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Zuid-Afrika
De West-Kaap is de ideale streek voor het
verbouwen van edele druivenrassen.

A

ZUID-AFRIK A

Western Cape ‘Chenin Blanc’,
Groot Geluk 2018/2019

Western Cape ‘Merlot’,
Groot Geluk 2018

947H

ROOD

ZUID-AFRIK A

PRIJS: 6,19 + BTW = 7,49 EURO

Het klimaat op de West-Kaap, bakermat van de Zuid-Afrikaanse wijnbouw, is mediterraan met zachte zomers en koele winters. De zomerhitte wordt getemperd door de ijskoude golfstroom die langs de kust
van Afrika trekt. Hier in het zuidelijkste puntje van Afrika ontmoeten
twee machtige Oceanen elkaar: de Atlantische Oceaan in het westen
en de Indische Oceaan in het oosten. De vochtige luchtstromen die
landinwaarts trekken, brengen de wijngaarden de nodige verkoeling.
Chenin Blanc is dé Zuid-Afrikaanse druif voor witte wijnen. Deze Groot
Geluk is lichtgeel van kleur met heldere schitteringen. Hij heeft aangename aroma’s van groene appel, meloen en mango en de smaak is
levendig en fris met een zachte afdronk. Hij leent zich uitstekend als
aperitief, bij zomerse slaatjes, gamba’s, koude visbereidingen, jonge geitenkaas en gebakken vis. Schenk hem in zijn eerste of tweede jaar op 9 à 10 graden en geniet ervan.

WIT

ZUID-AFRIK A

Western Cape ‘Chardonnay’,
Groot Geluk ‘Premium’ 2019/2020

580I

948H

PRIJS: 6,19 + BTW = 7,49 EURO

Door de eeuwen heen is een rijke begroeiing op de
West-Kaap ontstaan die zich heeft aangepast aan vele
microklimaten en bodemsoorten waaronder graniet,
zandsteen, leem, zand en leisteen. Er komen meer dan
10.000 verschillende plantensoorten voor waarvan
70% nergens anders ter wereld te vinden is. In totaal
zijn het er meer dan in het gehele noordelijk halfrond.
Niet voor niets is dit gebied tot Werelderfgoed verklaard. Het is dan ook de ideale streek voor het verbouwen van edele druivenrassen. De Groot Geluk Merlot
heeft uitgesproken aroma’s van rode vruchten, pruimen, rode pepers en een vleugje tabak en ceder. Het is een zeer soepele
en mondvullende wijn met een intense afdronk. Heel lekker tussen zijn
eerste en derde jaar bij kip, kruidige gerechten zoals pizza, pasta en
stoofpotjes en natuurlijk een ideale disgenoot bij uw zomerse barbecues!
Schenk hem niet te warm, op zo’n graad of 16 is perfect.
ZUID-AFRIK A

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

Door de omgekeerde seizoenen in vergelijking met Europa,
wordt hier geoogst in maart, wanneer bij ons de lente theoretisch begint. Na de oogst gist het sap op Frans eikenhout, de
wijn blijft een maand op zijn ‘lie’ en daarna nog een tijdje op
vat.. Het evenwicht tussen de aangename, volle Chardonnay en
de heel licht aanwezige eik door de vatrijping, is zonder meer
perfect! Het rondt deze heerlijke witte wijn af zonder het lekkere fruit (perzik, ananas en citrusvruchten) de kop in te drukken.
De mooie, lange afdronk eindigt in een vanille-toets, prachtig! Of
zoals men in het Zuid-Afrikaans zegt: ‘Die neus reflekteer skoon
aromas van steenvrugte en vanielje. ’n Fluweel-sagte pallet met ’n sagte en subtiele
ondertoon van hout, sorg vir ’n ryke dog frisse en gebalanseerde wijn’. Jong schenken,
vanaf zijn eerste jaar, bij allerlei visgerechten in saus, schaal- en schelpdieren, gevogelte
en delicate witte vleessoorten en dit op 10 graden. Best niet langer bewaren dan drie of
vier jaar. Een magnifieke witte wijn met een heel goede structuur en mooie balans!

ROOD

WIT

lleen de naam op het etiket stemt u al positief. De mooie naam ‘Groot
Geluk’ is ontleend aan het gevoel van vreugde van Jan van Riebeeck bij de eerste Kaapse wijnoogst, nu 350 jaar geleden, in 1659.
Als u dan ook de fles nog eens omdraait om op het achteretiket enkele
zinnetjes uitleg in het Zuid-Afrikaans te lezen... En dan heeft u nog niets
gedronken. Het prachtige Zuid-Afrika heeft ons sinds het terug op gang
komen van de wijnbouw begin jaren negentig reeds meermaals positief
verrast..

