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WIT

Italië ~ Gavi di Gavi DOCG. 2017/2018,
Collina Serragrilli
BESTELNR. 360G

PRIJS: 9,83 + BTW = 11,89 EURO

Aan de oostkant van Piëmonte ligt de Gavi, een streek genoemd naar het gelijknamige dorpje, waar frisse en delicate
witte wijnen gemaakt worden die ook de DOCG status verkregen hebben. Verspreid over Gavi en haar 9 buurgemeenten
worden deze kwaliteitswijnen gemaakt van de lokale en unieke cortesedruif. 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 verouderen, maar veel liefhebbers houden van
nog langer gerijpte Gavi. Van kwaliteitsdomein Collina Serragrilli hebben we nu ook een Gavi di Gavi DOCG. Hij beantwoordt aan de karakteristieken van de Gavi-wijnen met zijn lichtgele tint, frisse zuren, wat sprankeling en
mooie minerale toetsen. In de neus hebben we ondermeer groene appel, limoen en
witte perzik. Bij het proeven is er een flinke aanzet, volle aroma’s en speelse zuren
om te eindigen in een lange, fijne finale. Met een zorgvuldige, zachte en koude persing, proberen de wijnmakers de pitten niet te pletten en deze aanpak resulteert in
een boeiende kennismaking met deze druif of voor de trouwe liefhebbers van de
Gavi een blij weerzien! Schenk deze knappe witte wijn op ongeveer 10 graden tussen
zijn eerste en vierde jaar, heerlijk!

Italië ~ Barbera d’Alba DOC. 2016,
Collina Serragrilli
BESTELNR. 703F

PRIJS: 8,75 + BTW = 10,59 EURO

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!

ROOD

‘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
Piernicola Bruno
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 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 familie Lequio heeft alle troeven in
handen om prachtige Barbera’s te maken en gebruikt die optimaal. Het resultaat
zijn heerlijke wijnen van hoogstaand niveau!

ROOD

Nieuw, een 100% Nebbiolo van Collina Serragrilli!

Italië ~ Langhe DOC. (Nebbiolo)
‘Bailè’2015, Collina Serragrilli
BESTELNR. 405E

PRIJS: 14,86 + BTW = 17,98 EURO

De Langhe bevinden zich in Piëmonte - bezuiden Alba
om precies te zijn - en zij zijn onmiskenbaar één van de
grote terroirs uit Italië én Europa. De Piëmontese wijnregio excelleert zowel in termen van kwaliteit als diversiteit. Toen de zee zich 16 miljoen jaar geleden terugtrok
uit wat nu de Po-vlakte is, liet ze een rijke anorganische
bodem na die in hoofdzaak bestaat uit kalk, mergel, klei,
tufsteen en krijt. Ideaal voor wijnbouw dus. Het uitzicht
wordt er gedomineerd door langgerekte heuvelruggen
met steile flanken. Vele diepe valleien snijden haast parallel door het landschap. De inwoners van de Langhe
kennen dank zij de nabijgelegen bergketens een gematigd, continentaal klimaat met evenwel duidelijke seizoenen. Voeg bij deze klimatologische troeven millennia wijnbouwgeschiedenis en je bent allerminst
verbaasd dat deze wijnen vandaag behoren tot de meest verfijnde in de wereld.
Ons aanbod van het voortreffelijke huis Serragrilli verbreden we nu met een
100% Nebbiolo ‘Bailè’. Nebbiolo is de oudste Piëmontese druivensoort en wordt
door wijnkenners en -liefhebbers als één van de meest nobele variëteiten uit
Italië beschouwd. We ontwaren in het glas een zuiver oppervlak, kersrode kleur
met smalle waterrand en de eerste duidelijke bruinkleuring. Mooie kerkramen
en licht gekleurde tranen doen het allerbeste vermoeden. Die verwachtingen
worden onmiddellijk ingelost met een symfonie van heerlijke aroma’s: rijp rood
en vooral zwart fruit, zoete kruidigheid, verse vanille, laurier en koffie, chocola
en wat pels. We proeven dezelfde delicatessen in deze mondvullende parel die
ons helemaal weet te overtuigen in een lange afdronk met rijp fruit en bittere
chocolade. Je kan er nu al volop van genieten, we hoeven ons geduld tenslotte
niet altijd op de proef te stellen. Te combineren met alle rood vlees, truffel, rijpe
kazen of een lekkere lasagna. Schenken op 16 à 17 °C, heerlijk!

Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be
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En nog meer lekkers uit Italië…

DOC Collio, een klein oostelijk gebied, heeft een
mild klimaat met veel regenval en de arme mergelzandsteenbodem is zeer geschikt voor wijnbouw

Italië ~ Carletti
‘Trebbiano d’Abruzzo DOC.’ 2018
BESTELNR. 809H

WIT

WIT

De regio ‘Abruzzo’, ten zuiden van ‘Le Marche’
langs de Adriatische Zee

PRIJS: 6,60 + BTW = 7,99 EURO

WIT

De druivensoort Trebbiano is in Italië niet te omzeilen. Er zijn weinig regio’s waar
deze soort niet opduikt. Hij is toegestaan in ongeveer 80 DOC’s (=appellaties) en
produceert ongeveer een derde van alle witte DOC-wijnen van Italië. In Frankrijk
noemt men deze druif ‘Ugni Blanc’ en wordt ze veel gebruikt in het zuid-westen.
De belangrijkste wijn gemaakt van Trebbiano is ongetwijfeld ‘Trebbiano d’Abruzzo’. In het terroir van de regio ‘Abruzzo’ (Abruzzen), gelegen ten zuiden van ‘Le
Marche’ (De Marken) langs de Adriatische Zee, wint Trebbiano aan body en concentratie. Stilaan begint men te ontdekken dat mits de juiste werkwijze en door
gebruik te maken van moderne technologie en vinificatiemethoden, de wat miskende Trebbiano interessante en zelfs grootse witte wijnen kan opleveren. Deze
‘Carletti’ is een zeer levendige wijn met veel frisheid en citrus-fruit. U drink hem
best tussen zijn eerste en derde jaar bij lichte salades, allerlei pasta’s, risotto,
schaal- en schelpdieren en eenvoudige visgerechten. Schenken op 9 à 10 graden.

Italië ~ Friuli Grave D.O.C., Villa Chiopris
‘Pinot Grigio’ 2018 Azienda Livon
BESTELNR. 672H

PRIJS: 7,43 + BTW = 8,99 EURO

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

Italië ~ Collio D.O.C., ‘Sauvignon
Blanc’ 2017 Azienda Livon
BESTELNR. P582G

PRIJS: 11,55 + BTW = 13,98 EURO

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

Friuli: buiten de uitzonderlijke bodemsamenstelling is ook het klimaat hier ideaal
voor de wijnstok: in het oosten zijn er de heuvels, die de grens vormen met
Slovenië, en in het noorden de alpen, die een ideale bescherming vormen.

Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be

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

Klasse uit Bordeaux!

Thierry Gaudrie, eigenaar van Château Villars

Frankrijk ~ Graves Blanc AOC.,
Château des Gravières
‘Cuvée Spéciale Hauts du Bernet’ 2018

BESTELNR. 959H

PRIJS: 8,25 + BTW = 9,98 EURO

ROOD

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 Des Gravières’ is
eigendom van de gebroeders ‘Labuzan’, twee sympathieke kerels die een vijftiental jaar geleden hun ouders opvolgden. Het zijn hardwerkende mensen die zo veel mogelijk zelf proberen te doen. Bij de bouw van een nieuwe
kelder zagen we ze zelfs mee metsen. Het was op dat moment, midden in de zomer,
nochtans meer een weertje om aan een zwembad te gaan liggen, maar ze kennen
geen rust, het zijn werkers. Deze witte komt tot stand met voor de helft Sémillon en
voor de helft Sauvignon Blanc. Het is een Graves met de aangename rondheid van de
Sémillon en de verfrissende, levendige fruitigheid van de Sauvignon. Een zeer verleidelijke wijn die het prima zal doen bij garnalen, mosselen, Sint-Jakobsschelpen, vis in
romige sausen en andere gerechten van zoet- en zoutwatervis. Ook bij gerechten op
basis van kalfs- en varkensvlees, gebraden kip of kalkoen, sommige oosterse gerechten of als aperitief doet hij het prima. Drink deze lekkernij tussen zijn eerste en vierde
jaar op ongeveer 10 graden en geniet er van. Een aanrader!

Frankrijk ~ Fronsac AOC.,
Charme de Villars 2015
BESTELNR. 836E

PRIJS: 9,90 + BTW = 11,98 EURO

De Bordeaux-appellatie Fronsac is een vlag die
vele ladingen dekt. Het kan zowel vrij goedkope,
relatief eenvoudige rode wijn zijn als wat duurdere maar voortreffelijke klassewijn welke zich
zonder schaamte kan meten met sommige Pomerols en Saint-Emilions. Dit kwalitatief dicht
benaderen van Pomerol is niet verwonderlijk
vermits Fronsac grenst aan Pomerol. Het is een
zeer klein district dat nog altijd wat onderschat
wordt, dat maakt het dubbel zo interessant. Deze `tweede’ wijn van Château Villars
(slechts 8968 flessen gemaakt in 2015) overtuigde ons meteen door zijn even sterke
prijs/kwaliteitsverhouding! Hij heeft zijn naam zeker niet gestolen, charme is zijn
grote troef. Het is een wijn die nu al zo lekker smaakt dat u er moeilijk zal kunnen
afblijven, en dat mag. U kan hem gerust nog wat bewaren tot zijn zesde of zevende
jaar makkelijk, maar de volle, ronde smaak is nu al zo aanlokkelijk. Daar zijn de 100%
Merlot zeker niet vreemd aan. De wijn wordt 12 maanden op reeds gebruikte vaten
bewaard en de oogst gebeurt volledig met de hand. Heel lekker bij allerlei vleesgerechten, wild en gevogelte. Charme alom!

