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Welke wijnen van onze  
prijslijst vindt u dit jaar in  

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

Le Guide  
Hachette des Vins 
‘sélection 2019’
Le Guide Hachette des Vins ‘sélection 2019’: 
Dé referentie in Frankrijk en ver daarbui-
ten! Jaarlijks verschijnend wijnnaslagwerk 
waarbij elk jaar 1500 professionele proevers 
40.000 (!) wijnen (alleen Franse en Luxem-
burgse) blind proeven. De ongeveer 10.000 
beste daarvan worden in deze 1.300 bladzij-
den dikke gids beschreven en slechts 500 van 
de 40.000 geproefde krijgen de felbegeerde 
‘COUP DE CŒUR’!

Gambero  
Rosso 2019
Dé Italiaanse wijnbijbel! Jaarlijks 
verschijnend naslagwerk waarin 
wijnen worden beoordeeld aan 
de hand van ‘Bicchieri’ (= glazen). 
De allerhoogst mogelijke 
onderscheiding in deze gids 
zijn ‘Tre Bicchieri’ (= 3 glazen). 
Van de ongeveer 14.000 
geproefde wijnen krijgen maar 
enkele honderden die hoogste 
onderscheiding, ze behoren tot de 
top van het Italiaanse aanbod!

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

De 300 beste wijnen 
onder de 15 euro, 
Wijnkoopgids 2019
Een Vlaams initiatief van wijn- en gastroschrijver 
‘Frank Van der Auwera’. Voor editie 2019 (al 
de 31e !) brachten 600 wijnimporteurs en 
warenhuizen samen een dikke 3000 wijnen 
binnen. In deze gids worden alleen de 300 
beste daarvan beschreven. Van onze prijslijst 
staan er in de laatste editie maar liefst 18 
wijnen vermeld ! Een zeer geapprecieerde 
gids die in de unieke ‘Van der Auwera-stijl’ 
geschreven is. Hij schrijft luchtig en prettig over 
een product (wijn dus) dat altijd op deze manier 
zou benaderd moeten kunnen worden, er wordt 
al zoveel gewichtig gedaan en gesproken over 
deze godendrank voor levensgenieters …

ONTDEK ENKELE VAN DE BEST SCORENDE WIJNEN VAN ONZE PRIJSLIJST! 

NIEUWSBRIEF JANUARI 2019
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Argentinië ~ Mendoza,  
Altos Las Hormigas ‘Malbec’ Clasico 2017
NR.: 687G PRIJS: 8,25 + BTW = 9,98 EURO

Het Argentijnse wijndomein ‘Altos Las Hor-
migas’ is gelegen in ‘Lujan de Cuyo’ op een 
zachte helling, zo’n 800 meter boven de 
zeespiegel. Het is een uiterst modern do-
mein met alle nieuwste technologische 
snufjes en apparatuur. De wijnmaker is de 
bekende Italiaanse oenoloog ‘Alberto Anto-
nini’, een man voor wie het wijn maken 
geen geheimen kent. Deze 100% Malbec is 
een diepgekleurde, zeer geconcentreerde 

wijn met zachte tannines, een aangename ronde soepelheid, een mooie 
afdronk en een jamachtige fruitigheid. U drinkt hem best tussen nu en 
2018 bij gestoofd of gebraden lamsvlees, steak van de grill met pe-
persaus, rundvlees, spare ribs, confit van eend en gans, zacht smakende 
wildgerechten of harde kazen. Een heel mooie prijs/kwaliteitsverhou-
ding!

Tekst in ‘de 300 beste wijnen onder de 10 euro’ Wijnkoop-
gids 2019: “Natuurlijk is Argentijnse wijn in het algemeen, 
en Mendoza in het bijzonder, méér dan alleen maar malbec. 
Maar we kunnen er niet omheen dat 90% van de nieuwe 
aanplant en waarschijnlijk ook 90% van de wijnexport rond 

deze blauwe monocultuur draait. Gesticht in 1995 door een consortium 
van Italiaanse (!) wijnmakers, waaronder Alberto Antonini (van Antino-
ri), is Altos Las Hormigas kwalitatief volwassen geworden en het gamma 
positief geëvolueerd. Het team sleutelt trouwens aan een `Terroir Pro-
ject’, met als doel in Mendoza een appellatiesysteem te creëren dat de 
diversiteit van met name de malbec onderstreept. Deze 2017 is alvast 
een kanjer. Ondoorzichtige inktkleur, vet ogend en tranendol. Heerlijk 
boeket: gekonfijt maar niet te zwoel, vol violette, zwarte kers, blauwe 
pruim en bramen. Qua smaak romig en sexy, met een florale toets (vi-
ooltjes, lavendel), maar vooral sappig rood/blauw fruit plus een hyper-
frisse onderbouw en zoute dropfinale. ‘Wow! Readers may be sure I will 
be buying these wines for my own cellar’, orakelde Robert Parker en we 
kunnen hem in dit verdict volgen. Serveertip: 16°C.”

RO
OD

Frankrijk ~ Côtes du Rhône Villages AOC. 
‘Plan de Dieu’, LePlan-Vermeersch 2017
NR.: P665G PRIJS: 8,64 + BTW = 10,45 EURO 

Plan de Dieu Côtes du Rhône Villages is 
een relatief nieuwe appellatie die in 2005 
is toegekend aan rode wijnen uit de ge-
meenten Camaret-sur-Aigues, Jonquières, 
Travaillan et Violès in de Vaucluse. Deze 
Plan de Dieu is gemaakt uit 50 procent 
Grenache en 50 procent Syrah. Het is een 
intens smakende Rhône met veel kruidig-
heid in geur en smaak. Warm, zuidelijk 

zonnig en romig, kortom een typische zuidelijke Rhône à la Vermeersch! 
Op zijn best op 15 à 16 graden tussen zijn eerste en vierde jaar, heel 
mooi!

TROETEL
FLES 

Tekst in ‘de 300 beste wijnen onder de 10 euro’ Wijn-
koopgids 2019 (TROETELFLES/ERELAUREAAT!): “Plan 
de Dieu is een relatief nieuwe appellatie voor rode 
wijnen in een handvol gemeenten van de Vaucluse. 
De familie Vermeersch was er natuurlijk als de kippen 

bij om ook hun versie te introduceren. En met groot succes: enorm veel 
tranenspanning tegen een intense robijnachtergrond die de jeugdigheid 
verraadt. Trage tranenkaarsjes. Zeer innemend boeket waarin bosaard-
beitjes en bramen, beheerst kruidig (tijm, jeneverbes, laurier). Ondanks 
de 14,5% is dit geen wijn die qua smaak onder de peperterreur bezwijkt. 
Natuurlijk is er van a tot z die vurigheid van zwarte/witte peper, maar 
vooral ook die fruitfluwelige textuur boordevol rijpe framboos, braam-
bes, pruimen en groene vijg, haast coulis van karakter, met vooral naar 
de finale toe weer veel zuiderse kruiden en specerijen. Een cuvée die de 
grenzen verkent van fruit- en alcoholrijkdom, maar perfect in balans 
blijft. Serveer deze zonneklopper nooit te warm, maar liever rond 14 à 
15°C.”