Western Cape, ‘Cabernet Sauvignon’,
Groot Geluk ‘Premium’ 2018

688H

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

Van de ‘Groot Geluk Premium’ bestaat ook een
rode versie. Het accent wordt hier gelegd op fruit
door een gisting op moderne, roestvrijstalen gistingstanks. Niettegenstaande is ook een lichte
houttoets aanwezig door een korte vatrijping die
de wijn iets romigs en rond geeft. Intense aroma’s van rode en zwarte bessen en een vleugje
mint maken deze wijn uiterst aangenaam. Drink
deze wijn best tussen zijn eerste en vierde jaar
bij bijvoorbeeld gegrilde entrecôte met kruidenboter, rosbief, ganzenborst met pruimen of varkenshaas met honing-abrikozensaus. Schenk hem bij voorkeur op 16 à 17 graden.

Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be
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En enkele Franse wijnen in promotie!
Domaine La Croix Belle en de zonen Boyer

FRANKRIJK

FRANKRIJK

Côtes de Gascogne IGP., Domaine de Pellehaut
‘Chardonnay’ 2019/2020

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

347I

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

Op de grens van de Armagnac- en Gascognestreek
verbouwen de broers Martin en Mathieu Béraut al
sinds een twintigtal jaren de typische bourgognedruif chardonnay voor hun witte wijn en die combinatie is best ongebruikelijk en daarom interessant! Achtergrond van dit avontuur is de
leergierigheid van Martin en Mathieu die op
22-jarige leeftijd eind jaren tachtig na hun studies
oenologie naar Californië en Australië trokken om er buitenlandse ervaring op
te doen. Daar leerden ze twee jaar lang witte wijn maken van chardonnay en
toen ze terugkeerden naar Frankrijk hadden ze maar één doel voor ogen: hun
vader trachten te overtuigen chardonnay aan te planten op het 140 hectaren
grote familiale wijndomein in Gascogne. Hun vader, die het wijnmaken van zijn
vader op traditionele wijze had geleerd, had één jaar nodig om in te zien dat
de moderne scholing en dito praktijkervaring van zijn zonen de juiste weg was.
De bronzen en gouden medailles op de jaarlijkse wedstrijd ‘Les Chardonnays du
monde’ gaven hen gelijk! Zij hadden hun wijn op de wereld- en chardonnaykaart gezet. Wat later ook een COUP DE COEUR in de Guide HACHETTE, een hele
prestatie voor een wijn in deze bescheiden prijsklasse! Op een bodem van
kalkhoudende klei brengen zij deze Pellehaut voort die ze deels op eik grootbrengen. Er volgt een klassieke vinificatie en een verblijf van enkele maanden
op zijn fijne droesem die regelmatig opgeroerd wordt. Deze prachtige Gascogne
komt bleekgeel en helder in het glas met een elegant en intrigerend boeket
van meloen, citrus, abrikoos, witte perzik, witte bloemen en wat vanille. Uitstekend als aperitief, maar ideale metgezel van vis, geitenkaas, kruidige gerechten of langoustines met asperges. Drinken kan nu al op 10 à 11 graden of
maximum vier jaar bewaren. Een absolute aanrader voor die prijs!

ROSÉ

WIT

Martin en Mathieu Béraut verbouwen al sinds een twintigtal jaren
de typische bourgognedruif chardonnay op Domaine de Pellehaut