ROOD

WIT

Château Des Gravières’ is eigendom
van de gebroeders ‘Labuzan’

Alain Moueix van Château Fonroque

Frankrijk ~ Saint-Emilion Grand Cru
AOC., Château Cartier 2016
BESTELNR. 406F

PRIJS: 20,64 + BTW = 24,98 EURO

De familie van Alain Moueix nam Château Fonroque
over in 1931; Alain kwam zelf aan het roer van het
wijnhuis in 2001. Met zijn kennis van het reilen en
zeilen in de wijnwereld nam hij meteen enkele ingrijpende beslissingen om een nieuwe, eigen koers te
varen. Moueix wilde bedachtzaam de overstap maken naar het cultiveren van wijnen op een biodynamische manier en werd lid van Biodyvin in 2008. Een
noodzakelijke stap vond hij in een veranderende
wereld met meer ecologisch bewustzijn. Verder wilde hij niet langer toegeven aan het smaakpatroon
van wijnjournalisten en tijdschriften. Volgens Moueix hadden ze te lang de
wijnmakerij beïnvloed met hun visie waarbij onder andere het gebruik van
jonge vaten bij het rijpingsproces gepromoot werd ten koste van de bepalende
invloed van het terroir op het eindproduct. Weg met gestandaardiseerde smaken en terug naar eigenheid, karakter en vakmanschap van de wijnbouwer.
Deze Château Cartier getuigt daar duidelijk van! Het is alleen maar in naam de
tweede wijn van het vermaarde Château Fonroque. Ook al heeft hij iets minder
bewaarpotentieel dan de numero uno, qua souplesse en diepgang heeft hij de
allure van de eersteklassenkampioen. De zorg in de wijngaard mag er al zijn:
handgeplukte druiven, minutieuze selectie en fermentatie op maat van terroir
en leeftijd van de stokken. Volgt er een zachte en trage extractie en met een
opbrengst van 40 hl/ha mogen we een complex smaakpatroon verwachten.
Intens en helder in ons glas merken we onmiddellijk dat we met edel vocht te
maken hebben. Geuren van zwart fruit, vanille en kruidigheid stuiven op en we
proeven dezelfde aangename aroma’s. Met in de afdronk jonge tannines en een
frisse mineraliteit is het plaatje compleet. We kunnen deze levendige en harmonieuze wijn nu drinken, maar als we nog even wachten, zal hij volgend jaar
al zijn troeven uitspelen. Op zijn best tussen zijn vierde en achtste of negende
jaar. Zoals met elke 100 % Merlot kan je er zo van genieten, maar combineren
kan met lam, kalf en rund of een lekker gekruid stoofpotje. Drinken op 17 à 18
graden en geniet van deze hoogstaande, nobele Saint-Emilion, een topper!.

Château Fonroque

T 03 326 55 33 | F 03 326 58 99 | info@magnuswijnen.be
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Frankrijk ~ Pays d’Oc,
Mont Vicomté ‘Grenache’ 2018
BESTELNR. 408H

PRIJS: 5,78 + BTW = 6,99 EURO

Deze rosé gemaakt van 100 % Grenache, in een elegante
fles, heeft een heldere zalmroze kleur zoals we van een
Grenache mogen verwachten. In de neus vallen onmiddellijk de mooie (exotische) kruidigheid en frisse toetsen van bosaardbei en framboos op. Verder ook wat
aroma’s van witte bloemen. Bij het proeven is er een
volle aanzet en heerlijk middenstuk waar alle eerdere
sensaties nu op onze tong tintelen en resulteren in
een smakelijke en lange afdronk. Dit is een zeer
goedgemaakte Grenache monocépage. De Grenache druif is een laatbloeier met
dunne schil die veel gebruikt wordt in Zuid-Frankrijk (Rhône o.a.) en Spanje (Priorat bvb.) om hoogstaande rode wijnen mee te maken. Maar ook voor rosé wijnen
is hij uiterst geschikt zoals deze Cuvée Eloïse duidelijk bewijst. Het is een polyvalente vakantievriend die je kan inzetten bij allerlei zomerslaatjes en bij terrasgerechtjes met vis en schaaldieren. Voor deze prijs bovendien een ‘buiten’-kans!
Schenk hem op ongeveer 10 graden in zijn eerste of tweede jaar en geniet van de
zomer!