RO
OD

Portugal ~ Vinho Regional Terras do Dao, 
Irreverente Tinto 2016 Udaca
NR.: 946F PRIJS: 4,54 + BTW = 5,49 EURO 

Dao is een wijnregio in het binnenland van Portugal, onder de Dourovallei, 
in het zuidelijke deel van Beira Alta. De naam ‘Irreverente’ betekent eigen-
lijk zoveel als ‘tegendraads’ en is gekozen omdat het concept van deze wijn 
niet in overeenstemming is met de traditionele ideeën van de wijnprodu-
centen uit de Dao. Hoewel de wijn kwalitatief van het niveau van een Dao 
DOC. is, draagt deze de classificatie ‘Regional’ omdat deze wijn niet door de 
Dao-commissie werd goedgekeurd mede door de fles die afwijkt van de 
standaarden welke de commissie voorschrijft. van behoudsgezind gespro-
ken! Voor deze rode worden de druiven Touriga-Nacional, Tinta Roriz, Jaen 
en Alfrocheiro Preto gebruikt. Het is een bijzonder rijke en ronde wijn met 
veel rijp fruit en hints van cacao en specerijen. Best fris te drinken tussen 
zijn tweede en vijfde jaar bij runds- en lamsvlees, kalkoen, struisvogelbief-
stuk en allerlei klein wild. Heel verleidelijk!

Tekst in ‘de 300 beste wijnen onder de 10 euro’ Wijnkoopgids 2019: “Udaca is een 
koepel van lokale wijncoöperaties die jaarlijks maar liefst 56% van alle in deze 
regio geproduceerde wijnen voor haar rekening neemt. Toch draagt deze specifie-
ke cuvée niet het geijkte Dão-etiket, maar wel dat van `vinho regional Terras do 
Dão’. De verklaring is simpel: soms hebben producenten hun buik vol van de be-

moeienissen en de officiële spelregels inzake lagering, flessenvorm of blend die de Dãocom-
misie oplegt, en ‘declasseren’ ze hun cuvée liever naar het streekwijnniveau. Maar daarover 

moeten wij niet treuren, want wat 
volgt is een fruitguitig bommetje. Zeer 
intens karmijnrood, lekker tranend en 
fonkelend. Aan de neus rijpe bosbes-
sen en kersen à volonté, met verder 
vooral kaneel en zoethout. De smaak 
overtuigt direct: impressies van cacao, 
kaneel, bosaardbeien, wilde frambo-
zen, karamel en pakken maraschino-
kersen, tegelijk zoetrijp en zuurfris 
zoals het hoort bij zomers fruit. Ser-
veer deze fruitige dwarsligger – ‘irre-
verente’ betekent immers `tegen-
draads’ – met de glimlach rond 14°C.”

RO
OD

Frankrijk ~ Côtes du Rhône AOC.,  
LePlan-Vermeersch RS ‘Classic’ 2017
NR.: 885G PRIJS: 6,41 + BTW = 7,75 EURO 

Het is ondertussen al ruim 18 jaar geleden dat Dirk Vermeersch 
zijn Volvo en Maserati garage te Schilde bij Antwerpen inruilde 
voor een zonniger plekje in Zuid-Frankrijk. Niet om er wat te lui-
eren maar om wijn te maken. Het wijn maken werd al snel een 
echte passie voor Dirk en hij verdiepte zich ten gronde in de 
materie door zelfscholing en door goed rond te kijken bij enkele 
beroemde domeinen in de Rhône streek. Daarenboven volgde 
zijn dochter een opleiding aan het ‘Lycée viticole d’Orange’. On-
dertussen maken vader en dochter samen wijn, hele goede wijn 
zelfs! Ze hebben verschillende voortreffelijke cuvées in uiteenlo-

pende prijzen. Hun rode basisversie is een kruidige en fruitige wijn die meteen charmeert. 
Heel belangrijk is om deze wijn op de juiste temperatuur te schenken en dat is zo’n 15 à 16 
graden, lichtjes gekoeld dus. Drink hem jong, vanaf nu dus, en bewaar hem niet langer dan 
een jaar of drie, vier. Heel lekker bij allerlei vleesgerechten, barbecue, charcuterie, wit vlees 
en pasta’s.

TROETEL
FLES 

Tekst in ‘de 300 beste wijnen onder de 10 euro’ Wijnkoopgids 2019 (TROE-
TELFLES/ERELAUREAAT!): “De witte ‘RS’, wat staat voor Récolte-Sélection-
née, kon u al ontdekken in het vorige hoofdstuk, maar de rode compagnon 
is van hetzelfde kaliber. Een eikloze cuvée, assemblage met een dominan-
tie van 6o% grenache, die zoals alle wijnen van dit door Vlamingen gerun-

de bedrijf volgens de ‘agriculture biologique’ werd gerealiseerd. Een cuvée die in deze oogst 
2017 een verbluffende vatstaalkleur vertoont met vinnige purperen gloed alsof we hem 
rechtstreeks uit het vat tappen. Zuiders attractief boeket waarin laurierdrop, zwarte peper, 
gekonfijte zwarte kers, bramen plus een lichte cacaotoets. Vlezig en vurig qua structuur en 
textuur, zelfs een vleugje eau de vie, maar vooral de zonnige maturiteit van zwarte kers, 
moerbeien, zoethout en pruimencompote, eindigend in een warme garriguefinale met jene-
verbes, tijm en rozemarijn. Een sexy cuvée die zijn zuiderse herkomst nooit verloochent, maar 
voldoende fraîcheur bezit. Nooit te stoofheet schenken, dus beperk het tot 15°C.”
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Dao is een wijnregio in het binnenland 
van Portugal, onder de Dourovallei

https://www.magnuswijnen.be/nl/wijnen/portugal-vinho-regional-terras-do-dao-irreverente-tinto-2016
https://www.magnuswijnen.be/nl/wijnen/argentina-mendoza-malbec-altos-las-hormigas-2017
https://www.magnuswijnen.be/nl/wijnen/cotes-du-rhone-rouge-classic-leplan-vermeersch-2017
https://www.magnuswijnen.be/nl/wijnen/cotes-du-rhone-villages-leplan-vermeersch-plan-de-dieu-classic-2017
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NIEUWSBRIEF JANUARI 2019
ONTDEK ENKELE VAN DE BEST SCORENDE  

WIJNEN VAN ONZE PRIJSLIJST!
RO
OD

 Frankrijk ~ Lirac Rouge AOC.,  
Château D’Aqueria 2016
NR.: 585F PRIJS: 9,90 + BTW = 11,98 EURO

Lirac is niet meteen de allerbekendste ap-
pellatie. Nochtans is dit gebied de directe 
buurman van het wel zeer bekende 
‘Châteauneuf-du-Pape’, het ligt er amper 20 
kilometer vandaan. Château d’Aqueria 
wordt algemeen aanvaard als één van de 
allerbeste en meest regelmatige producent 
van de streek. Er wordt modern en zeer mi-
nitieus gewerkt. Ze krijgen met de regel-

maat van een klok médailles en onderscheidingen. Hun rode 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 tweede en zesde levens-
jaar. Een aanrader!

Vertaling tekst in ‘The Wine Advocate’ Robert PARKER 
(92/100): “Deze brede, fijne, volle Lirac 2016 is een ware 
beauty. Een blend van 50% Grenache, 25% Mourvèdre en 
25% Syrah met in neus en mond impressies gaande van mok-
ka tot zwarte kersen, met een lange, zijdezachte finale. Een 

mooie aanvulling op de elegante Tavel van het domein.”

