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Een aantal Bordeaux wijnen van het superjaar 2015 in promotie!
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 Bordeaux Rouge AOC.,  
Château Belle-Garde   
‘Cuvée élevée en fût de chêne’ 2015 

BESTELNR.: 523VE PRIJS: 8,25 + BTW = 9,98 EURO

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

alleen goed gelegen wijngronden, zijn eigenlijk de basis van de uitstekende 
kwaliteit die Belle-Garde vandaag te bieden heeft! Gelegen vlakbij St-Emilion en 
op zo’n 30 kilometer van de stad Bordeaux, is het hier bovendien aangenaam 
vertoeven. De gewone versie van Château Belle-Garde is al zo lekker, en dan 
deze vatgerijpte… Eric Duffau heeft 300 eiken vaten van verschillende tonneliers 
en verschillende eiksoorten. Elk jaar worden er daarvan 100 vernieuwd en de 
assemblage om in deze ‘cuvée fût de chêne’ terecht te komen, gebeurt elk jaar 
zeer streng en aandachtig. De prachtige 2015 bestaat uit 80% Merlot en 20% 
Cabernet Sauvignon. De vatrijping op 1/3 nieuwe vaten, 1/3 vaten van 1 oogst 
en 1/3 vaten van 2 oogsten, duurt 12 maanden. De 2015 is nu nog een beetje 
aan de jonge kant maar oh wee als u even geduld heeft en hem zal kunnen 
drinken tussen 2020 en 2027, u zal genieten en beloond worden voor uw 
geduld! Een wijn met een complex en elegant boeket met rijp rood fruit, zachte 
kruiden en een delicate houttoets van vanille. In de mond zacht en smakelijk, 
geconcentreerd, met fluwelen tannines, en een mooi evenwicht tussen hout en 
fruit. Te schenken op 17 à 18 graden bij allerlei vleesgerechten. Een Bordeaux 
vol harmonie, een koopje voor deze prijs!
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 Fronsac AOC.,   
Château Villars 2015 
BESTELNR.: 354E PRIJS: 12,80 + BTW = 15,49 EURO

Château Villars, gelegen in de minder bekende 
Bordeaux appellatie ‘Fronsac’, is voor veel 
mensen al lang geen onbekende meer. We 
hebben de voortreffelijke rode wijn van dit 
domein al meer dan 20 jaar in ons assortiment 
en hij biedt door zijn wat onbekendere 
appellatie, een ongekende prijs/
kwaliteitsverhouding en heel veel waar voor 
zijn geld! De appellatie Fronsac is een vlag die 
vele ladingen dekt. Het kan zowel vrij 
goedkope, relatief eenvoudige rode wijn zijn 

als wat duurdere maar voortreffelijke klassewijn welke zich zonder schaamte 
kan meten met sommige Pomerols en Saint-Emilions. Dit kwalitatief dicht 
benaderen van Pomerol is niet verwonderlijk vermits Fronsac grenst aan 
Pomerol. Het is een zeer klein district dat nog altijd wat onderschat wordt, dat 
maakt het dubbel zo interessant. De familie Gaudrie is al 200 jaar wijnbouwer 
van vader op zoon, 7 generaties al, ze kennen het vak door en door… Sinds 
1997 is het gediplomeerd oenoloog Thierry Gaudrie die dit 30 hectare grote 
domein vakkundig leidt. Zijn vader, Jean-Claude Gaudrie, was bij de eersten in 
deze streek om eiken fusten te gebruiken voor de rijping van zijn prachtwijn, hij 
begon ermee in 1978. Op Château Villars wordt elk jaar een zeer evenwichtige, 
genereuze en gestructureerde wijn op basis van 72% Merlot en 28% Cabernets 
gemaakt. Dit alles wordt mooi ondersteund door een zeer smakelijke 
vanille-toets, voortkomend uit een bewaring van 13 maanden op gedeeltelijk 
nieuwe eiken vaten. Best drinkt u deze en tussen zijn vierde en tiende jaar bij 
een lekker feestgerecht en dit op 17 à 18 graden Celsius. Een aanrader!

Eric Duffau, eigenaar  
van Château Belle-Garde

Thierry Gaudrie, eigenaar 
van Château Villars
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En nog meer Bordeaux van het uitzonderlijke wijnjaar 2015!
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Château Grand Village, een uitmuntend Bordeaux domein van de eigenaars en 
wijnmakers van het gereputeerde ‘Château LA FLEUR’, één van de beste Pomerol’s! 