ROSÉ

De Ventoux is de hoogste berg van het Franse zuidoosten
en een geliefkoosd terrein voor wielertoeristen.

Frankrijk ~ Ventoux AOC.,
Domaine De Fondrèche 2018

Provence

De Provence is bij uitstek de regio van geuren en smaken, de
Provençaalse keuken is er beroemd om… Daarnaast is de Provence met zijn warme klimaat uiteraard een populair vakantiegebied. Toeristen vinden er pittoreske baaien, indrukwekkende
rotspartijen en uitgestrekte stranden. Ook mooie riviervalleien,
plateaus en ruige bergen maken deel uit van het droomdecor.
Waarschijnlijk is de Provence het oudste wijngebied van Frankrijk. Het strekt zich uit van Nice tot Arles, met het grootste deel
van de wijngaarden in het centrale deel van het gebied. Het belangrijkste wijntype van de Provence is de rosé. Een aanzienlijk
deel van de productie wordt ter plaatse gedronken. De wijnen
passen bij het zuiderse klimaat: ze zijn licht, fris en fruitig – echte dorstlessers. Het meest gangbare type rosé wordt gemaakt op
basis van een korte inweking van de blauwe druiven. Nadat die
voldoende kleur hebben afgegeven, perst men de druiven waarna de gisting plaatsvindt op lage temperatuur. Door de verbetering van vinificatiemethodes en adequate zorg is de kwaliteit
van de verschillende types rosé er aanzienlijk op vooruitgegaan.

Ook verkrijgbaar in magnum!

BESTELNR. 491H

PRIJS: 7,43 + BTW = 8,99 EURO

Als een woeste, onherbergzame reus torent de Mont Ventoux boven het mooie Provençaalse landschap uit. Met zijn
1909 meter hoog is de Ventoux de hoogste berg van het
Franse zuidoosten en een geliefkoosd terrein voor wielertoeristen. En wie heeft op tv nog nooit de beklimming van
de Mont Ventoux in de Tour de France gevolgd? Aan de
voet van deze reus strekt zich een lieflijk, glooiend landschap uit, de Côtes du Ventoux. Deze uitgestrekte appellatie bevindt zich voornamelijk in het natuurlijke amfitheater dat gevormd wordt door de
noord-, oost- en zuidflank van de Ventoux. De wijnen van deze appellatie zijn nauw verwant
aan de nabij gelegen Côtes du Rhône. Veel wijn wordt verwerkt bij goede en soms minder
goede wijncoöperaties.Maar wie kwalitatief echt iets speciaal wil maken, vinifieert en bottelt
zijn wijn zelf. Zo ook de familie Vincenti-Barthelemy van het Domaine de Fondrèche. In 1990
kochten ze 30 hectaren verwaarloosde wijngaarden en vernieuwden en verbeterden alles
van A tot Z. Dat zij zulk een prachtig resultaat
bereiken is niet echt verwonderlijk, als je weet
dat de zoon afstudeerde als oenoloog en de
moeder biologe is ... Een ‘dreamteam’ in de
wijnwereld dus! Hun rosé is gemaakt met 50%
Cinsault, 30% Syrah en 20% Grenache. Het is
een zomerse rosé, fijn, evenwichtig en absoluut
niet te zwaar. Zijn heerlijk rood fruit en aangename afdronk zijn bijzonder smaakvol. Drink
hem jong, tussen zijn eerste en derde jaar. Een
voortreffelijke rosé die u best op ongeveer 10
graden schenkt bij allerlei charcuterie, koude
Sebastien Vincenti
buffetten of gewoon als glaasje zo-maar.

Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be

ROSÉ

ROSÉ

Laat de zomer maar beginnen : la vie en rose, think pink !