RO
OD

 Frankrijk ~ Morgon AOC. ‘La Roche Pilée’,  
Bio Vit  is 2017 Michel Guignier
NR.: 601G PRIJS: 10,73 + BTW = 12,98 EURO

De topversie van dit domein is deze 
volledig biologische (met officieel AB 
certificaat) `Cuvée Bio Vitis’. De andere 
wijnen van Michel Guignier zijn ook 
bijna bio maar niet voor 100%. Daar-
om hebben ze geen recht op dit speci-
ale certificaat. Volledig biologisch wer-
ken EN goede wijn maken, vraagt 

enorm veel extra inspanning en werk. Maar is het geen fijn gevoel te 
weten dat geen enkel chemisch product, meststof of verdelger nog maar 
in de buurt is geweest van de druifjes waar deze knappe wijn mee ge-
maakt is. Super zuiver en puur natuur dus! De druiven voor deze cuvée 
worden geperst met een traditionele oude mechanische wijnpers die zeer 
langzaam perst zonder de druiven te `kwetsen’. Hierna blijft de wijn en-
kele maanden op zijn lie in eiken wijnvaten wat hem nog meer concen-
tratie en kracht geeft. Deze prachtige Morgon mag gerust vijf of zes jaar 
worden bewaard, Zijn zachte tannines en prachtige fruit zorgen dat hij nu 
al onweerstaanbaar is! Schenk deze gezonde cuvée op 15 à 16 graden, 
een voorbeeldwijn.

Vertaling tekst in ‘The Wine Advocate’ Robert PARKER 
(93/100): “Deze Morgon La Roche Pilée 2017 is effenaf een 
prachtige wijn met zijn uit het glas springende geuren van 
specerijen en kersen, gegrild vederwild, verse rozenblaadjes 
en gerookt hout. In de mond medium tot vol, complex en 

geconcentreerd met veel diepgang in de kern, zijdeachtige tannines en 
pittige zuren, eindigend in een beklijvende, levendige finale.”

RO
OD

 Italië ~ Chianti Classico DOCG. 2015  
Borgo Salcetino
NR.: 696E PRIJS: 11,55 + BTW = 13,98 EURO

In het hart van het ‘Chianti Classico’ appellatiegebied, in de ge-
meente ‘Raddi in Chianti’, kochten de gebroeders ‘Valneo’ en 
‘Tonino Livon’ een vijftiental jaar geleden het vrij hoog gelegen 
wijndomein ‘Borgo Salcetino’. Ze maken er onder andere deze 
zeer goed gestructureerde Chianti Classico, 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 drui-
ven zijn met de hand geplukt en de wijn verbleef 10 maanden op 
eiken vaten. U kunt hem best drinken tussen zijn tweede en 

zesde levensjaar bij bijvoorbeeld lamsbout, Osso Bucco, fazant of konijn. Schenk hem op 16 à 
17 graden. Heerlijke wijn!

Vertaling tekst in ‘Gambero Rosso 2018’ (  TRE BICCHIERI (= allerhoogste 
onderscheiding!) : “In het Toscaanse landhuis van de Livons, eigendom van 
deze wijnfamilie uit Friuli sinds het midden van de jaren negentig, worden 
wijnen gemaakt die trouw blijven aan de traditionele regels van de Chianti 
Classico en van het gebied waar Borgo Salcetino gelegen is, nl. Radda in 
Chianti. De wijnen zijn het resultaat van weloverwogen keuzes zoals bijvoor-

beeld de rijping op grote fusten, ver van technieken die niet beantwoorden aan die van de 
appellatie. Het huis heeft een duidelijk omschreven stijl: een evenwichtige mix van puurheid 
in de vinificatie en terroirexpressie, waardoor de wijnen tot de interessantste van de regio 
behoren. De Chianti Classico 2015 is een wijn die, we zeggen het ronduit, de voornaamste 
kenmerken van een grote wijn bezit: in de mond smaakvol, elegant en diep. In de neus aro-
matische rijkdom, complexiteit en preciesheid.”

RO
OD

 Frankrijk ~ Gigondas AOC.,  
‘Romane Machotte’ 2016 Pierre Amadieu
NR.: 267F PRIJS: 12,39 + BTW = 14,99 EURO

In 1929 richt Pierre Amadieu zijn wijnhuis op en besluit de 
hoogstaande wijnen afkomstig van zijn kleine familiedo-
mein (7 hectare) zelf te bottelen en te verkopen. Het gaat 
hem voor de wind en in 1952 koopt hij maar liefst 130 
hectare bij op een zeer goede ligging. Vandaag wordt die 
uitzonderlijke wijngaard bewerkt door de 2e en 3e gene-
ratie van deze wijnbouwers familie. Ze stellen alles in het 
werk om hoogstaande wijnen te maken en gebruiken 

hiervoor de nieuwste apparatuur maar behouden eveneens de oude wijsheden en ervaring 
van de vorige generaties. De wijngaarden liggen op hellingen rond het domein op een hoog-
te tussen 260 en 400 meter. Er wordt volledig met de hand geoogst gewoonlijk begin oktober 
als de druiven perfect rijp zijn. Het resultaat is een heerlijk ronde, genereuze, kruidige Gigon-
das met veel rood en zwart fruit die gerust tot zijn 7e a 8e jaar mag rijpen, maar nu al zo 
lekker is dat elk mens van vlees en bloed er moeilijk zal kunnen afblijven. Heel lekker bij alle 
soorten wild, gebraden tam gevogelte en allerlei gebakken en gebraden mals rood vlees. 
Vergeet hem niet lichtjes koel te schenken, op zo’n 16 graden is perfect. Een aanrader!

Vertaling tekst in ‘The Wine Advocate’ Robert PARKER (92/100): « De Gigondas 
Romane Machotte 
2016 is een geweldi-
ge wijn met impres-
sies van zwart fruit, 
cola, gedroogde 

specerijen en geplette peper. 
Deze blend van 80% Grenache 
en 20% Syrah rijpte in eiken va-
ten van verschillende grootte. 
Volle en romige textuur in het 
middenstuk, met in de lange fi-
nale intrigerende tonen van 
mokka en bakspecerijen.”
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Michel Guignier

Het Beaujolais-gebied bewijst dat de bodem een
rol speelt bij het maken van wijn.

De 2e en 3e generatie van het 
wijnhuis Pierre Amadieu

https://www.magnuswijnen.be/nl/wijnen/lirac-rouge-chateau-daqueria-2016
https://www.magnuswijnen.be/nl/wijnen/italia-chianti-classico-borgo-salcetino-docg-2014
https://www.magnuswijnen.be/nl/wijnen/gigondas-domaine-romane-machotte-2016
https://www.magnuswijnen.be/nl/wijnen/morgon-michel-guignier-bio-vitis-2017
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 Italië ~ Toscana IGT., Poggiassai 2013  
Poggio Bonelli
NR.: 318Z PRIJS: 16,51 + BTW = 19,98 EURO

Onder de naam ‘Poggiassai’ maakt wijndo-
mein Poggio Bonelli een superwijn met 75% 
Sangiovese en 25% Cabernet Sauvignon. De 
wijngaarden liggen in het Chianti appellatie-
gebied op een zuidwest georiënteerde heu-
vel op 250 meter hoogte. Ook hier wordt op 
traditionele wijze gevinifieerd waarna de 

wijn 16 tot 18 maanden rijping krijgt op Franse eiken vaten. Het is niet voor niets 
dat deze knappe wijn ‘tre bicchieri’ kreeg in de Italiaanse wijnbijbel GAMBERO 
ROSSO, de hoogste onderscheiding waar alle Italiaanse wijnmakers van dromen. 
Het is een wijn met veel persoonlijkheid, een intens diepe rode kleur en aroma’s 
van rood fruit, tabak, champignons, peper en chocolade, heerlijk! De smaak is ge-
nereus en goed gestructureerd, veel edele tannines en een uitzonderlijk evenwicht. 
Mooi! Drink hem op 16 à 17 graden bij geroosterd en gebraden rood vlees, wild, 
gevogelte, lamsbout en allerlei belegen kazen. Op zijn best tussen zijn derde en 
achtste of negende jaar. Wat een knappe wijn!