971J

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

Het mooie domaine La Croix Belle is gelegen in
Zuid-Frankrijk, niet zo ver van Béziers, in het vredige
plaatsje Puissalicon. Dit familiale domein, al meer dan
200 jaar van vader op zoon, is vandaag 110 hectare groot
en de passie en trots om de best mogelijke wijnen te
maken blijft de belangrijkste drijfveer. De grote meerwaarde hier is de enorme variatie in verschillende bodems. Sommige druiven groeien hier op een kalkbodem,
andere op een ondergrond met kiezel of grote en kleine
keien. Elke van de vele verschillende druivenrassen van
dit domein staat op de meest geschikte bodem en plaats. Dit alles onder een gul
aanwezige Zuid-Franse zon en een zuiverende wind die zowel uit de richting van de
Middellandse Zee als uit het binnenland kan komen, voornamelijk de ‘Mistral’ en de
‘Tramontane’. Omdat ze er op dit domein terecht van overtuigd zijn dat de hedendaagse techniek bij de vinificatie niets opbrengt als de druiven niet van goede
kwaliteit zijn, besteedt men hier bijzonder veel aandacht aan het werk in de wijngaard. Er wordt voor een groot gedeelte volgens de biodynamische methodes gewerkt en uiteraard werkt men hier zo natuurlijk mogelijk. Uiteraard besteedt men na
het plukken van de druiven ook heel veel aandacht aan de vinificatie en gebruikt
men de modernste methodes en apparatuur om echte klassewijnen te maken. Deze
rosé is gemaakt met 60% Syrah en 40% Grenache Noir. Hij is gevinifieerd op lage
temperatuur om al zijn frisheid te behouden en verbleef daarna nog enkele maanden op cuve alvorens gebotteld te worden. Het is een lichtkleurige rosé met een
neus van bloemen en kruiden. De smaak is bijzonder subtiel en harmonieus en
verrast door zijn grote finesse! Hij zal heel mooi combineren met wit vlees, charcuterie, gekruid lamsvlees of Aziatische schotels. Schenk deze zomerse verschijning op
10 graden tussen zijn eerste en derde jaar en genieten maar…

ROSÉ

FRANKRIJK

Pays d’Oc, Mont Vicomté
‘Grenache’ 2020

408J

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!

Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be

Château d’Aqueria

H

et 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.

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

FRANKRIJK
WIT

Marie, Pierre, Henri-Claude en Jean-Marie Amadieu

Côtes Du Rhône AOC., Domaine Grand
Romane 2019 Pierre Amadieu

663I

I

n 1929 richt Pierre Amadieu zijn wijnhuis op om onder andere de hoogstaande wijnen afkomstig van zijn klein familiedomein (7 hectare) zelf
te bottelen en verkopen. In de loop der jaren worden wijngaarden bijgekocht en vandaag is het de 2e en 3e generatie die het roer in handen
hebben. Hun voortreffelijke wijnen zijn het resultaat van een zeer zorgvuldig doorgedreven selectie en vinificatie waar traditie, vernieuwing
en respect voor de natuur hand in hand gaan. Het zijn geen industriële
producten maar ‘echte’ wijnen die hun huidige hoge kwaliteitsniveau te
danken hebben aan de van vader op zoon doorgegeven ontdekkingen
en zeer specifieke kennis van de eigen wijngaarden tot in elk kleinste
detail.

Dit is door de ligging van zijn wijngaarden eigenlijk
een witte Gigondas, maar aangezien Gigondas een
herkomstbenaming is die alleen voor rode wijnen
mag gebruikt worden, is dit dus een `Côtes Du Rhône
AOC.’. Hij is gemaakt van de Zuid Franse druif `Clairette’ en werd gevinifieerd op voor 100% nieuwe eiken
vaten, vrij spectaculair in deze prijsklasse! Hij blijft na
de vinificatie nog 6 maanden `sur lie’ rijpen in diezelfde eiken vaten. Het resultaat is een heel volle, ronde
witte wijn met zowel in geur en smaak aangenaam rijp fruit. De eiktoets blijft zeer
discreet op de achtergrond en is mooi verweven in het geheel. Hij is heel lekker
bij crustacés op basis van garnalen en gamba’s, bij allerlei rauwkostsalades, visterrines en vissalades. Ook mooi bij gepocheerde of gebakken zoet- of zoutwatervis. Drink deze voortreffelijke witte Rhône best tussen zijn eerste en derde of
vierde jaar en dit op ongeveer 11 graden. Heel mooi!
FRANKRIJK
ROOD