Frankrijk ~ Côtes de Provence
AOC., ‘Henri Gaillard’ 2017/18
BESTELNR. 375G

PRIJS: 7,43 + BTW = 8,99 EURO

Een trendsetter in de Côtes de Provence was
Henri Gaillard. Door samen met de plaatselijke
wijnboeren intensief te gaan zoeken naar de
beste percelen bracht hij zijn passie over voor
het vinifiëren van de betere rosés. Toen hij
eenmaal geaccepteerd was door de regionale
wijnbouwers wist hij niet alleen hun vertrouwen te winnen maar ook hun diep respect.
Door zijn bruisende persoonlijkheid maakte hij
er ook vrienden voor het leven. Genoeg redenen dus om de naam van deze pionier, die als
lid van een oude familie uit de Languedoc de
Provence voorgoed op de wijnkaart zette, aan deze wijn te verbinden. Deze Côtes de Provence rosé - Henri Gaillard is een schoolvoorbeeld van hoe een rosé moet zijn! De kleur is bleek zalmroze met
een briljante schittering. De geur verraadt een pittige frisheid van
framboos, de volle rijpheid van een bosaardbeitje en wat papaja. In
de afdronk: een lichte kruidige toon. We voelen de sensatie van een
volle aanzet, ervaren een lang middenstuk met een kruidige en
fruitige afdronk die uitmondt in een lekker bittertje. Deze geslaagde
combinatie van grenache, syrah, cinsault, tibourenc en mourvèdre
leent zich goed bij wit of gegrild vlees en fijne vleeswaren. Best te
schenken op ongeveer 10 graden op een zonnig terrasje en dit
vanaf nu tot uiterlijk begin 2020. Genieten!

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

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

Philippe Castel van
Château Cavalier

Frankrijk ~ Côtes de
Provence AOC.,
‘Summertime’ Tête de Cuvée
2017 by Château La Gordonne

BESTELNR. 352G

Frankrijk ~ Côtes de Provence AOC.,
Château Cavalier ‘Cuvee Marafiance’ 2017/18
BESTELNR. 381G

PRIJS: 8,25 + BTW = 9,98 EURO

Ook deze ‘Summertime’ is
een stijlvolle ambassadeur
voor dit zuidelijke wijngebied. Gemaakt met de beste grenache en syrah uit de
wijngaarden
van
dit
Château, krijgen we hier
een uitstekende zomerwijn
in ons glas! Deze felroze Provençaal is uitermate gepast
gezelschap bij gebarbecued wit vlees of een sappig stukje vis. De druiven worden ‘s nachts geplukt waarna er
onmiddellijk een koude weking volgt. Een zachte persing
gaat ‘s anderendaags een koude fermentatie vooraf. De
botteling gebeurt op het domein. In de neus krijgen we
volle aroma’s van gele perzik, pompelmoes en wat aardbei op de achtergrond. Die keren terug in de mond om te
eindigen in een lange, delicate, verfrissende afdronk met
mooie zuurtjes. Op zijn best tussen zijn eerste en derde
levensjaar op zo’n 10 graden. Laat de zomer(terrasjes)
maar komen!

PRIJS: 9,83 + BTW = 11,90 EURO
Deze prachtige en boeiende rosé overtuigt al door zijn assemblage van
Syrah, Rolle, Grenache en Cabernet-Sauvignon. Naast zijn betoverende
kleur bemerken we in de neus expressieve en complexe geuren: citrus,
ananas, aalbes en framboos maar evenzeer wat kruidigheid en mineraliteit (vuursteen). En al deze mooie beloftes worden ingelost in een
heerlijk mondgevoel: de wijn gaat niet snel vervelen. Bij deze elegante rosé vol finesse passen zomerse slaatjes met vis en vlees, een
stukje gebraden eend of kalfs- of varkensfilet met garrigue kruiden,
superlekker… Geniet ervan tussen zijn eerste en derde jaar op 10 à 11
graden, heerlijk lekker!

ROSÉ

ROSÉ

ROSÉ

Château La Gordonne

Frankrijk ~ Côtes de Provence AOC.,
Château Cavalier ‘Grand Cavalier’ 2018
BESTELNR. 410H