Vertaling tekst in ‘The Wine Advocate’ Robert PARKER (91/100): « De 
Poggiassai 2013 is een blend van drie vierden Sangiovese en een vierde 
Cabernet Sauvignon. Een fijne, donkerkleurige, compacte rode wijn met 
impressies van pruimen en moerbei, tonen van zoethout, donkere krui-
den en minerale toetsen. Een zachte, soepele wijn, vol en geconcen-

treerd in de mond.”

RO
OD

 Argentinië ~ Mendoza,  
Altos Las Hormigas ‘Malbec’ Reserva 2014
NR.: 853D PRIJS: 18,59 + BTW = 22,49 EURO

De zeer rijpe en streng geselecteerde Malbec druiven 
voor deze ‘Reserva’ werden volledig met de hand ge-
plukt en bleven ongeveer 30 dagen in kleine roestvrij 
stalen kuipen om vervolgens 16 maanden op uitslui-
tend Franse eiken vaten te worden gelagerd. Het resul-
taat is zonder meer fenomenaal te noemen. Zijn zwarte 
kleur bereidt u al voor op wat gaat komen: een topwijn. 
Een zeer complexe neus van rood en zwart fruit, laven-
del en cederhout, een uiterst geconcentreerde smaak 
die toch zacht, mild en zuiver is en een lange afdronk. 

Alhoewel u deze wijn makkelijk 8 of 9 jaar kan bewaren en hij in de komende jaren 
nog zal verbeteren, kan u hem toch ook reeds nu drinken als u hem decanteert en 
genoeg lucht geeft. Schenk hem niet te warm, op zo’n 16 à 17 graden, bij gestoofd 
of gebraden lamsvlees, steak van de grill met pepersaus, rundvlees, zacht smaken-
de wildgerechten of harde kazen.

Vertaling tekst in ‘The Wine Advocate’ Robert PARKER (93/100): “Qua 
prijs heeft de Malbec Reserva 2014 een forse sprong gemaakt. De drui-
ven groeien hier op een krijtachtige bodem met ronde keien in Altamira, 
Gualtallary en een stukje Vista Flores (dat niet langer gebruikt wordt) en 
worden vergist met inheemse gisten, zonder bijkomende aanzuring. De 

wijn wordt gedurende 16 maanden gelagerd op ongebrande eiken foeders van 
3.500 liter. Ook de kwali-
teit maakte een sprong 
voorwaarts met een wijn 
waarin minerale en frisse 
toetsen overheersen. De 
wijn zal zeker gesmaakt 
worden door meer ervaren 
liefhebbers dankzij zijn 
subtiele mineraliteit, zijn 
prachtig evenwicht en zijn 
smaakvolle, bijna saline 
afdronk. Deze malbec is 
een mooie, fijne, elegante 
expressie van de kalkste-
nen ondergrond van de 
‘Valle de Uco’. Naar mijn mening is het deze wijn die een terroirwijn genoemd moet 
worden, terwijl de vorige wijn de ‘reserva’ zou moeten zijn – dat komt toch meer 
met de realiteit overeen.”

RO
OD

 Italië ~ Brunello di Montalcino DOCG.,  
Il Poggione 2013
NR.: 395Z PRIJS: 31,32 + BTW = 37,90 EURO

De Brunello is de prins van de Montalcinowijnen en deze 
is gemaakt met handgeplukte Sangiovese druiven afkom-
stig van de oudste wijnranken. Na zorgvuldige fermenta-
tie bij gecontroleerde temperatuur verbleef hij drie jaar op 
grote Franse eiken vaten. De finishing touch gebeurt via 
doorrijping op de fles. Na het walsen verleidt deze Brunel-
lo ons meteen met een heerlijk boeket van aardbei, bos-
bes en kers. Intense zoete kruidigheid (vanille en wat 
zoethout) vullen aan zodat je niet snel genoeg kan gaan 
proeven. De wijn valt op door zijn mooie spanning want 
hij heeft zijn evenwicht al gevonden: aroma’s, zuren en 

fijne tannines in perfecte balans. Al helemaal drinkbaar door zijn persistente af-
dronk maar er zit desgewenst nog heel wat rek op dit ‘bloedmooie bruintje’. Best 
te drinken tussen nu en 2028, tijd zat dus. Doet rood vlees, wild en oude kazen alle 
eer aan. Geniet ervan op 17 à 18 °C, een echt pareltje en ultieme aanrader!!

Vertaling tekst in ‘The Wine Advocate’ Robert PARKER (96/100): “Deze 
Brunello di Montalcino 2013 doet de reputatie die dit domein door de 
jaren heen opgebouwd heeft, alle eer aan. In ons glas hebben we een 
diepe, mooi versmolten Sangiovese met in de aanzet uitgesproken, 
weelderige toetsen van zwarte kersen, pruimen en kruiden. In de neus 

milde tonen van eik, gerookt, teer en geroosterde noten met daarnaast impressies 
van vermalen steen en gedroogde kruiden en munt. Deze Brunello evolueert posi-
tief in het glas en heeft nog een lang leven voor zich.” 

De wijnmakers van het gereputeerde 
wijndomein ‘Altos Las Hormigas’

De wijngaarden liggen in het Chianti 
appellatiegebied op een zuidwest 

georiënteerde heuvel op 250 meter hoogte.

Leopoldo Franceschi van 
domein Il Poggione
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https://www.magnuswijnen.be/nl/wijnen/italia-toscana-igt-rosso-poggiassai-poggio-bonelli-2013
https://www.magnuswijnen.be/nl/wijnen/argentina-mendoza-malbec-reserva-altos-las-hormigas-2014
https://www.magnuswijnen.be/nl/wijnen/italie-brunello-di-montalcino-docg-il-poggione-2013
https://www.magnuswijnen.be/nl/wijnen/italie-brunello-di-montalcino-docg-il-poggione-2013
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 Frankrijk ~ Côtes Du Rhône AOC.  
LePlan-Vermeersch RS ‘Classic’ 2017
NR.: 884G PRIJS: 6,41 + BTW = 7,75 EURO 

Ook de witte van vader en dochter Vermeersch valt 
weer in de prijzen in de wijnkoopgids 2019! Afkomstig 
van een kleiachtige kalkbodem is deze witte Côtes Du 
Rhône gemaakt met Grenache Blanc en Roussanne. 
Het is een aangenaam verfrissende witte Rhône met 
een verleidelijke neus van witte bloemen en fruit. 
Mooi van smaak en afdronk, heel goede prijs/kwali-
teitsverhouding! Schenk hem op 9 à 10 graden tussen 
zijn eerste en derde levensjaar en dit bij allerlei visge-
rechten, schaaldieren of als aperitief.

Tekst in ‘de 300 beste wijnen onder de 10 euro’ Wijnkoopgids 2019: “De 
clan Vermeersch — met vader Dirk die als ambassadeur van het domein 
de wereld afreist, dochter Ann en schoonzoon Sebastian in de chais, en 
`La Mama’ ongetwijfeld als de Grote Verzoener van deze hyperactieve 
familie — blijft verbazen en innoveren. Zo is er dit jaar deze witte 

`RS’-cuvée, wat staat voor Récolte Sélectionnée’, waarin de witte grenache (70%) 
en marsanne (30%) het mooie weer maken. En opnieuw is dit een voltreffer in hun 
gamma. Glanzend strogeel met gouden gloed. Swingende tranen. Wit steen- en 
pitfruit domineert het geurenbundeltje (peer, perzik, appel), evenals witte bloemen 
(iris, meiklokjes), naast een wolkje amandelpasta. Dan lekker rijp en romig qua 
textuur, met wit/geel fruit (nectarine, abrikoos, perzik) en vooral conferencepeer. 
Zeker sappig genoeg, veel body, een lekker vet varkentje ondanks de prima citrus-
aciditeit. Een echte foodwijn, te genieten rond 8 à 9°C.” 