Grand Village is een groot zeventiende-eeuws familiedomein in Mouillac, een gehucht 
in het kanton Fronsac. Verschillende generaties van eenzelfde familie woonden en 
investeerden er in economische activiteiten waarbij de landbouw meer en meer naar 
de achtergrond verschoof ten voordele van de wijnbouw. De huidige eigenaars, de 
familie Guinaudeau, zijn daar verantwoordelijk voor. Vanaf 1980 zijn Jacques en Sylvie 
met wijnproductie begonnen en hebben altijd als doel gesteld in hun eigen woorden 
‘wijnen te maken die op henzelf lijken: oprecht en eerlijk’. In 1985 krijgt het echtpaar 
de mogelijkheid om het befaamde Chateau Lafleur in Pomerol over te nemen, een kans 
die de echtelieden met beide handen grijpen! Jacques en Sylvie zullen erin slagen de 
reputatie van deze exquise en peperdure klassewijn (prijzen tussen de 400 en 1000 + 
euro per fles…) met uiterste toewijding hoog te houden. Daarbij verloren en verliezen 
ze echter nooit Grand Village uit het oog en met de professionele hulp van zoon Baptiste 
en zijn eega Julie in Pomerol, kunnen de ouders zich weer meer richten op de uitbouw 
van de wijnproductie in Mouillac. Delen van de wijngaarden daar worden heraangeplant 
en grondbewerking en waterhuishouding gemoderniseerd. De oogst per perceel krijgt 
nauwgezette aandacht met betrekking tot rijpheid, pluk en selectie. Op het vlak van de 
rijping dragen de Guinaudeaus er zorg voor dat ze regelmatig hun vatenpark vernieuwen 
en hier kunnen we spreken van een mooie synergie tussen de twee wijnbedrijven! 
Nieuwe vaten aangekocht voor Chateau Lafleur beginnen hun leven op Grand Village om 
na negen maanden naar Pomerol te verhuizen. Met veel trots stellen Jacques en Sylvie 
hun Grand Village wijnen voor.
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 Bordeaux Blanc AOC.,  
Château Grand Village 2015 (Parker 91) 
BESTELNR.: PE232 PRIJS: 12,38 + BTW = 14,98 EURO

Château Grand Village Bordeaux Blanc is gemaakt met sauvignon blanc en 
sémillon. Fermentatie achtereenvolgens op inox, nieuwe en ten slotte één 
jaar oude vaten. Daarna verblijft de wijn 8 maanden op eik waarvan twee 
maanden met omroeren van de droesem. Fruitig (pompelmoes en meloen) 
en met citrusaccent in de afdronk is dit een energieke en frisse witte die je 
best drinkt, tussen zijn tweede à derde en achtste jaar op ongeveer 10 
graden. Heerlijk als aperitief of bij lichte voor- en visgerechten!
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 Bordeaux Supérieur AOC.,  
Château Grand Village 2015 (Parker 90) 
BESTELNR.: PE231 PRIJS: 12,38 + BTW = 14,98 EURO

Château Grand Village Bordeaux Supérieur rijpt -met de typische 
druiven voor de regio merlot en cabernet franc- 12 maanden op 
nieuwe en oudere eiken vaten. Met aroma’s van frambozen en 
aardse tonen en in de finale verse zoete kers is dit een frisse 
‘rechttoe rechtaan’ wijn die elke jaargang een ander gelaat toont. 
Het is een heel klassieke Bordeaux die zeker baat heeft bij wat 
rijping. Heel mooi te schenken op 17 à 18 graden bij allerlei 
vleesgerechten en wild. Op zijn best tussen zijn derde en tiende 
jaar, klasse!
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 Bordeaux Supérieur AOC., ‘G Acte 6’  
2015 Château Grand Village (Parker 90-92) 
BESTELNR.: PE225 PRIJS: 20,64 + BTW = 24,98 EURO

Aan de top van het gamma is er de G Acte 6, geboren uit een droom 
van Jacques, Sylvie, Baptiste en Julie om jaarlijks met de grootste 
zorg en met de ploeg van Château Lafleur een nieuwe rode wijn te 
maken die het karakter van een bepaald terroir en specifieke 
jaargang reflecteert. Gemaakt met 56 % merlot en 44 % cabernet 
franc van wijnranken van vijfentwintig jaar oud krijgen we een 
complexe wijn met veel finesse nadat die vijftien maanden heeft 
doorgebracht op nieuwe en gebruikte eiken vaten. Wat een prachtige 
Bordeaux! Fantastisch bij het betere gevogelte, kalfsvlees en zachte 

kazen op zo’n graad of 18. Een grote klassewijn waar u best van geniet tussen zijn vijfde 
en vijftiende jaar, een absolute aanrader!!! 

De familie Guinaudeau:  
Jacques, Sylvie, Julie en Baptiste

De familie Guinaudeau: Jacques, 
Sylvie, Julie en Baptiste

Ook Chateau Lafleur in Pomerol is eigendom van de 
familie Guinaudeau (met exquise en peperdure klassewijn 

met prijzen tussen de 400 en 1000 + euro per fles…)
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We bieden in overleg met wijnbouwers, die kwalitatief interessante 
wijnen hebben, deze 11 + 1 GRATIS promoties aan.
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 Lalande de Pomerol AOC.,  
Château Tour Marchesseau 2015 
BESTELNR.: 420E PRIJS: 14,04 + BTW = 16,99 EURO

