niet
iedereen weet dat Banfi ook wijngaarden en productie heeft in die andere
beroemde Italiaanse wijnstreek: Piemonte. Bekend van zijn
grote Barolo en Barbaresco 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 gelijknamige 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 schelpdieren. 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 temperatuur 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!

Het prachtige middeleeuwse kasteel 'Castello Banfi'
is gelegen op de zuidflanken van Montalcino.
I TA L I Ë
ROOD

NR. 390J

11+1

Toscana, Rosso di Montalcino DOC., ‘Poggio alle Mura’
2018/2020 Castello Banfi (PARKER 90) (SUCKLING 91)

NR. 345H

Toscana, Bolgheri Rosso DOC., Banfi Aska 2018/2019
Castello Banfi (SUCKLING 93)

NR. 344H

PRIJS: 10,70 + BTW = € 12,95

PRIJS: 20,62 + BTW = € 24,95

I TA L I Ë
ROOD

ROOD
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11+1

De ‘Aska’, een Bolgheri DOC, is één van de super Tuscans gevinifieerd met voornamelijk Cabernet Sauvignon en wat Cabernet Franc.
De wijn rust 10 maanden op eik waarna er nog rijping op fles volgt.
Dit levert een complexe en intense symfonie op van rood en zwart
fruit in perfect samenspel met elegante toetsen van tabak en drop.
Evenwichtige en krachtige feestdrank met bitterzachte tannines
die nog enkele mooie jaren voor zich heeft. Geniet ervan op de
juiste temperatuur: rond 17 graden. Best te drinken tussen zijn
derde en tiende jaar, prachtig!

Toscana IGT., Stilnovo ‘Governo All
’Uso Toscano’ 2018/2021 Castello Banfi 11+1

Deze wijn, wat ironisch Stilnovo (nieuwe
stijl) genoemd, is het resultaat van een
veertiende-eeuwse Toscaanse techniek
waarbij later geoogste, reeds gedeeltelijk
gedroogde druiven toegevoegd worden
aan druiven die reeds 2 à 3 weken in
stalen tanks een eerste fermentatie ondergaan hebben. Deze tweede gisting
duurt een drietal weken, waarna 20% van deze wijn nog doorrijpt op eiken vaten voor volledig geassembleerd te worden.
Deze Governo All'Uso Toscane methode zou een zijdezachte
en verkwikkende rode wijn moeten opleveren. Met bijna uitsluitend Sangiovese verkrijgen we inderdaad een fruitig parfum
met marasca kerstoetsen, bessenjam en florale accenten.
Hartig op de tong met prima zuren en nog pittige polyfenolen in
een lange smakelijke afdronk. Drinken kan je dit stuk wijngeschiedenis vanaf nu maar een jaartje wachten is misschien nog
beter. Op zijn best tussen zijn 2e en 6e jaar. Geniet er iets
frisser van, op zo’n 15 à 16 graden, als drinkwijn of bij een
stukje rundvlees met licht gekruide herfstgroenten of een
stoofpotje van everzwijn met spekjes, kleine ajuintjes en
champignons. Buon appetito!

PRIJS: 16,51 + BTW = € 19,98

I TA L I Ë

I TA L I Ë

NR. 437H		

11+1

De Rosso di Montalcino ‘Poggio alle Mura’is een monocépage van
sangiovese van een wijngaard aangeplant in 1992. Hij bevindt zich op
een heuvel 220 meter boven de zeespiegel. De wijn verblijft 12
maanden op Franse eiken vaten en daarna is er nog rijping op de fles.
Zijn kleur is robijnrood, het boeket fris en fruitig met accenten van
kers en bosbes maar ook hazelnoot, tabak en drop. Komt helemaal tot
zijn recht bij rood vlees, hartig wild en rijpe kazen. Drinken en optimaal genieten op 16 à 18 graden tussen zijn derde en achtste jaar.
Zijn evenwichtige structuur garandeert hem een mooie en lange toekomst!