W
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 Frankrijk ~ Touraine AOC.,  
Domaine des Corbillières ‘Sauvignon’ 2017
NR.: 800G PRIJS: 6,82 + BTW = 8,25 EURO

Eén van de beste en meest toonaangevende domeinen 
van deze streek is ‘Domaine Des Corbillières’. Het do-
mein is reeds sinds 1923 in handen van de familie Bar-
bou en is vandaag de dag 23 hectare groot, daarvan is 
13 hectare beplant met ‘Sauvignon Blanc’. Het is wijn 
met een aromatische neus van rijpe vruchten met exoti-
sche accenten en een frisse, levendige smaak die toch 
ook vol en rond is en beschikt over een mooi evenwicht 
en heel wat complexiteit. Schenk hem tussen zijn eerste 
en derde jaar als aperitief of bij allerlei zeevruchten, fo-

rel, gepocheerde kabeljauw en zeker niet te versmaden bij asperges! Schenk deze 
heerlijke Loire op ongeveer 10 graden.

TROETEL
FLES  

Tekst in ‘de 300 beste wijnen onder de 10 euro’ Wijnkoopgids 
2019 (TROETELFLES/ERELAUREAAT!): “Kwestie van predestinatie 
of DNA: overgrootvader Fabel Barbou van de huidige 
domeineigenaar was de allereerste die reeds in 1905 
de sauvignon blanc aanplantte in deze streek. Maar 

sinds die jaren twintig van de vorige eeuw hebben ze de moderne trein 
niet gemist, want ook de meest recente generatie blijft in een hoog 
tempo sappige sauvignons-uit-het-boekje afleveren, die bovendien zo 
organisch mogelijk worden gemaakt. In ons glas drijft een mediumge-
le, nog groenglanzende wijn met vette olietranen. Klassiek sauvignon 
Loireboeket met aroma’s van schelpjes, krijt, zurkel, groene kruisbes, 
limoenzeste, bergamot, buxus plus een minerale touch. Vief verfris-
send qua smaak met granny smith, een stroom limoen, groene citroen, 
pompelmoes, en passievrucht, zurkel en kruisbessen. Minerale silexfi-
nale. Sappige topsauvignon uit de Loirevallei die in 2017 blijkbaar kon 
pieken. Genieten rond 8 à 9°C.”

W
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 Italië ~ Soave DOC.,  
Tenuta di Corte Giacobbe 2017 Dal Cero 
NR.: 144G PRIJS: 7,02 + BTW = 8,49 EURO 

Ten zuidoosten van Verona ligt de bakermat van 
‘Soave’. Deze wijn, gemaakt van vooral Gargane-
ga-druiven, is internationaal waarschijnlijk de 
meest beroemde Italiaanse witte wijn. De wet-
gever schrijft voor dat Soave voor het grootste 
deel moet bestaan uit de ‘Garganega’ druif. Deze 
moet minstens 70% van het mengsel uitmaken 
en mag zelfs 100% zijn als de wijnbouwer dat 
verkiest. De eventuele andere 30% mag bestaan 

uit ‘Trebbiano’, ‘Chardonnay’ of ‘Pinot Bianco’. De knappe Soave van Dal Cero is een 
100% Garganega. Het resultaat is een frisse, kruidige witte wijn met een aroma van 
bloemen en rijp fruit. De mineralige nuances geven de wijn een mooie fijnheid en 
elegantie. De smaak is rijk en sappig en combineert heel mooi frisheid en zuren met 
rondheid en rijkdom. U drinkt deze wijn best op 9 à 10 graden tussen zijn eerste en 
vierde levensjaar als aperitief of bij voorgerechten met vis of groenten en bij allerlei 
vis-hoofdgerechten of wit vlees.

TROETEL
FLES  

Tekst in ‘de 300 beste wijnen onder de 10 euro’ Wijnkoopgids 
2019 (TROETELFLES/ERELAUREAAT!): “Eigenlijk geen geld voor 
een garganega die zo zindert en verleidt als deze ‘Corte Giacob-
be’, geoogst in wijngaarden uit de licht heuvelachtige terroirs van 
de gemeente Roncà. Een kwestie van terroir en geologie, want 

de bodems daar worden getypeerd door een mix van kalk, tufa en lavagesteente 
die zich later duidelijk vertalen in de kwaliteit van deze Soave. Want ook deze re-
cente jaargang is het weer feest in het glas. Lichtgoudgeel met tranenbombarde-
ment plus een enorme schittering. Witte perzik, nectarine, conferencepeer en pe-
ren- en oranje bloesem bepalen de geurcode, naast een hint van mineraliteit en 
krijt. Qua smaak noteren we veel fruitvet en sappigheid, met gele steenvruchten in 
de hoofdrol, in coalitie met gekonfijte citroen, roze pompelmoes, pomelo, mandarijn 
en limoen. Finale met impressies van orange peel en amandelbiscuit. Suave Soave, 
te serveren rond 9°C.”

De familie Dal Cero 
en hun domein

Vader en dochter 
Vermeersch 
vallen weer in 
de prijzen ...

Dominique Barbou van 
Domaine Des Corbillières
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https://www.magnuswijnen.be/nl/wijnen/cotes-du-rhone-leplan-vermeersch-blanc-classic-2017
https://www.magnuswijnen.be/nl/wijnen/italia-soave-dal-cero-tenuta-di-corte-giacobbe-2017
https://www.magnuswijnen.be/nl/wijnen/touraine-sauvignon-domaine-des-corbillieres-2017
https://www.magnuswijnen.be/nl/wijnen/touraine-sauvignon-domaine-des-corbillieres-2017


Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be 
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 Frankrijk ~ Côtes de Thongue,  
Domaine La Croix Belle ‘Le Champ des Lys’ 2017
NR.: 970G 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. Deze ‘Le 
Champ des Lys’ is gemaakt op basis van Viognier, Char-
donnay en Grenache Blanc is dit een complexe wijn met 
veel facetten. De wijn is vooral gemaakt op frisheid en 
er komt zodoende bijna geen hout aan te pas. Alleen 5% 
van de Chardonnay is gevinifieerd op eiken vaten om 
wat rondheid en complexiteit aan het geheel toe te voe-

gen. Het rendement is met zijn 45 
hectoliter per hectare echt laag te 
noemen voor deze streek. Een bijzon-
der volle, mondvullende en aangena-
me witte wijn met veel expressie en 
een mooie afdronk! Heel lekker bij 
vis in romige sausen en andere ge-
rechten van zoet- en zoutwatervis. 
Ook bij sommige oosterse gerechten 
of wit vlees is hij perfect bruikbaar. 
Schenken op ongeveer 10 graden 
tussen zijn eerste en derde jaar.