Een paar kilometer ten Noorden van Pomerol, enkel 
gescheiden door het beekje ‘La Barbanne’, ligt een 
al even klein wijngebiedje dan Pomerol zelf, 
namelijk ‘Lalande de Pomerol’. Beide wijnen hebben 
een duidelijk verwantschap, ze worden alle twee 
hoofdzakelijk gemaakt uit de Merlot-druif 
(gewoonlijk zo’n 70%), wat relatief jong drinkbare 
en gulle, zachte wijnen geeft. Een zeer geliefde 
smaak in Vlaanderen... Het smaakverschil met de 

meestal hardere Médoc-wijnen zoals een Saint-Julien of een Saint-Estèphe welke 
voor het grootste deel uit de andere grote Bordeaux-druif ‘Cabernet-Sauvignon’ 
gemaakt zijn, kan dan ook groot zijn. De appellatie-naam ‘Lalande de Pomerol’ 
mag enkel gebruikt worden voor wijnen gemaakt van druiven uit Lalande de 
Pomerol zelf en Néac, een buurgemeente. In dit kleine gebiedje van ongeveer vier 
op vijf kilometer, produceren een 240-tal wijnbouwers jaarlijks iets van een vier 
miljoen flessen klassewijn. Château Tour de Marchesseau is een klein wijndomein 
van 6 hectare. Er wordt 80% Merlot en 20% Cabernet-Franc gebruikt, zeker geen 
harde wijn dus. De wijn verblijft ongeveer 16 maanden op gedeeltelijk nieuwe 
eiken vaten alvorens gebotteld te worden. Het best drinkt u hem tussen zijn derde 
en zevende à achtste jaar. Als begeleider van allerlei wild, gevogelte of ossehaas, 
zal hij u zeker behagen. Schenken op kamertemperatuur, ongeveer 17 à 18 graden 
Celsius dus, lekker!
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 Frankrijk, Saint-Estèphe AOC.,  
Château De Côme 2015 
BESTELNR.: 995E PRIJS: 15,69 + BTW = 18,98 EURO

Saint-Estèphe is de meest noordelijke van de roemrijke 
Haut-Médoc-appellaties. Er worden grote namen 
voortgebracht zoals ‘Calon-Ségur’, ‘Cos d’Estournel’ en 
‘Montrose’ om er maar enkele te noemen. De Belg 
Baron Maurice Velge uit Schoten bij Antwerpen, kocht 
Château De Côme en Château Clauzet in 1997 en 
realiseerde daarmee een oude droom. Hij heeft 
sindsdien al hard gewerkt en veel geïnvesteerd om de 
wijnen op een hoog kwaliteitsniveau te brengen. En we 
mogen zeggen dat hem dat zeer goed is gelukt, het zijn 

allebei uitmuntende wijnen met een interessante prijs/kwaliteitsverhouding! 
Gepassioneerd als hij is, reist hij enkele malen per maand naar Saint-Estèphe om 

alles in goede banen 
te leiden en hij heeft 

zich met een goede ploeg vakbekwame mensen weten te omringen. De 7 
hectare wijngaard van Château De Côme hebben een bodem van klei en 
kalksteen en zijn beplant met 50% Cabernet Sauvignon en 50% Merlot. De 
wijnstokken zijn gemiddeld 35 jaar oud (in 2010) en de oogst gebeurt hier 
volledig met de hand. Na een verzorgde vinificatie met moderne middelen, 
verblijft de wijn 12 tot 14 maanden op eiken vaten waarvan 20% nieuw zijn 
en de rest al één of twee oogsten zijn gebruikt. Deze wijn is klassiek te 
noemen maar heeft toch dat vleugje moderniteit dat hem extra aantrekkelijk 
maakt. Fluweelzacht met toch heel wat power op de achtergrond. Hij heeft 
een zekere vrouwelijkheid door zijn rondheid en souplesse, niet altijd het 
geval voor Saint-Estèphe wijnen. U kan hem best schenken tussen zijn 
vierde en tiende jaar, heerlijk lekker bij rundbiefstuk of gebraad. Klassewijn!
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 Pomerol AOC., Château de   
Valois 2015 (James Suckling 90)  
BESTELNR.: 391E BIO  PRIJS: 29,67 + BTW = 35,90 EURO 

Pomerol is een appellatie die elke wijnliefhebber 
doet wegdromen … De wijnen staan bekend als 
edel en fluwelig zacht en daarom liggen er in elke 
wijnkelder die zich respecteert, wel enkele 
flessen. Het gebied is zo klein en kostbaar dat zelfs 
tot aan de deur van de kerk wijnstokken staan 
aangeplant. Dat is niet verwonderlijk als u weet 
wat de prijzen van top Pomerols zoals ‘Petrus’ of 
‘Le Pin’ vandaag bedragen. Château de Valois is 
opgericht in 1862 nadat een deel van Château 
Figeac - de boerderij Rouyedinat- verkocht werd. 