PRIJS: 12,27 + BTW = 14,85 EURO

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

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

Navarra

WIT

Castilla-y-León

Spanje ~ Rueda DO., Palacio de Pimentel
‘Verdejo’ 2017/18
BESTELNR. 759G

PRIJS: 5,78 + BTW = 6,99 EURO

WIT

De Spaanse appellatie ‘Rueda’ staat bekend om zijn uitstekende witte
wijnen! Het gebied is gelegen in het midden van ‘Castilla-y-León’, ten
noordwesten van Madrid, op zo’n 35 kilometer van de bekende D.O.
‘Ribera del Duero’. De geschiedenis van de wijnbouw gaat hier zeer ver
terug maar het is pas vrij recent dat Rueda zijn hoog aangeschreven
reputatie als witte-wijn-producent opbouwde. Het begon allemaal
toen de directeur van het bekende Rioja-wijnhuis ‘Marqués de Riscal’
samen met de gereputeerde Franse professor ‘Emile Peynaud’ er in
1972 in slaagden een lekkere witte wijn te maken die beantwoordde
aan de moderne smaak. Dit was schijnbaar het startschot dat iedereen
uit zijn diepe siësta haalde want sinds dan is alles in een stroomversnelling geraakt. De reputatie van en vraag naar Rueda wijnen stijgt sindsdien nog elk jaar en er
kwamen ondertussen vele nieuwe producenten en voortreffelijke wijnen bij. Onder ‘Palacio de
Pimentel’ wordt een een 100% ‘Verdejo’ gemaakt, dé druif van deze streek. Het is een zeer delicate druif die veel zorg vraagt en natuurlijk ontstaan is in Rueda. Om er het maximum uit te
kunnen halen is het zeer belangrijk om het juiste, moderne vinificatiemateriaal te hebben. Wijn
van Verdejo bezit de structuur en balans om goed te rijpen en na een paar jaar op fles wordt de
smaak noot- en honingachtig. Het hoge gehalte aan glycerol zorgt voor rondborstigheid. Hij heeft
een mooie mondvulling, fruit en wat rondheid, veel body en een mooie, lange afdronk. U schenkt
hem best tussen zijn eerste en vijfde levensjaar, op 10 à 11 graden. Heerlijk bij allerlei visgerechten, mosselen, rauwe of gepocheerde oesters en natuurlijk bij paella!

Spanje ~ Galicia, Rias Baixas DO.,
Ophalum ‘Albariño’ 2018
Adegas e vinedos Paco & Lola
BESTELNR. 791H

PRIJS: 7,42 + BTW =8,98 EURO

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.

Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be

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

Einde jaren tachtig groepeerden een aantal wijngaardbezitters zich onder
de naam ‘Nekeas’ met als doel betaalbare kwaliteitswijnen te produceren

Ribera del Duero
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. Het wijndomein ‘Lopez Cristobal’ bestaat nog maar sinds 1994 toen Santiago
López zijn droom realiseerde door zijn eigen wijndomein op
te starten. Het was zijn vader die aan de oorsprong lag van
dit familiedomein door hier in 1930 een landbouwbedrijf te
beginnen maar hij verkocht zijn druiven altijd aan andere
wijnproducenten en maakte dus zelf geen wijn. De naam
Lopez Cristobal is een combinatie van zijn achternaam met
die van zijn vrouw, Lola Cristóbal. Ondertussen is zoon Galo
ook mee actief op het domein. Het mooie wijngoed van 50
hectare is gelegen in het hart van de Ribera del Duero appellatie, in het plaatsje ‘Roa de Duero’. Het bestaat uit 9
verschillende wijngaarden, elk met hun specifieke terroir en
eigenschappen. Alles is hier piekfijn in orde en netjes en de
installaties zijn echt het allermodernste op de markt om het
maken van topwijn mogelijk te maken.

BESTELNR. 510H

ROOD

Spanje ~ Spanje, Navarra DO.,
El Rincón de Nekeas ‘Chardonnay’
vatgerijpt 2018, Bodegas Nekeas

Spanje ~ Navarra DO., La Fuente de Nekeas
‘Crianza’ 2015, Bodegas Nekeas
BESTELNR. 575E

PRIJS: 6,93 + BTW = 8,39 EURO

Dit is een zuivere ‘Chardonnay’
die een kort vatverblijf van 3
maanden mocht genieten. De
selectie van de gebruikte druiven gebeurt zeer streng. De
combinatie van de modernste
installaties met traditionele
werkwijzen en generaties oude
kennis en wijsheid, vormen de basis van het kwaliteitswerk van
deze dynamische bodega. Een ronde, mondvullende Chardonnay
met een aangename, lange afdronk en lekker fruit door het gebruik
van heerlijk rijpe druiven. Heerlijke wijn om te drinken tussen zijn
eerste en derde of vierde levensjaar bij allerlei visgerechten. Schenken op ongeveer 10 graden.
Concha Vecina, oenoloog
bij Bodegas Nekeas

PRIJS: 6,93 + BTW = 8,39 EURO
Ook deze ‘Crianza’ is wederom een hoogstaande rode wijn.
Gemaakt van ‘Cabernet Sauvignon’ en ‘Tempranillo’ is het een
wijn die body en fruit mooi combineert. Het is geen slapjanus
maar eerder een krachtige wijn die door de goed gedoseerde
vatrijping mooi is samengesmolten. U drinkt deze heerlijke
wijn best tussen zijn derde en zevende jaar, op kamertemperatuur natuurlijk. Deze wijn is weer een bewijs dat men bij
‘Nekeas’ weet waar men mee bezig is!

ROOD

WIT

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

Spanje ~ Navarra D.O., El Chaparral
de Vega Sindoa 2017 Bodegas Nekeas
BESTELNR. 664G		

PRIJS: 9,50 + BTW = 11,49 EURO

Deze ‘El Chaparral de Vega Sindoa’ is voor 100% gemaakt van
de ‘Grenache’-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!