Pierre Amadieu

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

Côtes Du Rhône AOC., ‘Grande Réserve’ 2019
Pierre Amadieu

376I

PRIJS: 7,84 + BTW = 9,49 EURO

FRANKRIJK

FRANKRIJK

Lirac rouge AOC.,
Château D’Aqueria 2017

Lirac blanc sec AOC.,
Château D’Aqueria 2019

585G

WIT

ROOD

Deze karmijnrode wijn bestaat voor 80 % uit grenache
noir en 20 % syrah. De druiven worden met de hand
geplukt en gevinifieerd in stalen tanks om een aangename fruitigheid te verkrijgen. Daarna rust deze
Grand Réserve 9 maanden in oude ‘foudres’ (houten
vaten van duizend liter of meer) waardoor het eindproduct meer aromatische complexiteit krijgt. We
snuiven onmiddellijk tonen van zwart fruit op, verder
vlierbes, peper en wat teer. Het eerste mondgevoel is
levendig, daarna dezelfde impressies als in de neus.
We genieten hier van een mollige, vol smakende wijn die ons met zijn pit verblijdt
en ons verder overtuigt van zijn vele kwaliteiten in een lange zijdeachtige finale
met veel fruit, fijne bittertjes en frisse zuren. Nu al heel lekker en perfect drinkbaar op 16 à 17 graden, maar ook nog bewaarbaar tot makkelijk zijn vierde of
vijfde jaar. Heerlijk bij allerhande rood vleesbereidingen maar ook een combinatie
met zwarte chocola en gembertoetsen behoort tot de mogelijkheden. Hemelse
wijn voor deze bescheiden prijs!

PRIJS: 10,32 + BTW = 12,49 EURO

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!

561I

PRIJS: 10,32 + BTW = 12,49 EURO

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!

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

S PA N J E

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

791J

Montsant, Mas Donis

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.

Montsant is de naam van het bergmassief dat de streek overheerst

I

n Catalonië, op zo’n 100 kilometer ten Zuidwesten van ‘Barcelona’, ligt de kuststad
‘Tarragona’. In de achterliggende regio worden wijnen gemaakt met de appellatie ‘Tarragona D.O.’. Wanneer je naar het binnenland gaat, richting Falset, klimt de weg steeds
hoger en kom je in een wijngebied terecht dat onder te verdelen valt in twee kleine
subregio’s. Enerzijds de befaamde Priorato streek waar prachtige en soms heel dure wijnen worden gemaakt, anderzijds een regio die men de ‘Zona Falset’ noemde. Na jaren
aandringen, mag deze laatste sinds 2001 rekenen op een eigen appellatie: Montsant
D.O. Montsant is de naam van het bergmassief dat de streek overheerst. De wijngaarden
liggen tussen de 250 en de 600 meter hoogte. Er heerst een fris microklimaat dat voor
goede zuren zorgt. Het is er warm maar niet té warm en de bodem is er arm maar niet
te schraal. De oude wijnstokken (tot 120 jaar oud) geven kleine opbrengsten van 20 tot

ROOD

S PA N J E

Rioja, Rioja DOCa.,
Viña Guria ‘Crianza’ 2018

699H

PRIJS: 6,60 + BTW = 7,98 EURO

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.

Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be

Abadía de Acon

R

ibera 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. Abadía de
Acón ligt pal in het centrum van de D.O. Ribera del Duero, in Castrillo de la Vega, Burgos.
De originele kelder uit 1953, gehouwen uit kleiachtige rotsen, is één van de diepste en
grootste in Castrillo de la Vega. Tussen toen en nu is er veel veranderd in dit familiebedrijf met onder meer de aankoop van verscheidene geschikte gronden en de bouw van
een gloednieuwe kelder in 2003 waarbij gekozen werd om met de nieuwste technologie
het vinificatieproces te kunnen sturen. De productie geeft volle aandacht aan kwaliteit.
Zo wordt handmatig geoogst, gebeurt het transport uiterst zorgvuldig om de druiven zo
intact mogelijk te houden, en is er een zachte, trage persing. De geschikte Franse en
Amerikaanse eiken vaten (die een levensloop van vier jaar kennen) worden gekozen in
functie van het karakter van de druiven. De stokken zelf zijn gemiddeld veertig jaar oud.

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

Montsant DO., Mas Donis ‘Old Vines’ 2018
Celler de Capçanes

778H

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

ROOD

Deze Mas Donis ‘Old Vines’ verblufte ons meteen;
een mooie donkere kleur en een neus met rood en
zwart fruit en bloemengeuren. In de mond is hij vol,
rondborstig en zacht. De wijn krijgt 9 maanden
vatrijping op Franse en Amerikaanse eiken vaten.
Zijn vrij stevige smaak is heel zuiver en sappig.
Wijndomein ‘Donis’ is wat hoger gelegen in de heuvels ten zuidwesten van Barcelona. Gemaakt met
60% Garnacha en 40% Cariñena afkomstig van oude wijnstokken, is dit een
heerlijke rode wijn die heel lekker zal zijn bij gebakken en gebraden mals rood
vlees, tam gevogelte of alle soorten groot en klein wild. Schenk hem tussen
zijn tweede en zesde jaar op 17 à 18 graden.