Het ‘kasteel’ is sindsdien eigendom van de familie Leydet waar Frédéric nu 
aan het roer staat. Het bestaat uit zeven percelen wijngaarden, allen 
gelegen op de zuidelijke hellingen van het plateau Pomerol op nog geen 
kilometer van grote namen als château Figeac en château Cheval Blanc. . De 
druiven die hier aangeplant zijn, zijn 77% Merlot, 19% Cabernet Franc, 3% 
Cabernet Sauvignon en 1% Malbec. De oogst gebeurt steeds manueel en er 
is een jaarlijkse productie van slechts ongeveer 5000 flessen. Vanaf 2012 
werkt men hier volledig biologisch en zodoende mag men vanaf oogstjaar 
2015 het officiële AB biolabel gebruiken. Voor jaargang 2015 is er enkel 

Merlot en Cabernet Franc gebruikt. 
De kersrode tinten en stevige tranen 
doen al het beste vermoeden en onze 
neus wordt bedwelmd door zomers 

rood en zwart fruit. Dankzij de houtlagering heeft deze wijn veel diepte 
gekregen met accenten van vanille, zoethout, zachte kruiden en wat 
gestoofd fruit. Deze evenwichtige klassewijn kent een smakelijke aanzet 
waar alle reeds waargenomen toetsen uitbundig terugkeren. De aromatische, 
lange afdronk behaagt ons en Château de Valois maakt zijn reputatie 
helemaal waar met mooie zuurtjes en nobele tannines die nog niet helemaal 
versmolten zijn Maar dat is slechts een kwestie van tijd want deze mooie 
Pomerol zal op zijn beste zijn tussen zijn vierde en tiende jaar. Jong is het 
geen slecht idee om hem over te gieten in een karaf om hem wat lucht te 
geven, hij bloeit er van open. Schenk deze knappe Bordeaux op 16 à 17 °C. 
Smaakt uitmuntend bij eend, fazant of patrijs maar ook bij een succulent 
stukje lamsvlees, Mechelse koekoek, kalkoen en allerlei gevogelte en wild.. 
Bon appétit!
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De appellatie-naam ‘Lalande de Pomerol’ mag enkel 
gebruikt worden voor wijnen gemaakt van druiven uit 
Lalande de Pomerol zelf en Néac, een buurgemeente.

Na een verzorgde vinificatie met moderne middelen, 
verblijft de wijn 12 tot 14 maanden op eiken vaten. Baron Maurice Velge

Frédéric Leydet

Château de Valois
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De Mâconnais vormt geografisch de overgang 
van Noord- naar Zuid-Frankrijk en is het 

zuidelijkst gelegen stuk van de Bourgogne.

Enkele heerlijk lekkere witte en rode Bourgognes die geen fortuin kosten!
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 Mâcon-Lugny AOC.  
‘Les Crays’ 2017 Joseph Drouhin 
BESTELNR.: 973G PRIJS: 9,58 + BTW = 11,59 EURO

De Mâconnais vormt geografisch de 
overgang van Noord- naar Zuid-Frankrijk en 
is het zuidelijkst gelegen stuk van de 
Bourgogne. De meest bekende en beste 
Mâconnais is ongetwijfeld ‘Pouilly-Fuissé’, 
maar iets meer Noordelijk is ook enorm veel 
kwaliteit te vinden en dit voor zeer redelijke 
prijzen! Mâcon-Villages kunnen echt 
verrassend goed zijn en bieden een zéér 

interessante prijs/kwaliteitsverhouding.
Bovendien is de streek heel mooi. Met zijn stille dorpjes en prachtige Romaanse 
kerkjes is het hier aangenaam vertoeven, rustig en landelijk. Door een vaak 
kalkhoudende bodem geeft witte wijn hier het beste resultaat.Hun Mâcon 
Lugny ‘Les Crays’ is het beste bewijs dat een goede wijnmaker in de Mâconnais 
fantastische wijnen kan maken voor een heel bescheiden prijs! De elegante en 
zeer intense smaak onderscheidt zich door zijn finesse en complexiteit. Een mooie 
rondheid en mondvulling maken deze wijn onweerstaanbaar, klasse! Best geniet 
u er van tussen zijn eerste en vierde jaar op ongeveer 10 graden bij gebakken 
kabeljauw met asperges, gegrilde Lotte met een lichte mosterdsaus of zeetong. 
Klasse!
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 Saint-Véran AOC. 2016  
Joseph Drouhin 
BESTELNR.: 435F PRIJS: 10,73 + BTW = 12,98 EURO

Het familiale huis ‘Joseph Drouhin’ is 
opgericht in 1880 door de toen 22 jarige 
Joseph Drouhin, afkomstig uit de Chablis 
streek. In 1918 volgt zijn zoon Maurice 
hem op en die breidt het huis uit met 
percelen in prestigieuze wijngaarden zoals 
onder andere ‘Clos de Vougeot’ en ‘Clos 
des Mouches’. Nog later is het op zijn beurt 
diens zoon Robert die ook zorgt voor heel 

wat uitbreiding en zelfs een domein koopt in Chablis. Vandaag zijn het zijn 
kinderen, de vierde generatie, die aan het roer staan. De drie broers en één zus 
hebben elk hun specifieke taken en werken elke dag hard om te zorgen dat de 
hoogstaande reputatie van het huis in ere blijft. Ze vullen elkaar feilloos aan en 
streven alle vier dag in dag uit naar perfectie in alles wat ze doen. Ze blijven ook 
steeds alles in vraag stellen en zoeken naar andere en betere manieren om 
bepaalde zaken te doen. Het is de zus, Véronique, die als gediplomeerd oenologe 
de wijnen maakt. Ze werkt volledig biologisch (en zelfs meer en meer 
biodynamisch) en met heel veel respect voor de natuur. Haar streven is om 
wijnen te maken die perfect evenwichtig en harmonisch zijn, fijn, elegant en toch 
karaktervol. Met zijn 73 hectare wijngaarden verspreid over 90 appellaties, heeft 
Drouhin een heel grote verscheidenheid in bodemsamenstellingen en liggingen 
en het is die verscheidenheid die zo typisch is voor deze wonderlijke streek en 
waar een bekwame wijnmaakster zoals Véronique prachtige dingen mee kan 
doen. Hun Saint-Veran is een heel lekkere ongehoute Chardonnay met frisse 
florale geuren en smaken en mooie zuivere aroma’s. Te schenken op 10 à 11 
graden bij allerlei visgerechten of als aperitief en dit tussen zijn tweede en vijfde 
of zesde jaar, heel mooi!