Tekst in ‘de 300 beste wijnen onder de 10 euro’ Wijnkoopgids 2019 : “Wees 
eerlijk. Cotes de Thongue (appellatie uit de Herault, gesitueerd tussen Péze-
nas en Béziers) of Terra Vitis (certificatieorganisme voor duurzame wijn-
bouw) zijn nog altijd Chinees voor u, of kunnen u eigenlijk niet schelen? Blijf 
dan toch eventjes op deze pagina kleven, want u zal een heel fraai bio-ex-

emplaar ontdekken uit deze regio. La Croix Belle is opgericht in 1794 door de familie 
Boyer en vandaag is het in handen van Jacques en Francoise Boyer. Helder citroen- tot 
goudgeel, enorm blingbling. Tranenbombardement. Fijn boeket van gele pruimpjes, 
Provençaalse perzik, perenbloesem en verse munt. Qua smaak uiterst fruitamusant, 
met op de eerste plaats plukrijp geel en wit steenfruit, dan jonagold, meloen en con-
ferencepeer, mineraal en krijtig in de basisarchitectuur. Samenspel tussen frisse zuren 
(bloedsinaasappel) en de sappig-zoete rijpheid van perzik, peer en abrikoos. Dit ména-
ge à trois zorgt voor maximaal glasplezier, geschonken rond 8 à 9°C. “

Tekst in ‘Le Guide Hachette des Vins 2019’ (* Vin très réussi/Zeer geslaagde 
wijn): “In 1977 namen Jacques en Françoise Boyer het familiale domein in 
Puissalicon, een klein middeleeuws dorpje op de flanken van de Cévennes, 
over en breidden het uit tot 134 hectare vandaag. Viognier (50%) vormt hier 
samen met Grenache blanc en Chardonnay een finesserijke witte wijn : zeer 

bleke kleur, stuivende neus met delicaat fruit, vettig in de mond met lange afdronk 
eindigend op een samenspel van abrikoos, citrusvruchten en wit fruit. Minder uitbundig 
dan sommige wijnen gemaakt van 100% viognier, maar wel één en al harmonie.”
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 Frankrijk ~ Lirac Blanc AOC.,  
Château D’Aqueria 2017
NR.: 561G PRIJS: 9,90 + BTW = 11,98 EURO

Deze witte Lirac is een pittige, volumineuze wijn met aro-
ma’s van bloemen en veel frisheid. Helemaal niet zwaar, 
eerder fijn voor deze zuidelijke streek, laat deze voortreffe-
lijke 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.

Tekst in ‘Le Guide Hachette des Vins 2019’ (** Vin Remarquable/Opmerkelij-
ke wijn):  “In 1919 verwerft Jean Olivier het oude domein van de graven 
d’Aquéria met zijn 18e-eeuws kasteel en zijn park in Franse stijl. Zijn schoon-
zoon Paul de Bez herstructureert de volledige wijngaard, 61 hectare uit één 
stuk, vandaag geleid door zijn kleinzonen Vincent en Bruno. Een vaste waar-

de in Lirac en Tavel. Bovendien een witte wijn zoals we die graag hebben, afkomstig 
van 40% Grenache Blanc plus Clairette, Bourboulenc, Roussanne en Viognier. Bijzonder 
frisse neus, fijn en elegant, met hinten van perzik, abrikoos en een minerale toets. 
Minerale, fruitige tonen die terugkomen in een prachtig afgelijnde mondfase, rond, 
rank en slank. Een heuse maaltijdwijn.“
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 Portugal ~ Vinho Regional Lisboa,  
Quinta do Pinto ‘Estate Collection’ 2016
NR.: 990F PRIJS: 10,73 + BTW = 12,98 EURO

Quinta do Pinto is een familiaal domein dat hoog-
staande wijnen produceert in Alenquer, een regio en 
gemeente in het district Lissabon, zo’n 20 kilometer 
van de zee en ongeveer 30 kilometer ten Noorden 
van de stad Lissabon. Deze ‘Estate Collection’ is een 
unieke blend van de meest karakteristieke witte 
Portugese druiven en een aantal Franse, allemaal 
zeer streng geselecteerd, alleen de beste trossen 
worden gebruikt. Hij is samengesteld uit Fernão Pi-
res, Arinto, Antão Vaz, Semillon, Chardonnay en 

Roussanne. Een bestudeerde samenstelling die een onvergelijkbaar resultaat 
geeft, een mooie combinatie van intensiteit en elegante frisheid die heel mooi 

zal combineren bij allerlei visgerechten met romige 
sauzen. Schenk hem op 10 à 11 graden tussen zijn eer-
ste en vierde jaar, heerlijke wijn!

Vertaling tekst in ‘The Wine Advocate’ Ro-
bert PARKER (90/100): “Deze Branco Estate 
Collection 2016 is een op cuves gerijpte 
blend van Arinto (29%), Fernão Pires (13%), 
Antão Vaz (17%), Rousanne (17%), Chardon-

nay (16%) en Semillon (8%), droog en met 13,5° alco-
hol. Deze maaltijdblend is goed gemaakt, crispy, recht-
lijnig en to the point, met een droog gevoel in de mond. 
Voor zijn categorie is deze wijn ook vrij geconcentreerd 

in het middenstuk. Hij bulkt niet van het fruit maar bezit structuur en frisheid. 
Degelijker dan de prijs doet vermoeden, als je van een frisse, zuivere wijn houdt 
natuurlijk. Niets vettigs, niets zoets, niets te rijk in deze wijn. Drink deze beauty 
jong of bewaar hem nog enkele jaren, zoals zijn structuur dat aangeeft. Hoelang 
het zal duren voor de wijn piekt is natuurlijk een ander paar mouwen, maar er 
is zeker geen haast bij. Deze wijn is een mooie opvolger van de verrukkelijke 
2015. Deze steeds interessantere producent in de regio Lissabon maakt fijne, 
evenwichtige, precieze kwaliteitswijnen voor een mooie prijs. Aarzel dus geen 
seconde. De meeste wijnen zijn uitstekend voor een zachte prijs. Deze twee 
wijnen zijn daar een goed voorbeeld van.”
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 Frankrijk ~ Mâcon-Verzé AOC.,   
Domaine Thibert 2016 
NR.: 399F PRIJS: 12,38 + BTW = 14,98 EURO

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

COUP DE 
COEUR

Tekst in ‘Le Guide Hachette des Vins 2019’ (** Vin Remarquable/
Opmerkelijke wijn) COUP DE COEUR ! : “Andrée en René Thibert, 
afkomstig van een acht generaties tellende dynastie wijnboe-
ren, stichten hun eigen domein in 1967, met 2,5 hectare. Van-
daag leiden ze samen met hun kinderen Sandrine en Christophe 

een wijngaard van 30 hectare. Een (bijzonder) vaste waarde in de regio Mâcon. 
Deze fantastische Mâcon-Verzé werd gedurende tien maanden voor 90% in 
roestvrij stalen tanks en voor 10% in vijf jaar oude eiken vaten opgevoed met 
de bedoeling de puurheid van de Char-
donnay volop te bewaren. Goudgele 
kleur met bronzen weerschijn, gulle 
neus met een breed palet van geuren 
: citroen, kamperfoelie, amandel en 
vanille. De mond, perfecte weerspie-
geling van de neus, is vrank en fris en 
eindigt in een langgerekte, fruitige fi-
nale die de wijn zijn nobel karakter 
verleent.“

Rita Cardoso PintoDomaine La Croix Belle

Christophe Thibert en zijn zus Sandrine

https://www.magnuswijnen.be/nl/wijnen/cotes-de-thongue-igp-blanc-domaine-la-croix-belle-le-champ-des-lys-2017
https://www.magnuswijnen.be/nl/wijnen/portugal-vinho-regional-lisboa-estate-collection-branco-quinta-do-pinto-2016
https://www.magnuswijnen.be/nl/wijnen/macon-verze-domaine-thibert-2016
https://www.magnuswijnen.be/nl/wijnen/lirac-blanc-sec-chateau-daqueria-2017
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 Italië ~ Collio Bianco DOC.,  
Solarco ‘Friulano & Ribolla Gialla’ 2017 Livon
NR.: P1055G PRIJS: 14,45 + BTW = 17,49 EURO

De wijngaarden waar deze Solarco vandaan komt 
zijn gelegen in de provincie Friuli, meer bepaald in 
Ruttars. De bodem bestaat hier uit een samenstel-
ling van mergel en klei. Deze uiterst geschikte on-
dergrond is ontstaan door duizenden jaren aanslib-
bing 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. Daaren-
boven zorgt de nabijheid van de zee voor de nodige koelte in de zomer. ‘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.