ROOD

WIT

I TA L I Ë

Toscana, Brunello di Montalcino DOCG. 2016/2017
Castello Banfi (PARKER 94) (SUCKLING 95)

NR. 346F

11+1

PRIJS: 37,11 + BTW = € 44,90

Een echte topper is de Brunello di Montalcino, waarbij het bruintje
(brunello) naar de Sangiovese verwijst. Deze rode reus komt van zuidelijk georiënteerde heuvelachtige wijngaarden van Montalcino waar
alleen de beste druiven de doorgedreven selectie overleven. Daarna
is er een tweejarige vatrijping op diverse eiken vaten (van 350 l naar
60 hl naar 120 hl) om dan nog eens 8 tot 10 maanden op fles te verblijven. Scharlaken rood en licht bruine tinten, vanille en etherische
aroma's verraden al wat er komt en dat is alleen maar puur genot:
volle, zachte, zijdeachtige nectar met smaaksensaties die doen
denken aan zoethout, kruiden en wat teer. Perfect met gegrilde chianina, tagliata di manzo, lamsvlees, hertenkalf en oude kazen. Nu al overheerlijk lekker
maar bewaarbaar tot makkelijk zijn vijftiende jaar. Liefdevol schenken tussen 16 en 18
graden, topwijn!.

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2022

11+1

Charpentier, producent van uitzonderlijke, pure Champagnes…

Het huis van Champagneproducent Jean-Marc Charpentier kent een lange en rijke
voorgeschiedenis. Met dank aan Prosper, de eerste ambachtsman in deze dynastie die
startte in 1855. Van zijn voorouders kreeg Jean-Marc de passie mee voor de wijnstok,
de landbouw en de kunst van het landleven. Maar met de tijden veranderden ook de
visies op het wijnmaken en de ambitieuze vakman nam zijn verworven traditionele kennis
mee in zijn vernieuwingsavontuur. Na de verdere ontwikkeling van de familiewijngaard,
komt Jean-Marc 15 jaar geleden als vertegenwoordiger van de achtste generatie aan
het hoofd van de onderneming te staan. Hij begon meteen zijn visie uit te werken en
introduceerde zijn agronomische en biodynamische aanpak in het wijnbedrijf. Ook begon
hij met perceelvinificatie. Dat kon hij doen dankzij de unieke, atypische en verspreide
wijngaardpercelen voor deze regio. De heuvelachtige wijnvelden van 72 percelen zijn gelegen
in Charly-Sur-Marne, in de Marne-vallei, en beplant met 45% chardonnay, aangevuld met
pinot meunier en pinot noir. De volgende stap in zijn ontwikkeling was de ontdekking van
biodynamische en biologische wijnbouw in 2009. Die beslissing heeft vanaf dan bruisende
pareltjes van eigentijdse en uitstekende klassechampagnes opgeleverd.
Marie-Pierre en Jean-Marc Charpentier

NR. 574E

11+1

PRIJS: 26,32 + BTW = € 31,85

Deze ‘Millésime ACT’ 2015’ is gemaakt van 60% Pinot
Meunier, 35% Chardonnay en 5% Pinot Noir. Het is een
Champagne met een mooie schittering en fijne belletjes. Zijn delicate neus is puur en lichtjes fruitig. De
smaak is gedomineerd door fruit met geel vruchtvlees
en is ondersteund door een minerale frisheid. Schenken
op ongeveer 10 à 11 graden als aperitief en feestdrank!

CHAMPAGNE

FRANKRIJK

Champagne Charpentier
Rosé Brut		

NR. 574RE

NIEUW

11+1

CHAMPAGNE

FRANKRIJK

Champagne Charpentier
‘Terre d’Emotion’ Brut Vérité		

NIEUW

11+1

PRIJS: 32,98 + BTW = € 39,90

Deze knappe Champagne op basis van 70% chardonnay,
15% pinot noir en 15% pinot meunier, verbleef 5 jaar op
fles ‘sur lattes’. We zien een mooi parelend glas met een
romig kraagje. De neus is boeiend met florale en minerale
accenten en limoentoetsen. Onze eerste mondsensatie is
iets zoeter dan verwacht, waarna hij zijn ware aard toont:
puur en strak. Hij is mooi in balans met een rijk aroma,
speelse zuurtjes en heel verdienstelijke frisse lengte. Jean-Marc Charpentier toont hier zijn vakmanschap, een fantastisch product! Het is een klassevolle maaltijdchampagne die een dineetje met koude of warme visgerechten
naar een hoger niveau tilt. Mooi!