Het familiale huis 
‘Joseph Drouhin’ is 
opgericht in 1880 

door de toen 22 jarige 
Joseph Drouhin

Vandaag is het de 
vierde generatie die 
aan het roer staat

Door een vaak kalkhoudende 
bodem geeft witte wijn hier 

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

NIEUWSBRIEF 
OKTOBER 2018
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 Coteaux Bourguignons AOC.  
2016 Joseph Drouhin 
BESTELNR.: 392F PRIJS: 9,50 + BTW = 11,49 EURO

De benaming “Coteaux Bourguignons” 
refereert aan de 4 departementen van de 
Bourgogne: langs de Côte de Beaune, 
Côte de Nuit, Côte Chalonnaise en 
Beaujolais. Dit is een nieuwe appellatie 
uit 2011, de 101e van het roemrijke 
wijngebied. Het is een bijzondere 
assemblage van Pinot Noir die op 
leem-kalksteen rijpte, en Gamay 

aangeplant op granietbodem. Hij heeft een achttal maanden op jonge eik gerust. 
De waterrand en nog licht paarse schijn verraden zijn jeugdigheid en die kunnen 
we zeker appreciëren in deze fruitige bourgogne. Het rood fruit (framboos, aardbei 
en kers) dat we in de neus waarnemen keert net zoals de lichte kruidigheid 
volop terug in ons mondgevoel. Soepele tannines, fris middenstuk en smaakvolle 
afdronk leveren een zeer aangename wijn op die op zijn best zal zijn tussen nu 
en 2020. Belangrijk is om hem iets koeler te serveren, op zo’n graad of 15, en dit 
bij lichtere gerechten met konijn, kip of een kalfslapje. Mooi!
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 Santenay 1e Cru AOC    
‘Beaurepaire’ 2015 Joseph Drouhin 
BESTELNR.: 080E PRIJS: 24,71 + BTW = 29,90 EURO

Deze Premier Cru is uiteraard een 
monocépage van Pinot Noir. De ideale 
ligging van de wijngaard en een verblijf 
van 12 tot 15 maanden op (deels jonge) 
Franse eik, kunnen bijna niet anders dan 
een uitstekende wijn opleveren. Dat 
merken we al aan de kersrode kleur en 
het veelbelovende tranenpatroon. Onze 
neus wordt bedwelmd door rijpe rode en 

blauwe vruchten, vijgen, medjoul dadels, verse vanille en net geplukte tuinkruiden 
in een zomerse keuken. Qua structuur is deze wijn even gedegen geconstrueerd 
als een Duitse auto. Op onze tong genieten we van een rijkelijke intro, diep 
smakend middenstuk waar de zuren stevig ondersteunen om een briljante finale 
in te luiden: boeiende lange afdronk met een heerlijke lengte die beklijft. De fijne 
tannines tekenen nog present, maar wie maalt daarom? We kunnen deze topper 
nu al drinken op 16 à 17 graden of nog wat wachten tot maximum 2025, is ook 
geen probleem. Uitermate lekker bij gevogelte zoals fazant of patrijs, bij groot of 
klein wild en allerlei vleesgerechten. Wat kan Bourgogne toch lekker zijn…

Clos de Vougeot

Véronique Drouhin, die als gediplomeerd oenologe de wijnen maakt, werkt volledig biologisch  
(en zelfs meer en meer biodynamisch) en met heel veel respect voor de natuur.
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En nog lekker Frans om de feesttafels mee te vullen…
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 Pouilly Fumé AOC.  
‘Les Moulins à Vent’ 2016 
BESTELNR.: 718F PRIJS: 12,38 + BTW = 14,98 EURO

De Loire-streek is bekend om zijn 
prachtige kastelen en heerlijke wijnen. 
Een van zijn bekendste en meest 
gereputeerde appellaties is 
‘Pouilly-Fumé’. Om de appellatie ‘Pouilly 
Fumé ‘ te mogen voeren, moeten de 
druiven afkomstig zijn uit één van de 
zeven toegelaten gemeenten, mag het 
rendement per hectare de 45 hectoliter 
niet overschrijden, mag uitsluitend de 