Vertaling tekst in ‘Gambero Rosso 2019’ (  TRE BICCHIERI (= al-
lerhoogste onderscheiding!): “Sinds 1964 is het huis Livon, opge-
richt door vader Dorino, op wereldvlak uitgegroeid tot synoniem 
voor kwaliteit dankzij het werk van Valneo en Tonino Livon. Naast 
de befaamde gevleugelde vrouw, het embleem van het moeder-
huis, kwamen zich andere vlaggenschepen nestelen: RoncAlto in 

de Collio goriziano, Villa Chiopris in de vlakte van Friuli, Borgo Salcetino in Toscane 
en Colsanto in Umbrië. Zo vormen zij een breed gediversifieerd gamma. Voortaan 
zijn de kinderen Matteo en Francesca voltijds aan de slag op het domein. Zij laten 
er een nieuwe wind van enthousiasme, passie en verfrissende, vernieuwende idee-
en waaien. De meest representatieve witte druiven voor de regio zijn ongetwijfeld 
de Tocai Friulano en de Ribolla Gialla. Die hebben diametraal tegenovergestelde 
kenmerken en het is precies wellicht om die reden dat ze geblend worden om alle 
mogelijkheden ervan tot uiting te brengen. Ook de Collio Bianco Solarco 2017 is een 
dergelijke blend. Hij koppelt op magistrale wijze frisheid aan aromatisch vermogen 
met zulk een structuur en sappigheid dat hij de Tre Bicchieri ruimschoots verdient.”

La Chablisienne
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 Frankrijk ~ Chablis 1er Cru AOC.  
‘Fourchaume’ 2016 La Chablisienne
NR.: 463F PRIJS: 21,47 + BTW = 25,98 EURO

Een ‘Chablis 1e Cru’ ligt kwalitatief een stukje 
hoger dan een gewone Chablis. Vanzelfspre-
kend is het ook hier de Chardonnaydruif welke 
in combinatie met de kalksteen-kleibodem de 
aparte smaak geeft. De noordelijk gelegen 1e 
Cru’s zoals ‘Montée de Tonnerre’, ‘Monts de 
Milieu’ en ‘Fourchaume’ worden algemeen als 
de besten beschouwd. Ze zijn wat voller, inten-

ser en steviger van smaak en vragen om iets meer rijping dan een ‘gewone’ Cha-
blis. Deze delicate en zuiver smakende Chablis-Fourchaume is mondvullend en 
mooi in evenwicht. Zijn pure smaak is voortreffelijk te combineren met oesters, 
kreeft, koude krab en allerlei andere visgerechten, schaal- en schelpdieren. Ook bij 
wit vlees en gevogelte zonder zware bereiding, komt hij zeer goed tot zijn recht. U 
kan hem vanaf zijn tweede of derde jaar drinken of hem bewaren tot zijn vijfde à 
zesde jaar makkelijk. Schenk deze klassewijn op 11 à 12 graden.

Vertaling tekst in ‘The Wine Advocate’ Robert PARKER (90/100): “Deze 
Chablis Premier Cru Fourchaume 2016 springt uit het glas met impressies 
van mandarijntjes, geel fruit, subtiele kruiden en natte keien. In de mond 
vrij stevig, zacht en zuiver, met een mooi evenwicht en een lange, subtie-
le, exotische finale. Een zoveelste succeswijn van La Chablisienne.”

RO
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 Frankrijk ~ Tavel AOC.,  
Château D’Aqueria 2017
NR.: 532G PRIJS: 9,90 + BTW = 11,98 EURO

Tavel ligt zo’n 30 kilometer van Avignon en 
Châteauneuf-Du-Pâpe. Ondanks het rijke verle-
den en de huidige goede reputatie, heeft Tavel 
in de eerste helft van de 20ste eeuw toch zeer 
sombere tijden gekend. In de jaren dertig 
dreigde de wijn zelfs helemaal te verdwijnen. 
Een Tavel is geen licht rosé-tje, hij is eerder 
droog en zeer vol van smaak. U kan hem al 
heel jong drinken of bewaren tot uiterlijk zijn 

derde jaar. Schenk hem op 10 graden bij wit vlees, charcuterie, gekruid lamsvlees 
of oosterse schotels. Veel mooier kan een rosé niet worden…

Vertaling tekst in ‘The Wine Advocate’ Robert PARKER (92/100): “De 
neus van de Tavel 2017 wordt gekenmerkt door geconcentreerde im-
pressies van framboos en aardbei. Deze volle, gecorseerde wijn barst 
van het rijp fruit in de mond en eindigt op een rijke, zijdeachtige, lang-
gerekte finale. De elegante, onderliggende textuur van vermalen steen 

zorgt voor een evenwichtige, smaakvolle wijn. Een geweldig mooie, uitgebalan-
ceerde Tavel te drinken in het komende jaar.”

COUP DE 
COEUR

Tekst in ‘Le Guide Hachette des Vins 2019’ (** Vin Remarquable/
Opmerkelijke wijn) COUP DE COEUR ! : “In 1919 verwerft Jean Olivier 
het oude domein van de graven d’Aquéria met zijn 18e-eeuws kas-
teel en zijn park in Franse stijl. Zijn schoonzoon Paul de Bez her-
structureert de volledige wijngaard, 61 hectare uit één stuk, van-

daag geleid door zijn kleinzonen Vincent en Bruno. Een vaste waarde in Lirac en 
Tavel. Hier hebben we een grote Tavel getekend Aqueria : fonkelende galakleur met 
framboosachtige gloed, een prachtige finesserijke neus van rozen en meiklokjes, in 
de mond rond, vol, zacht en lang met tonen van aardbei. Een gulle, goed getypeer-
de wijn, de perfecte begeleider van een hele maaltijd.“

De familie Livon: Valneo, Rossella, Matteo, Francesca en Tonino
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Château D’Aqueria

https://www.magnuswijnen.be/nl/wijnen/italie-collio-bianco-doc-solarco-2017
https://www.magnuswijnen.be/nl/wijnen/chablis-1e-cru-fouchaume-la-chablisienne-2016
https://www.magnuswijnen.be/nl/wijnen/tavel-rose-chateau-daqueria-2017
https://www.magnuswijnen.be/nl/wijnen/tavel-rose-chateau-daqueria-2017
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 Frankrijk ~ Crémant de Limoux ,  
Domaine J. Laurens ‘La Rose N°7 Tête de Cuvée’
NR.: 241RV PRIJS: 11,23 + BTW = 13,59 EURO

Op Domaine Laurens wordt sinds enkele jaren 
ook een uitmuntende mousserende rosé ge-
maakt! Het is een toonbeeld van evenwicht en 
elegantie. Zijn frisheid en impressies van rood 
fruit maken hem zeer bijzonder en fijn. Als men 
dit proeft vraagt men zich echt af waarom je ei-
genlijk meer dan tweemaal zo veel zou betalen 
voor een gelijkwaardige Champagne? Schenk 
hem op 7 à 8 graden, grootse klasse!