Montsant DO., Mas Donis ‘Rosat’ 2020
Celler de Capçanes

550J

PRIJS: 6,19 + BTW = 7,49 EURO

Deze ‘Rosat’ is gemaakt met 85 % Grenache (Garnacha) en 15 % Syrah. Fris, verkwikkend en aromatisch is de eerste overweldigende indruk; de
geuren van aalbes, aardbei en wat paprika spatten uit het glas. De elegante, rijpe rondheid verwent ons palet met zuren die krachtig weerwerk
leveren. Een lange, beklijvende afdronk rondt
deze rijke smaaksymfonie netjes af. Zorg in de
wijngaard met manuele pluk en een matige opbrengst van tussen 40 en 50 hl/ha,
leveren al bewijs van de hoge kwaliteit van deze wijn. Verdere verklaring is de leeftijd
van de wijnranken (tussen 10 en 25 jaar) en het gebruik van de saignée methode
waarbij de wijnmaker probeert zoveel mogelijk smaak uit de zacht geperste druiven
te verkrijgen. Ook al kan je deze wijn perfect als aperitief of ‘glaasje zo maar’ drinken,
je doet hem veel meer terechte eer aan als je hem doet blinken naast een smaakvol
zuiders visgerecht of een kundig bereide paella. Jong te schenken op 9 à 10 graden
tussen zijn eerste en derde jaar. Zalig van te genieten op zomerse dagen!

Celler de
Capçanes

S PA N J E

S PA N J E

Ribera del Duero DO.,
Abadia de Acon ‘Roble’ 2018/2019

Ribera del Duero DO.,
Abadia de Acon ‘Crianza’ 2017

P370H

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

Eerst is er de roble (‘eik’) die vijf maanden op de
Franse, Amerikaanse en Centraal-Europese houtsoorten heeft gerust. De opbrengst bedraagt slechts 25
hl/ha. We zien in ons glas een donkerrode kersenkleur met nog paarse toetsen en in de neus intens
rood en zwart fruit (framboos en braambes). Op de
achtergrond verschuilen zich krampachtig tinten van
karamel, koffie en chocolade. Dat belooft! Het zijn
geen loze beloften want alle smaken zetten zich door op onze tong: een nog wat
barokke symfonie die zich nog verder kan ontwikkelen en toch reeds uitmondt in
een beklijvende finale. Op zijn best tussen zijn tweede en zesde jaar. Ideaal bij
pastagerechten, Spaanse charcuterie en de smaakvolste stukjes vlees van verschillende kwalitatieve Iberische runder- en varkensrassen. Schenken op 16 à 17
graden en laat de fiesta maar beginnen!

ROOD

ROOD

S PA N J E

S PA N J E
ROSÉ

40 hectoliter per hectare. Montsant is een relatief klein gebied dat Priorato
vrijwel geheel omringt en de potentie heeft om de successen ervan te evenaren! De laatste jaren is de kwaliteit van de wijnen uit dit gebied omhoog
geschoten door investeringen in moderne apparatuur, het aantrekken van
deskundige oenologen en nieuwe impulsen door de recente erkenning van
de D.O. We vonden er bij één van de beste wijncoöperaties van Spanje, een
ronduit fantastische Montsant! De ‘Capçanes Cooperativa’ bestaat al sinds
1932 maar heeft sinds de jaren negentig het roer helemaal omgegooid met
als bedoeling alleen nog echt goede kwaliteitswijnen te maken. Zo verkopen ze nu de helft van hun (minder goede) druiven aan andere coöperaties
om alleen met de beste 50% mooie wijnen te kunnen produceren. Er is
ook enorm veel geïnvesteerd in nieuwe apparatuur en het resultaat is verbluffend. Ze maken fantastisch lekkere wijnen aan nog zeer aantrekkelijke
prijzen, vele andere coöperaties zijn er jaloers op en terecht!