bekende ‘Sauvignon’-druif gebruikt worden en is het minimum alcoholgehalte 
vastgesteld op 11%. Wat dat laatste betreft moeten we er wel bij zeggen dat 
in goede jaren dit gehalte meestal eerder rond de 12% à 13% schommelt. We 
mogen gerust stellen dat Pouilly Fumé de beste witte wijn van de gehele Loire 
is, beter nog dan de misschien iets bekendere ‘Sancerre’. Dit komt door, 
afhankelijk van de ligging, iets meer klei in de bodem, wat zwaardere, meer 
gecorseerde wijn oplevert. Voor de rest bevat de bodem hier voor een groot 
deel dezelfde kalkgrond als die van Chablis. Deze ‘Les Moulins à Vent’ is een 
goed gestructureerde wijn met een mooie portie fruit en een zekere 
mineraligheid, heel aangenaam! Niet verbazingwekkend dus dat hij regelmatig 
prijzen en médailles in de wacht sleept of ‘Coup de Coeur’ wordt verkozen in 
de gereputeerde ‘Guide Hachette des Vins’. U kan hem vanaf zijn eerste of 
tweede jaar reeds drinken bij allerlei soorten vis, schaal- en schelpdieren en 
zelfs bij lams-, kalfs- en varkensvlees of gevogelte. Niet langer bewaren dan 
vier à vijf jaar en schenken op ongeveer 10 graden. Een heel mooie witte 
Loire, een aanrader! 

RO
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 Saint-Joseph AOC. ‘Les Capelets’   
2015 Pierre Amadieu (Parker 89-92) 
BESTELNR.: 393E PRIJS: 13,63 + BTW = 16,49 EURO

Saint-Joseph is een appellatie in de 
Noordelijke Rhône waar hoofdzakelijk 
rode wijn wordt gemaakt, al is er ook zo’n 
10% wit. Het heeft sinds 1956 de 
Appellation Controlé (AOC) status en de 
wijn is in principe gemaakt met uitsluitend 
‘Syrah’, maar er mag ook maximum 10% 
‘Roussanne’ en ‘Marsanne’ worden 
toegevoegd. Typisch aan deze streek is 

dat de wijngaarden gelegen zijn op steile hellingen en terrassen, niet makkelijk 
om hier in de wijngaard te werken… ‘Pierre Amadieu’ moeten we u 
waarschijnlijk niet meer voorstellen. Het is een gereputeerd wijnhuis uit 
Gigondas dat dus ook Noordelijke Rhône maakt. De druiven voor hun St.Joseph 
worden volledig met de hand geplukt als ze ideaal rijp zijn. De gisting op 
temperatuur gecontroleerde roestvrij stalen tanks wordt gevolgd door een 
verblijf van 12 maanden op eiken hout. 70% in grote eiken kuipen, 30% op 

gewone eiken 
vaten van 2 jaar. 
Het resultaat is een 
wijn met een 
mooie neus van 
zwarte bes, 
framboos en ander 
fruit, en een 
aangename volle 
smaak met heel 
wat zwart en 
blauw fruit en een 
v o o r b e e l d i g e 

elegantie en klasse. Op zijn best op 16 à 17 graden en dit tussen zijn derde of 
vierde en achtste jaar bij gebakken of gegrild vlees, wild, gevogelte of allerlei 
kazen. Heel mooi!
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 Coteaux du Languedoc AOC.,  
Domaine Clavel ‘La Copa Santa’ 2015 
BESTELNR.: 367E PRIJS: 14,87 + BTW = 17,99 EURO

Bijna iedereen zal waarschijnlijk al wel de 
goedlachse wijnbouwer ‘Pierre Clavel’ van 
het gelijknamige ‘Domaine Clavel’ kennen 
vermoed ik. We voeren al vele jaren enkele 
voortreffelijke wijnen van zijn domein in en 
hij is al enkele malen aanwezig geweest op 
onze opendeurdagen om die lekkernijen aan 
u te laten proeven. Zijn wijngaarden bevinden 
zich in het appellatiegebied ‘Coteaux du 
Languedoc’ in Zuid-Frankrijk. Dit strekt zich uit 
over een ruim gebied tussen de steden 

‘Nîmes’ en ‘Narbonne’. De bodem is hier arm zoals het hoort voor elke goede 
wijnbodem, en dikwijls is hij kiezel- en kalkhoudend. Behalve op Domaine Clavel, 
daar is de bodem bezaaid met keien zoals in Châteauneuf-du-Pâpe. En dat is 
volgens eigenaar Pierre Clavel, het geheim van zijn superieure wijnen! Deze 
prestige-versie van Domaine Clavel met de exotisch klinkende naam ‘La Copa 
Santa’ is een absolute topper voor het zuiden! Pierre Clavel laat ons hiermee zien 
wat hij kan verwezenlijken op zijn 40 hectare wijngaard vlakbij ‘Béziers’. De 
wijngaard werd gesticht door zijn vader Jean Clavel, een welbekende naam in de 
streek want het was hij die in de jaren zestig de grote lokomotief en spraakmaker 
van de appellatie is geweest. Zijn zoon teert niet verder op die bekende naam maar 
zorgt met zijn ronduit schitterende wijnen voor een eigen reputatie. ‘La Copa Santa’ 
is een Syrah wijn van de allerbovenste plank: rond, vet met aroma’s van zoethout, 
cassis, framboos en een enorme kracht die geenszins de mooie balans verstoort. 
Kortom, het is een hartveroverende wijn die Clavel’s terroir tot een voorbeeld 
verheft. Drink deze topper vanaf zijn derde à vierde jaar bij een redelijk stevige 
maaltijd of bewaar hem tot zijn achtste of negende jaar. Knappe wijn!