Tekst in ‘de 300 beste wijnen onder de 10 euro’ Wijnkoopgids 2019: “Op 
zoek naar een origineel sprankelende finesserosé die barst van 
fraîcheur? Dan is deze vreemd genoeg door witte druiven en vooral 
chardonnay (6o%) gedomineerde cuvée absoluut een kanshebber. Het 
fruit werd geplukt in een wijngaard van 30 hectare in Autan en het be-

treft eveneens een ‘tête de cuvée’, dus theoretisch het beste wat er uit de druiven 
kon gepuurd worden. Vergelijk het met ‘extra vergine’ bij olijfolie. In ons glas parelt 
een fraai zilverroze wijn met trage belletjeskanalen en een constante mousse. Ex-
pressief parfum van patisserie, bosaardbeien, wilde frambozen, vlierbloesem en 
violette. Idem qua smaak: royaal impressies van violette, rode/ zwarte bosbes en 
vooral net geplukte frambozen die uitmonden in een rijpe, maar tegelijk sappige en 
verfrissende textuur. Zeer aangename en fijne carbonatie. Ook geschikt voor 
smaaksjoemelaars die allerlei siroopjes in hun bubbels mengen, want dit is al zo 
lekker (zoet) rijp fruitgedreven an sich dat ze hun terreur kunnen staken. Te drinken 
rond circa 7°C.” 
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Maandag tot en met zaterdag geopend van 9u00 tot 18u00. Zondag gesloten. Er zijn altijd een 20 tot 25 wijnen te proeven.

Mechelsesteenweg 313
B-2550 Kontich

Bisschoppenhoflaan 575
B-2100 Deurne

T 03 326 55 33
F 03 326 58 99

info@magnuswijnen.be
www.magnuswijnen.be

Mgr. Ladeuzeplein 22 
B-3000 Leuven

Leuvensesteenweg 474 
B-1930 Zaventem
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 Frankrijk ~ Champagne, De Venoge  
‘Princes’ Blanc de Noirs Brut
NR.: 333BN PRIJS: 49,55 + BTW = 59,95 EURO

De speciale cuvée des Princes werd in 1864 gecreëerd en de 
Venoge herstelt deze vandaag terug in ere door er Champagne 
van topkwaliteit in aan te bieden.
Zoals de naam al aangeeft, is deze cuvée alleen gemaakt van 
blauwe druiven, een 100% Pinot Noir. Ze zijn alleen afkomstig 
van ‘Premiers Cru’ en ‘Grand Cru’ wijngaarden van de ‘mon-
tagne de Reims’ en bepaalde percelen in de gemeente Riceys. 
Het is een vineuze Champagne met een zeer rijk aroma, zonder 
aan frisheid in te boeten. Aroma’s van vers rood fruit en cassis 
maken dit een zeer aantrekkelijke Champagne, heerlijk lekker! 

Schenken op 6 à 7 graden.

Vertaling tekst in ‘The Wine Advocate’ Robert PARKER (93/100): “Deze 
Princes Brut Blanc de Noirs, 100% Pinot Noir, is uitsluitend afkomstig 
van het jaar 2012 (80% van Verzenay en 20% van Les Riceys). De degor-
gering vond plaats in juli 2017 met een dosering van zes gram per liter. 
De wijn opent met een intens, fijn bouquet van rood fruit en vluchtige 

impressies van dennennaalden en jeneverbessen. In de mond vol en rond, fris en 
delicaat. Een stevige champagne met veel finesse, soepel, slank, elegant en heerlijk 
aromatisch met in het eindstuk verleidelijke tonen van kers en zwarte aalbes. 
Kortom, een prachtwijn!“

Tekst in ‘Le Guide Hachette des Vins 2019’ (** Vin Remarquable/Opmer-
kelijke wijn): “Dit champagnehuis heeft zijn bestaan te danken aan een 
Zwitserse onderdaan uit het kanton en wijngebied Vaud, nl. Henri-Marc 
de Venoge, stichter van het huis in 1837. Zijn zoon bouwt het huis inter-
nationaal uit, brengt speciale cuvées op de markt en is ook de uitvinder 

van het emblematische blauwe lint dat doet denken aan een onderscheiding uit de 
tijd van de Franse monarchie. Sinds 1998 behoort de zaak toe aan de groep Lanson-
BCC. De ‘Cuvée des Princes’, in 1858 gecreëerd door Joseph de Venoge als eerbe-
toon aan de prinsen van Oranje, rijpte drie jaar in de kelders van het huis. Zoals alle 
cuvées die in een speciale fles gebotteld worden (hier in de vorm van een karaf), 
werd ze per glas aan de jury geschonken om de anonimiteit te bewaren. Deze 
Blancs de Noirs, afkomstig van één druif, de Pinot Noir, is even opmerkelijk als de 
Blanc de blancs uit hetzelfde gamma – sommige juryleden hadden hem graag tot 
‘coup de coeur’ gebombardeerd. Meer uitgesproken goudgele kleur, neus van rode 
vruchten en in de mond ook ietsje ronder, lichtjes tannineachtig, maar met dezelfde 
elegantie en een even kwaliteitsvolle afdronk.“

Champagnehuis `De Venoge’

Wijngaarden van het huis `De Telmont’
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 Frankrijk ~ Champagne, J. De Telmont  
‘Blanc de blancs’ 2010 Brut
NR.: 513E PRIJS: 28,88 + BTW = 34,95 EURO

Het huis `De Telmont’ is al generaties lang gelegen in `Da-
mery’, op 5 kilometer van ̀ Epernay’. Er wordt nog met liefde 
Champagne gemaakt en zeer traditioneel gewerkt. Het is 
geen geldmachine waar alles om winst draait en dat wordt 
spijtig genoeg uitzonderlijk dezer dagen. Hun ‘Blanc de 
blancs’ (alleen gemaakt met Chardonnay) is een zeer volle, 
rijke Champagne met een prachtig evenwicht, een juweel-
tje! Schenken op 7 à 8 graden.

Tekst in ‘Le Guide Hachette des Vins 2019’ (** Vin Remarquable/Opmer-
kelijke wijn): “Een handelshuis in Damery, op de rechteroever van de 
Marne. Het werd gesticht in 1912 door Henry Lhopital en behield zijn 
familiaal karakter. Vandaag wordt het geleid door Bertrand Lhopital en 
zijn zus Pascale Parinet, de vierde generatie al. Het huis beschikt over 

een bevoorradingsareaal van 106 hectare en een eigen wijngaard van 32 hectare, 
waarvan tien hectaren biodynamisch bewerkt worden. Hoewel het jaar 2010 in de 
Champagnestreek niet zo hoog aangeschreven staat als in Bordeaux, bracht dit huis 
toch een fantastische versie van deze jaargang op de markt: verscheidene juryle-
den stelden voor deze Blancs de blancs met zijn licht geelgouden kleur met zilver-
kleurige weerschijn een ‘coup de coeur’ toe te kennen. Door de lage dosering (5,5 
gr/l) is dit een extra brut, gevinifiëerd zonder melkzuurgisting, waarna een lange 
veroudering op latten volgde. Expressieve neus met tonen van gegrild en boter, 
gevolgd door delicate impressies van blonde tabak en in de zon opgewarmde 
rotssteen. Stevig van structuur gebouwd rond mooie zuren. In de mond zachte 
aanzet, rijk en vineus, mooi versmolten in een perfect huwelijk, heel harmonisch.“

Domaine J. Laurens

NIEUWSBRIEF JANUARI 2019
ONTDEK ENKELE VAN DE BEST SCORENDE  

WIJNEN VAN ONZE PRIJSLIJST!

https://www.magnuswijnen.be/nl/wijnen/cremant-de-limoux-rose-la-rose-ndeg-7-domaine-jlaurens-0
https://www.magnuswijnen.be/nl/wijnen/champagne-de-venoge-princes-brut-aoc-blanc-de-noirs-0#slide-0-field_product_image-3343
https://www.magnuswijnen.be/nl/wijnen/champagne-bl-de-blancs-75cl-jde-telmont-2010