Champagne Charpentier ‘Terre d’Emotion’
Blanc de Blancs Brut		

NR. 574BB

NIEUW

11+1

PRIJS: 34,63 + BTW = € 41,90

Deze bio-dynamische 100% chardonnay van oude wijnstokken kreeg eveneens 5 jaar fles ‘sur lattes’. Hij heeft
een heldergele kleur met gouden reflecties en een schitterende pareling met fijne en romige bubbels. In de delicate,
minerale neus met veel verschillende schakeringen,
treffen we tinten van citrus, meringue en verse boter(cake)
aan. Dit rijke palet komt zijdeachtig terug op de tong en het
gehemelte. Dit feestje eindigt met een verfrissende en zilte afdronk zoals
een zeebries het warme strand even afkoelt op een zomerse vooravond. Van
deze levendige en delicate Blanc de Blancs kunnen we bij voorkeur genieten
bij een dineetje met zeevruchten, en uiteraard als aperitief. Schenken op 10
à 11 graden, intens genot verzekerd!

PRIJS: 28,80 + BTW = € 34,85

Een rosé Champagne heeft altijd nog net iets meer.
Gemaakt met 60% Pinot Meunier, 25% Pinot Noir, 15%
Chardonnay en wat rode wijn, heeft hij een satijn roze
kleur met gouden glans en fijne belletjes. De neus is expressief en delicaat met tonen van rood fruit. De smaak
is soepel en wordt ondersteund door een mineraliteit
van kalksteen en in evenwicht gehouden door rood en exotisch fruit. Ook
deze schenken op 10 à 11 graden als aperitief en feestdrank, gezondheid.

NR. 574BV

CHAMPAGNE

FRANKRIJK

NIEUW

FRANKRIJK
CHAMPAGNE

CHAMPAGNE

FRANKRIJK

Champagne Charpentier
‘Millésime ACT’ 2015’ Brut		

Champagne Charpentier ‘Terre d’Emotion’
Pinot Meunier ‘zéro dosage’ Brut nature
(LIMITED EDTION)

NR. 574PM

NIEUW

11+1

PRIJS: 37,93 + BTW = € 45,90

Deze exclusieve champagne - 100% pinot meunier - is gelimiteerd tot 3508 exemplaren. Gemaakt van oude wijnstokken is dit een zéro dosage of brut nature, vin non filtré
en non collé. Een klein woordje uitleg bij deze begrippen.
Bij een gehalte van minder dan 3 gram restsuiker per liter
of als er helemaal geen suiker werd toegevoegd aan de
wijn, wordt de vermelding "brut nature", "pas dosé" of
"dosage zéro" gebruikt. Bij vin non filtré en non collé zitten we bij processen
die voor zoveel mogelijk smaakextractie willen zorgen. We zien met deze
‘Pinot Meunier’ een prachtige en originele klassewijn in ons glas. Mooie pareling, heldergele kleur en een romig schuim. De neus ontwikkelt fruitige en
florale noten, waarbij vooral de gele steenvruchten opvallen, kenmerkend
voor deze druivensoort. We proeven een soepele en elegante champagne
die mooi in balans is, met frisse zuren en een boeiende lange afdronk. De
zéro dosage heeft ons meegenomen naar een ongewone smaakervaring die
finesse en volheid heel mooi combineert. Deze Pinot Meunier leent zich uitstekend als aperitief maar ook voor fijnproevers die van zeevruchten
houden. Schenk deze uitzonderlijke Champagne op 11 à 12 graden, heerlijk….
Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be

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

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2022
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11+1

PRIJS: 38,00 + BTW = € 45,98

COGNAC

De kleur is strogeel, versterkt door amberkleurige reflecties. Het
hout van het nieuwe vat en het bouquet van de cognac smelten
gedurende 4 jaar samen om een neus te onthullen met bloemige
tonen van wijnstokbloesem en acacia. De smaak is krachtig en
levendig met aroma's van wit fruit en limoenbloesem. Noten van
hout en nougat komen naar voren in een licht geroosterde afdronk
voor een fijne en elegante cognac.

Cognac Grande Champagne, 1e Cru de Cognac
‘Ragnaud-Sabourin’ VSOP N° 10 (41°)
NR. C921

PRIJS: 48,68 + BTW = € 58,90

Deze VSOP heeft 10 jaar gerijpt in eikenhouten vaten van de Limousin en is daarmee een van de zoetste in zijn categorie. De
kleur is goudgeel gespikkeld met brons. De neus is elegant, er
zijn tonen van port en vanille. De smaak is soepel en mooi samen
gesmolten, met aroma's van geroosterd eiken, koffiebonen,
bloemenhoning en een vleugje citroenschil. De smaak is prachtig
zacht en wat boterachtig, licht tanninerijk met een delicate rancio van gedroogd
fruit. De afdronk is lang en zijdezacht.