Pierre en Claude Amadieu

De Loire-streek is bekend om zijn prachtige kastelen, 
zoals Château du Nozet bij Pouilly-sur-Loire

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

NIEUWSBRIEF 
OKTOBER 2018

4 topchampagnes van het gereputeerde huis De Venoge!
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 Champagne De Venoge  
‘Princes’ Rosé 
BESTELNR.: 333RE PRIJS: 49,55 + BTW = 59,95 EURO

De prachtige fles in karafvorm herinnert aan het begin van 
de 20e eeuw toen de Europese aristocratie kristallen 
karaffen gebruikte om hun Champagne in te decanteren. 
Deze Princes Rosé is een 100% Pinot Noir afkomstig van 
zorgvuldig geselecteerde wijngaarden op de ‘montagne de 
Reims’ en in de gemeente Riceys. Met aroma’s van bessen, 
aardbeien en citrus, zal dit de perfecte begeleider van 
kreeft of zalm zijn. Uiteraard ook uiterst geschikt als 
aperitief! Schenken op 6 à 7 graden.
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 Champagne De Venoge ‘Princes’  
Blanc de Noirs 
BESTELNR.: 333BN PRIJS: 49,55 + BTW = 59,95 EURO

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 ‘montagne 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.
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 Champagne De Venoge ‘Princes’  
Extra Brut 
BESTELNR.: 333EB PRIJS: 49,55 + BTW = 59,95 EURO

Deze ‘Extra Brut’ is nieuw in het gamma en onderscheid 
zich door een zeer lage dosage van slechts 4 gram per 
liter, wat resulteert in een heerlijk droge aperitief 
Champagne. Gemaakt met 35% Pinot Noir, 35% 
Chardonnay en 30% Pinot Meunier, vinden we hier zeer 
delicate aroma’s en kruidige toetsen terug. Schenken op 
6 à 7 graden, uiterst geschikt als klassevol aperitief!
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Sinds zeer kort is de Venoge gevestigd in het prachtige ‘la villa 
Gallice’ op de prestigeuse ‘Avenue de Champagne’ in Epernay.

Het Champagnehuis ‘de Venoge’ 
wordt in 1837 opgericht door de toen 

al 61 jarige Henri-Marc de Venoge. Al 
vanaf 1845 zijn het zijn zonen Joseph 
en Léon die de leiding overnemen 
en heel de wereld afreizen om het 
merk op te bouwen. Het zijn zij die in 
1851 de nog steeds bestaande cuvée 
‘Cordon Bleu’ lanceren en iets later de 
‘Vin des Princes’. Volgende generaties 

ontwikkelen het Champagnehuis verder en aan het begin van de twintigste 
eeuw is de Venoge goed voor een verkoop van 1 miljoen flessen per jaar van 
de 30 miljoen die in totaal toen werden verkocht. De eerste wereldoorlog 
gooit echter roet in het eten en de verkoop loopt wat terug. Tot 1958 was er 
nog steeds een rechtstreekse familiale link met de oprichter Henri-Marc de 
Venoge. Sinds 1998 maakt de Venoge deel uit van de familiale groep ‘Lanson’ 
(2e grootste Champagne groep) en werd de nieuwe chef de cave ‘Isabelle 
Tellier’ aangesteld, voordien werkzaam bij Veuve-Clicquot. De Venoge is ook 
altijd zeer goed vertegenwoordigd geweest in sterrenrestaurants over heel 
de wereld. De lijst is zeer lang maar onder andere in Tokyo in het 3 sterren 
restaurant ‘Le Château’ van chef Joël Robuchon, in Reims het 2 sterren 
restaurant ‘Les Crayères’, enz… 
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 Champagne De Venoge  
‘Princes’ Blanc de Blancs 
BESTELNR.: 333BB 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. Deze ‘blanc 
de blancs’ is een 100% Chardonnay met druiven die aleen 
afkomstig zijn van ‘Premiers Cru’ of ‘Grand Cru’ wijngaarden 
in Mesnil sur Oger en Trépail. Zorgvuldig geassembleerd 
door de keldermeester van de Venoge, heeft deze cuvée 
een heel mooie mineraligheid en een groot 
bewaarpotentieel. Subtiele aroma’s van bloemen en citrus 

onderlijnen zijn frisheid en elegantie die perfect tot zijn recht zal komen als 
aperitief of bij lichte voorgerechten. Schenk deze uitzonderlijke Champagne op 
6 à 7 graden, prachtig!
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Grote klasse uit Italië…
Een nieuwe ontdekking uit Montalcino, en wat voor eentje!