Galo López Cristóbal

Spanje ~ Ribera del Duero DO.,
Lopez Cristobal ‘Roble’ 2017
BESTELNR. 943G

PRIJS: 9,00 + BTW = 10,89 EURO

Deze ‘Roble’ is hun instapversie en echt
zeer geslaagd! Hij is gemaakt met 95%
Tempranillo (Tinto del Pais) aangevuld met
5% Merlot. De gemiddeld 20 jaar oude
wijnstokken groeien op een leemachtige
kalkbodem in hun wijngaard ‘Finca La Linde’ op 770 meter hoogte. De druiven worden volledig manueel geplukt en daarna
streng geselecteerd. De wijn verblijft 3 maanden op 100% nieuwe Franse
eiken vaten. Het resultaat is een wonderlijke combinatie van fruitigheid en
hout. Een wijn die zacht en harmonieus, vlezig en vol is en een mooie afdronk
nalaat. Drink hem tussen zijn eerste en derde jaar bij allerlei wild en gevogelte, de meeste vleessoorten en zelfs Oosterse gerechten. Schenk deze Spaanse
schoonheid niet te warm, op 16 à 17 graden is prima.

ROOD

ROOD

Het wijndomein ‘Lopez Cristobal’ bestaat nog maar sinds 1994

Spanje ~ Ribera del Duero DO.,
Lopez Cristobal ‘Crianza’ 2014
BESTELNR. 944D

PRIJS: 13,63 + BTW = 16,49 EURO

Ook hun Crianza is gemaakt met 95% Tempranillo en
5% Merlot maar afkomstig van een andere wijngaard.
De naam van de wijngaard is ‘Finca La Colorada’ en de
wijnstokken zijn er wat ouder, gemiddeld 30 jaar. Gelegen op 790 meter hoogte is de bodem hier kalkhoudend. De wijn verblijft 12 maanden op vaten die tussen 1 en 3 jaar oud zijn, 70% is Franse eik, 30% is
Amerikaanse. Ook hier plukt men alle druiven volledig
met de hand en selecteert men daarna streng om alleen de perfecte druiven over te
houden. Het resultaat is een wijn met een fris en elegant aroma en een volle, mooi
evenwichtige smaak met veel zwart fruit en een vleugje hout en vanille. Een wijn die op
zijn best is tussen zijn derde en achtste jaar bij stevige schotels met een mediterraan
accent van gegrild of geroosterd rund-, varkens-, geiten-, en lamsvlees. Ook bij in wijn en
kruiden gemarineerd en gestoofd konijn past hij prima! Schenk hem op 17 à 18 graden.

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

We bieden in overleg met wijnbouwers, die kwalitatief
interessante wijnen hebben, deze 11 + 1 GRATIS promoties aan.
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Twee landen met altijd mooie prijs/kwaliteitsverhoudingen:

Het is een beetje ironisch dat Zuid-Afrika als wijnland tot de ‘nieuwe
wereld’ wordt gerekend want er wordt reeds 360 jaar wijn gemaakt.
Natuurlijk is het wel zo dat er in de laatste 25 à 30 jaar (sinds het
afschaffen van de ‘apartheid’ in 1990) meer gebeurd en geëvolueerd
is dan in de 340 jaar ervoor! En die evolutie is nog niet ten einde, ook
in de 10 laatste jaar is er nog veel geëvolueerd en zijn er veel heel
goede, jonge wijnbouwers bij gekomen. Zuid-Afrikaanse wijnen weerspiegelen het klassieke element en de traditie van de ‘oude wereld’
(Europa dus), maar worden tevens beïnvloed door de hedendaagse
stijlen van de ‘nieuwe wereld’. Een nieuwe generatie wijnproducenten
maakt dankbaar gebruik van de meest moderne wijnbouwtechnieken
en trends in de wijnwereld. Zij bouwen verder op de bestaande kennis
en profiteren optimaal van het unieke terroir om prachtige wijnen te
produceren die internationaal prijzen in de wacht slepen.

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

BESTELNR. 964H

PRIJS: 7,02 + BTW = 8,49 EURO

ROOD

Deze ‘Sauvignon Blanc’ met de typisch
Zuid-Afrikaanse naam ‘Ietsie Anders’, wordt
gemaakt op het 27 hectare grote wijndomein ‘Uitkyk Farm’ in Wellington, vlakbij
Paarl, op zo’n 50 kilometer ten Noordoosten van Kaapstad. Het is het werk van eigenaar en wijnmaker ‘Theunis van Zyl’ en zijn
vrouw ‘Annalize’, derde generatie reeds op
dit prachtig domein. Het is een zuivere Sauvignon met een knisperende frisheid, een volle, mondvullende smaak en
een mooie fruittoets! Heel mooi zal hij zijn als aperitief, bij koude voorgerechten, aspergegerechten, garnalen, krab, oesters, blauwgekookte
forel, gepocheerde kabeljauw en allerlei oosterse gerechten. Op zijn best
op een graad of 9 à 10 en dat tussen zijn eerste en derde levensjaar,
lekker!