Mechelsesteenweg 313
B-2550 Kontich

Bisschoppenhoflaan 575
B-2100 Deurne

Mgr. Ladeuzeplein 22
B-3000 Leuven

COGNAC

Cognac Grande Champagne, 1e Cru de Cognac
‘Ragnaud-Sabourin’ Millésime 1990 (41°)
NR. C925

NIEUW

11+1

PRIJS: 94,96 + BTW = € 114,90

COGNAC

Cognac Grande Champagne, 1e Cru de Cognac
‘Ragnaud-Sabourin’ XO ‘Extra’ N° 25 (40°)
NR. C923

NIEUW

11+1

PRIJS: 110,70 + BTW = € 133,95

De brandewijnen worden 25 jaar gerijpt om een zijdezachte en zachte melange te verkrijgen. De mantel is mahonie.
In de neus onthult onze XO tonen van kreupelhout en jamachtig fruit, kweepeer, rijpe pruimen en karamel. De smaak
is zacht en gebakje met een geur van brioche en Engels
snoep, versterkt door toetsen van sinaasappel, abrikoos
en nootmuskaat. De afdronk is lang, zoet en gekenmerkt door een lichte
rancio.

Cognac Grande Champagne, 1e Cru de Cognac
‘Ragnaud-Sabourin’ Fontvieille N° 35 (43°)
NR. C924

NIEUW

11+1

PRIJS: 124,30 + BTW = € 150,40

Het huwelijk van 3 druivensoorten (60% Ugni Blanc en
40% Folle Blanche en Colombard) geeft het een heel bijzondere finesse. Deze cognac heeft minstens 35 jaar
gerijpt in eikenhouten vaten en presenteert aroma's van
ongelooflijke complexiteit en ongeëvenaarde rondheid. De
kleur is diep mahonie. De neus is vol met kruidige tonen,
evenals hints van zoethout, gekonfijte sinaasappel en rijpe
kweepeer. De body is rijk en zacht in de mond en de
aroma's van gedroogd fruit vermengen zich met tonen van noten en hout.
De finish is complex waar Charentais rancio domineert.

NIEUW

11+1

11+1

PRIJS: 72,40 + BTW = € 87,60

Cognac Grande Champagne, 1e Cru de Cognac
‘Ragnaud-Sabourin’ Florilège N° 45 (46°)
NR. C926

NIEUW

11+1

PRIJS: 171,40 + BTW = € 207,40

Deze vatsterkte van zeldzame elegantie heeft 45 jaar
gerijpt in onze kelders en heeft natuurlijk een graad
van 46°. De kleur is uitgesproken mahonie met
bronzen reflecties. De neus is diep en fruitig met
tonen van kweepeer, abrikozen en rijpe sinaasappels. De smaak is van grote finesse en biedt variaties
van gedroogd fruit en jammy fruit, geroosterde kruiden die leiden tot
tonen van donkere chocolade en leer. De lengte in de mond is uitzonderlijk en de rancio intens.

Leuvensesteenweg 474
B-1930 Zaventem

T 03 326 55 33
F 03 326 58 99

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

info@magnuswijnen.be
www.magnuswijnen.be

Alle 11+1 promo’s in deze nieuwsbrief oktober 2022 zijn geldig tot 15 januari 2023 en/of zolang de voorraad strekt.

NR. C920

NIEUW

NR. C922

NIEUW

1990 blijft een referentiejaar met oogsten van uitzonderlijke kwaliteit. De vintage uit 1990 heeft een
prachtige amberkleur dankzij de rijping in jonge rode
vaten. In de neus zijn er tonen van vanille, de blend is
goed gesmolten in het geroosterde vat. Dan komt
een vleugje verweerd hout, jamachtig fruit met een vleugje rancio. In de
mond biedt het toetsen van peperkoek en toast geassocieerd met hints
van acaciahoning en bloemen. De aanzet is soepel, fruitig met kruidige
tonen. De afdronk is zacht met een kruidige noot, gedroogd fruit en koffie.