P369G

PRIJS: 13,80 + BTW = 16,70 EURO

Bij de crianza zien we dezelfde kenmerken qua selectie, opbrengst en houtlagering met dit verschil dat
de wijn 14 maanden op het vat rijpt en alleen de
druiven van de allerbeste stukjes wijngaard worden
gebruikt. Dit alles zorgt voor nog meer diepgang bewaarpotentieel. We zien een donkerrode kers kleur
met granaatkleurige rand en we snuiven onmiddellijk heerlijke aroma’s van zwart fruit op vergezeld
van vanille, zoethout en drop. Rond en krachtig in de mond met weelderige
braambessmaak en gecompotteerd fruit (pruim). Deze delicieuze crianza zindert
nog lang na bij een lange, mondvullende afdronk met terugkerende fruittoetsen,
kruidigheid en zalige bitterheid. Schenken op 16 à 17 graden bij het allerbeste
lamsvlees (filet of lamskroon) of laat deze wijn de onvergelijkbare ‘Rubia Gallega’
alle eer aandoen. Laat het smaken!

T 03 326 55 33 | F 03 326 58 99 | info@magnuswijnen.be
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Italië, Marche
ROOD

ITALIË

Rosso Piceno DOC,
Saladini Pilastri 2018 BIO

622H

Deze `Rosso Piceno’ is gemaakt van volledig biologisch gekweekte druiven en is heerlijk! Gemaakt van `Sangiovese’ aangevuld met `Montepulciano’ heeft hij een zeer diepe, donkere
kleur en een neus van rood en zwart fruit en munt. De smaak
is kruidig en zwoel en geeft impressies van rijp fruit. Best
schenkt u deze heerlijke Italiaan tussen zijn tweede en vierde
jaar en dit iets koeler, op zo’n 16 à 17 graden. Heel lekker bij
goed gekruide schotels en geroosterd vlees.

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

WIT

ITALIË

Falerio DOC,
Saladini Pilastri 2020 BIO
PRIJS: 5,78 + BTW = 6,99 EURO

Deze biologische witte is gemaakt met gekende en minder gekende druivenrassen:
trebbiano, pecorino, passerina, fiano en chardonnay. De gemiddelde leeftijd van de wijnstokken is 20 jaar en ons glas vult zich met
een strogele, mooi tranende, glasheldere
wijn. Een subtiel bouquet ontvouwt zich en
we merken geuren van citrus, rijpe peer maar
ook steenfruit en een exotische toets. De Falerio proeft smakelijk en heeft
een scherpe frisheid met knapperige zuren en lange, elegante afdronk.
Koel de wijn op 10 °C en laat hem vergezellen door gevulde Ascolani
olijven, vissoep of kalfsvlees met salie. Verfrissend lekker!

De Marche-streek: lieflijk in al zijn aspecten: zacht klimaat,
prachtig landschap en een rustig levensritme

Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be

ITALIË
ROOD

T

Rosso Piceno Superiore DOC,
Saladini Pilastri ‘Montetinello’ 2017 BIO

545G

PRIJS: 9,07 + BTW = 10,98 EURO

Afkomstig van de Montetinello wijngaard van het bekende wijndomein Saladini Pilastri, is deze wijn gemaakt met 70% Montepulciano
en 30% Sangiovese. De wijnstokken zijn gemiddeld dertig jaar oud
en de druiven organisch geteeld, dit wil zeggen zonder chemische
bestrijdingsmiddelen. Deze Montetinello rustte -na een fermentatie
van 20 dagen- 18 maanden op Franse eik. Het resultaat is een stevige rosso op die we beter nog even laten rusten (2 à 3 jaar) voor
we hem gedecanteerd op een feesttafel zetten. Robijnrood van
kleur met mooie lichtgekleurde tranen, ruiken we na het walsen
kers en zwart fruit, zoete tabak, leder en vanille. Na een frisse en
volle aanzet is er een samenspel van de terugkerende smakelijke aroma’s, ondersteunende
zuren en robuuste tannines die nog moeten uitvlakken. Verwacht geen zacht wijntje, het is
een stevige jongen die u best drinkt tussen 2024 en 2028 en altijd even een paar uur lucht
geeft. Schenken op 17 à 18 graden. Hij zal zich als een echte vriend gedragen bij een gekruide lamsbout uit de oven of een stevige rundstoverij.
ITALIË
ROOD