Zuid-Afrika ~ Western Cape,
Ietsie Anders ‘Merlot’ 2017 Fat Barrel,
Uitkijk Farm

BESTELNR. 965G

PRIJS: 7,02 + BTW = 8,49 EURO

Zuid-Afrikaanse wijnen weerspiegelen het
klassieke element en de traditie van de
‘oude wereld’ (Europa dus), maar worden
tevens beïnvloed door de hedendaagse
stijlen van de ‘nieuwe wereld’. Daar is deze
Merlot trouwens een goed voorbeeld van!
Hij combineert mooi de moderne, vlot
drinkbare stijl met een klassiekere structuur. Een zeer verleidelijke Merlot met een
aroma van zwart en rood fruit en een zachte, heel aangename smaak met
een mooie rondheid en lange afdronk. Heel lekker bij allerlei vleesschotels en gevogelte in allerlei vormen; kalkoen, kip, duif, eend, fazant, patrijs. Ook bij zomerse gerechten en koude schotels past hij prima. Heel
belangrijk om hem niet te warm te schenken, ideaal is op ongeveer 16
graden, heel lichtjes gekoeld dus. Smakelijke Zuid-Afrikaan!

Mechelsesteenweg 313
B-2550 Kontich

Bisschoppenhoflaan 575
B-2100 Deurne

Mgr. Ladeuzeplein 22
B-3000 Leuven

Chili ~ Casablanca Valley, Ventisquero
‘Sauvignon Blanc’ Reserva 2017/2018
Viña Ventisquero

BESTELNR. 616G

PRIJS: 6,60 + BTW = 7,99 EURO

De ‘Sauvignon Blanc’ druiven van deze ‘Reserva’ zijn afkomstig van ‘Casablanca Valley’, een vallei die zeer hoog aangeschreven staat voor zijn witte wijnen. Dit komt door de bijzondere weersomstandigheden die hier heersen en er voor
zorgen dat de druiven langzaam rijpen, wat de kwaliteit altijd ten goede komt. De wijnen zijn door die langzame rijping
altijd wat fruitiger en levendiger en zorgen dat ze niet plomp
of zwaar worden. Dit alles wordt mogelijk gemaakt doordat
in ‘Casablanca Valley’ vanuit de zee koele lucht naar de vallei
wordt geblazen en er bij gevolg nevel ontstaat zodat de temperatuur nooit te hoog oploopt en het ‘s nachts en in de
ochtend relatief fris blijft. Het resultaat van al deze voordelen kan u zeer goed proeven in
deze ‘Sauvignon Blanc Reserva’ van het huis ‘Ventisquero’. Het is een knap gemaakte witte
wijn die u reeds vanaf nu kan drinken op ongeveer 10 graden bij allerlei vis in zachte sauzen
of wit vlees. De ‘Sauvignon Blanc’ (dé druif van bijvoorbeeld Sancerre of Pouilly-Fumé) laat
zich hier van zijn beste kant zien met een zeer verfrissende en uitgebalanceerde witte wijn
die het ook als aperitief schitterend zal doen. Drink hem tussen zijn eerste en derde jaar en
geniet van deze knappe witte wijn!

ROOD

Zuid-Afrika ~ Western Cape,
Ietsie Anders ‘Sauvignon Blanc’ 2018
Fat Barrel,Uitkijk Farm

WIT

Chili

WIT

Zuid-Afrika

Chili ~ Maipo Valley, Queulat ‘Shiraz’
Gran Reserva 2015 Viña Ventisquero
BESTELNR. 797E

PRIJS: 9,07 + BTW = 10,98 EURO
Eén van de subgebieden van de centrale vallei (Central Valley)
waar de druivenstokken rijkelijk staan aangeplant, is `Maipo
Valley’. Daar is deze `Queulat Shiraz’ gemaakt met 85% Syrah
en 15% Cabernet Sauvignon. Hij verbleef 14 maanden op voor
de helft Franse en voor de helft Amerikaanse eiken vaten. Het
is een krachtige wijn met een neus van zwart fruit, pruimen
en zwarte chocolade. De smaak is stevig, complex en kruidig.
Dit is een heel mooie wijn die lekker zal smaken bij stevige
vleesmaaltijden en allerlei soorten wild en gevogelte zoals
kwartel, duif of fazant. Schenk hem op 16 à 17 graden tussen
zijn tweede en vijfde jaar en geniet er van!

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