COGNAC

Cognac Grande Champagne, 1e Cru de Cognac
‘Ragnaud-Sabourin’ VS N° 4 (41°)

Cognac Grande Champagne, 1e Cru de Cognac
‘Ragnaud-Sabourin’ Réserve Spécial N° 20 (43°)

Deze Special Reserve is een blend van Ugni-Blanc met een
vleugje Folle Blanche voor zuurgraad en balans. De brandewijnen hebben minimaal 20 jaar gerijpt in eikenhouten
vaten. De kleur is intens geel grenzend aan brons. De neus
is subtiel, met tonen van geroosterde hazelnoten, amandel
en nougat. Het is rond en romig in de mond, met tonen van
balsamico, met een vleugje houtkruiden, karamel, gedroogd fruit en
noten, evenals hints van balsamico. Dankzij een graad van 43° is de
afdronk lang en persistent.

COGNAC

COGNAC

Sinds 1850 is de familie Ragnaud-Sabourin de eigenaar-teler van een
wijngaard van 35 ha in Grande Champagne, 1er cru van de afgebakende
regio "Cognac". Het is van deze eersteklas eaux-de-vie zonder vermenging
van jaargangen dat alle cognacs van het huis Ragnaud-Sabourin bijna
vier generaties lang worden geproduceerd volgens een onveranderlijke
filosofie die zijn reputatie heeft verdiend: het produceren van alleen de
beste kwaliteit in afgemeten hoeveelheid. Het is het unieke terroir van de
Grande Champagne, de bijzondere klimatologische omstandigheden en
de subtiele harmonie tussen Ugni Blanc en Folle Blanche die hun eaux-devie zijn lichtheid, finesse en bloemenboeket geven. Deze brandewijnen
worden vervolgens gerijpt in eikenhouten vaten in hun familiekelders, in het
puurste respect van de ambachtelijke traditie. Het terroir van de Grande
Champagne, 1e Cru Classé van Cognac, wordt gekenmerkt door een vrij
oppervlakkige klei-kalksteenbodem op zachte, kalkachtige kalksteen uit het
Krijt. Het type klei dat in deze bodems wordt aangetroffen, geeft ze een hoge
vruchtbaarheid en een goede waterreserve. Ondanks een geringe dikte zijn
deze bodems dan ook weinig bang voor droogte, vooral omdat de poreuze
ondergrond helpt om aanzienlijke waterreserves in stand te houden door
zich als een spons te gedragen waardoor het water langzaam kan stijgen als
en wanneer de zomerse droogte wordt geaccentueerd. De klimatologische
omstandigheden zijn bijzonder gunstig voor hun wijngaard. Het is licht
heuvelachtig en geniet van een relatief strenge en koude winter en een
zeer hete en zonnige zomer. Dit geeft diepe en zeer aromatische wijnen.
Ze verbouwen 90% Ugni Blanc en 10% Folle Blanche in hun wijngaard. Dit
ras wordt steeds zeldzamer omdat het minder genereus en grilliger te telen
is. Het blijft niettemin essentieel voor de subtiele balans van hun cognacs,
waardoor ze een natuurlijke zuurgraad krijgen die de delicate tonen van het
Grande Champagne-terroir versterkt. De cognacs worden gedistilleerd in
het pand in Charentais-stills met behulp van de gevestigde methode van
dubbele distillatie. Ze distilleren op droesem, wat hun eaux-de-vie een
grote soepelheid en rijke en complexe aroma's geeft. Met de constante zorg
voor kwaliteit en zuiverheid, worden de brandewijnen vervolgens geduldig
gerijpt in hun familiekelders. Ze hebben flinke voorraden: 15 tot 17 keer
hun jaaromzet! Deze unieke situatie in Cognac stelt u in staat om uw geest
vrij te houden om alleen de beste kwaliteit in beperkte hoeveelheden te
produceren en zo de geest van het huis te bestendigen dat de eigenaren
sinds 1850 bewoond. Het huis Ragnaud-Sabourin zet zich in voor een
milieuvriendelijke wijnbouw door middel van HVE-milieucertificering. Ze
garanderen de perfecte helderheid van hun cognacs dankzij een zeer lichte
koude stabilisatie gevolgd door dubbele filtratie op platen. Ze beschikken
over moderne en efficiënte industriële apparatuur om de beste kwaliteit te
garanderen in alle productiefasen, van vinificatie tot botteling. De cognacs
hebben een rijpingstijd die langer is dan de minimumleeftijd die door de
wetgeving is bepaald.

COGNAC

Cognac Ragnaud-Sabourin: topkwaliteit sinds 1850 !