Saladini Pilastri

570J

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

Rosso Piceno Superiore DOC, Saladini Pilastri
‘Vigna Monteprandone’ 2017 BIO

546G

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

Ook deze ‘Monteprandone’ is een stevige wijn om nog even
opzij te leggen. Weelderige aroma’s van braambes, zwarte
kers, gestoofde pruimen, zoethout en vanille zetten de toon.
De druivensamenstelling is zoals bij de Montetinello ook 70
% Montepulciano en 30 % Sangiovese, maar van een andere
wijngaard en iets oudere wijnstokken (gemiddeld 36 jaar).
Ook de fermentatie duurde wat langer (30 dagen) en de rijping van 18 maanden gebeurde hier op Franse eiken vaten
waarvan de helft nieuwe. Dat levert een gesofisticeerde en boeiende wijn op die een mooie
toekomst voor zich heeft. Decanteren is hier de boodschap om de wijn een goede scheut
lucht te geven, dan geeft hij zich over aan ons smaakpalet dat volop kan genieten van het
rijpe en gepocheerde zwarte fruit en de vele secundaire accenten. Best nog even laten rijpen
om te drinken tussen 2024 en 2030 bij stoverij van wild of het betere rundvlees met een fris
slaatje. Schenk deze Italiaanse krachtpatser op 17 à 18 graden.

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

Oostenrijk, een land waar de kwaliteit tot een zeer hoog niveau is gestegen!

Weingut Josef Ehmoser is gelegen in het
2500 hectare grote wijndistrict Wagram

OOSTENRIJK
WIT

De derde generatie aan het roer:
Josef Ehmoser en zijn vrouw Martina

Wagram, Grüner Veltliner ‘Von Den Terrassen’,
2020 Weingut Josef Ehmoser

983J

OOSTENRIJK

Wagram, ‘Rosé’ vom Zweigelt 2019/2020,
Weingut Josef Ehmoser

985I

OOSTENRIJK

Wagram, ‘Zweigelt’ 2018/2019,
Weingut Josef Ehmoser

986H

Wagram was ooit de kust van een prehistorische
oceaan waarover zich een dikke laag ‘löss’
heeft gevormd, de typische bodem hier waar
de druivenstokken op staan aangeplant.

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

De productie op Weingut Josef Ehmoser bestaat
voor 85% uit witte wijn maar ze maken ook een
beetje rosé en rood. De rosé is voor 100% gemaakt met de ‘Zweigelt’ druif die staat aangeplant in hun beste wijngaarden ‘Hohenberg’ en
‘Georgenberg’. Hij is gemaakt op frisheid en de
ideale zomerwijn bij uw koude schotels of barbecues. Het is een zeer zuivere rosé die rondheid en zuren prachtig in elkaar
verweeft en onmiddellijk drinkplezier bezorgt. Op zijn best in zijn eerste of
tweede jaar op zo’n graad of 10, lekker!

ROOD

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

Deze droge witte wijn is gemaakt met dé typische druif in Oostenrijk : de Grüner Veltliner. In de
jaren ’80 werd op deze druif nog neergekeken
doordat haar potentieel door overproductie niet
ten volle werd gebruikt. Vandaag is dat wel even
anders doordat een nieuwe generatie kwaliteitsbewuste wijnbouwers al bewezen hebben welk
een prachtwijnen je kan maken met deze druif als je er op de juiste manier
mee werkt. Deze ‘Von den Terrassen’ is een klassieke Grûner Veltliner, fris en
levendig en met die typische peperige nasmaak. Om van te genieten tussen
zijn eerste en derde jaar als aperitief, bij zomerse slaatjes of andere lichte gerechten, of zonder maaltijd. Je kan er eens van doordrinken, maar 12% alcohol,
uitzonderlijk tegenwoordig… Schenken op 9 à 10 graden, heerlijk!

ROSÉ

Z

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

PRIJS: 9,07 + BTW = 10,98 EURO

Ook deze rode is gemaakt met de ‘Zweigelt’ druif
uit diezelfde uitmuntende wijngaarden ‘Hohenberg’ en ‘Georgenberg’. De uitzonderlijke bodem,
het lage rendement en de 12 maanden op grote
houten vaten, geven deze wijn zijn complexiteit
en karakter. De ronde smaak en het lage tanninegehalte gecombineerd met zijn kruidige aard,
maken deze wijn zeer charmant en verleidelijk. Heel belangrijk is wel om hem
licht gekoeld te schenken, op zo’n graad of 15 à 16! Heel lekker tussen zijn
eerste en vijfde jaar bij de meeste vleesgerechten en zomerse schotels.

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.

Chili: altijd een mooie prijs/kwaliteitsverhouding!
‘Central Valley’ is de algemene en overkoepelende
benaming voor de verschillende Chileense
valleien waar kwaliteitswijn wordt gemaakt.

H

CHILI

Central Valley, Ventisquero ‘Sauvignon Blanc’
Clàsico 2020 Viña Ventisquero

Casablanca Valley, Ventisquero ‘Sauvignon Blanc’
Reserva 2019/2020 Viña Ventisquero

794J

WIT

CHILI

PRIJS: 4,95 + BTW = 5,99 EURO

Na ‘Chardonnay’ en ‘Riesling’ is ‘Sauvignon Blanc’ ongetwijfeld nummer drie op de hitlijst voor witte druiven.
Van oorsprong is ze uit Bordeaux afkomstig. Ze geeft knisperend droge wijnen met een florale frisheid die diverse
associaties met groenten en fruit oproept. Deze ‘Clàsico’
van Ventisquero is een heerlijk verfrissende wijn met
mooie zuurtjes en een lekkere afdronk. U drinkt hem best
jong, tussen zijn eerste en derde jaar, op 9 à 10 graden
als aperitief of bij allerlei soorten vis, slaatjes, wit vlees en Oosterse gerechten. Een
ware verfrissing met heel veel charme!

ROSÉ

CHILI

Central Valley, Ventisquero ‘Merlot’
Clásico rosé 2020 Viña Ventisquero

886J

PRIJS: 4,95 + BTW = 5,99 EURO

Een rosé op basis van de Merlot druif geeft altijd een
heerlijk fruitig resultaat, ook deze van Ventisquero is daar
geen uitzondering op. De frisse fruitigheid stuift als het
ware bijna het glas uit en het is een heel fijne fruitigheid
met veel rode vruchten. Dit is een ideale zomerse dorstlesser om met vrienden van te genieten op een zonnig
terras. Ook niet te versmaden bij allerlei koude schotels
en lichtere gerechten! Schenk deze heerlijke rosé jong, in
zijn eerste of tweede jaar en dit op ongeveer 10 graden. Lekker!

ROOD

CHILI

Colchagua Valley, Ventisquero ‘Shiraz’
Clásico 2018/2020 Viña Ventisquero

795H

PRIJS: 4,95 + BTW = 5,99 EURO

Ventisquero heeft met deze ‘Shiraz Clásico’ een zeer geslaagde wijn gemaakt met een mooie kleur en een kruidige, complexe neus met indrukken van zwarte chocolade
en kersen. Hij bevat 85% Syrah en 15% Carménère en 10%
van de wijn verbleef 10 maanden op Amerikaanse eiken
vaten. De smaak is fris en heeft veel rijp fruit en mooi
verweven tannines. Schenk deze aangename Syrah iets
frisser, op zo’n 16 à 17 graden, bij allerlei niet te zware
gerechten en pasta’s. Op zijn best is hij tussen zijn eerste en derde of vierde jaar, een
aanrader!

Mechelsesteenweg 313
B-2550 Kontich

Bisschoppenhoflaan 575
B-2100 Deurne

Mgr. Ladeuzeplein 22
B-3000 Leuven

616I

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!
CHILI
ROOD

WIT

et 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!

Colchagua Valley, Ventisquero ‘Carmenère’
Reserva 2018 Viña Ventisquero

841H

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

Carmenère’ is dé typische druif van Chili. Mooi rijp heeft hij
een aroma van zwart fruit en specerijen, rijke ronde tannines en een verbazend mooi pikant samenspel van geuren:
koffie, geroosterd vlees, selderij en sojasaus. Dit zoet/pikante aroma samen met de volle textuur maakt Carmenère echt een bijzondere druif. Niet toevallig is dit één van
onze best verkopende rode wijnen! Colchagua Valley ligt
130 kilometer ten Zuiden van Santiago en is een bonte
verzameling van subvalleien en hun rivieren. De druiven die hier het best gedijen zijn Carmenère en Syrah. Het is een bijzonder complex gebied waar je richtinggevoel je aardig in de steek kan laten. Deze ‘Carmenère Reserva’ is gemaakt
met 85% Carmenère aangevuld met 15% Syrah. Geniet nu al van deze donkerkleurige, heerlijke wijn bij gebakken en gebraden mals rood vlees, allerlei wild
of gebraden tam gevogelte. Hij kan eventueel nog bewaard worden tot 2015
maar dat zal niet makkelijk zijn, hij is nu al te lekker… Schenk hem zeker niet te
warm, op zijn best is hij licht gekoeld op ongeveer 16 à 17 graden. Wat een
heerlijke wijn!

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