‘Montalcino’ is de naam van een mooi 
stadje in de provincie Siena dat al sinds 
de middeleeuwen bekend staat om haar 
mooie wijnen. ‘Brunello’ is de plaatselijke 
naam van de sangiovese druif en is 
Italiaans voor het Nederlandse woord 
‘bruintje’. De geschiedenis van de vandaag 
alom bewonderde Brunello di Montalcino 
begint pas goed rond 1870 wanneer 
een vooruitstrevende wijnbouwer 
een rode wijn maakte met uitsluitend 
sangiovese. Brunello di Montalcino kreeg 
internationale bekendheid vanaf 1980, 
toen hij de DOCG-status kreeg. Vandaag 
de dag wordt hij algemeen beschouwd als 
één der beste Italiaanse wijnen. De regels 
die je moet volgen om deze prestigieuze 
appellatie te mogen voeren zijn dan ook 
zeer streng. Zo moet de wijn onder andere 
minimum 2 jaar in eiken vaten rijpen en 
mag hij pas verkocht worden vanaf zijn 
vijfde levensjaar. 
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Ripasso en Amarone van Dal Cero:

De familie Dal Cero produceert wijn sedert drie generaties in de regio’s 
Veneto en Toscane. Francesca, Nico, Davide en Alberto Dal Cero staan nu aan 

het roer en zij streven ernaar om traditie te koppelen aan moderne technieken 
die noodzakelijk zijn om jaar in jaar uit producten van hoge kwaliteit af te 
leveren. Bovendien geeft ‘la famiglia’ blijk van veel moedige ondernemingszin. 
Wij kunnen twee nieuwe interessante rode wijnen uit hun gamma voorstellen. 
Bij ons kon u al eerder kennismaken met hun Toscana IGT, Veneto Pinot Grigio 
delle Venezie IGT, Soave DOC en Cortona DOC. Nu ook hun Ripasso en Amarone!

RO
OD

 Italië ~ Veneto, Valpolicella Ripaso  
Superiore DOC. 2015 Dal Cero 
BESTELNR.: 339E PRIJS: 14,83 + BTW = 17,95 EURO

De Valpolicella Ripasso DOC Superiore is samengesteld uit een klassieke 
assemblage van corvina, rondinella en molinara. De manuele druivenoogst 
gebeurt afhankelijk van het weer in september of oktober. Valpolicella Ripasso 
Superiore ondergaat na fermentatie in stalen tanks een tweede fermentatie 
(gisting) als hij getrokken wordt over de gedroogde en al uitgeperste 
druivenschillen die zijn overgebleven van de Amarone. Daardoor krijgt een 
ripasso een iets hoger alcoholgehalte, hier 14,5%. De wijn verblijft 12 
maanden op eiken vaten van 20 hl. In het glas een robijnrode kleur, de neus 

interessant en complex: zoetheid, succulentie, kruidigheid en gestoofd fruit. Aanzet en middenstuk kenmerken 
zich door aromatische volheid waarna er levendige en frisse zuren in de afdronk volgen en een bittertje. Nu 
drinken kan, maar nog even laten liggen kan zeker ook, geen probleem tot makkelijk 2022. Smaakt heerlijk bij 
eend, varkensgebraad en een smeuïge risotto met aardse smaken. Niet te warm schenken, op ongeveer 17 
graden is prima.
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 Italië ~ Veneto, Amarone della  
Valpolicella DOCG. 2013 Dal Cero 
BESTELNR.: 340Z PRIJS: 33,02 + BTW = 39,95 EURO

Bij de Amarone van Dal Cero hoort misschien een woordje uitleg over dit 
prachtige product. Een Amarone wordt gemaakt van ingedroogde druiven 
(recioto), meestal en hier ook van dezelfde variëteiten als een Valpolicella. 
De druiven komen altijd van de best gelegen wijngaarden en alleen de 
mooiste trossen worden gebruikt. Om de bessen niet te beschadigen worden 
ze voorzichtig naast elkaar te drogen gelegd in houten kratjes of op rekken 
in donkere, goed geventileerde schuren. Dit proces duurt enkele maanden 
en hierbij verliezen de druiven 25 à 40 procent aan vocht, waardoor de 

concentratie van suiker, aroma- en smaakstoffen toeneemt. Na het drogen worden de druiven ontsteeld en 
voorzichtig geperst waarna er een langzame gisting plaatsvindt van ongeveer veertig dagen. U voelt al aan dat 
dit leidt naar een bijzonder boeiende en complexe wijn, zeker als we weten dat er nog een vierjarige rijping volgt 
op eiken vaten en een korte bewaring op fles. Deze Amarone geeft blijk van een verbazende diepte en 
concentratie met een rijk aroma van volrijp fruit, koffie, cacao, kruiden en elegante tannines. Maar hij geeft nog 
niet al zijn geheimen prijs. Er is rood en zwart fruit aanwezig, maar de secundaire geuren en smaken laten nog 
op zich wachten. Tenzij je een Amarone graag jong drinkt, nog even geduld oefenen dus. Op zijn best zal hij zijn 
tussen zijn zevende en dertiende à vijftiende jaar. Ideaal bij geroosterd rundvlees, wild en oude kazen, maar u 
kan er ook zo gewoon van genieten als ‘vino da meditazione’: na een half glas ziet de wereld er al een stuk 
mooier uit… Schenken op ongeveer 17 graden en genieten maar…

De wijnstreek Valpolicella

De familie Dal Cero

Francesca

Davide

Alberto

Nico

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

NIEUWSBRIEF 
OKTOBER 2018

Een nieuwe ontdekking uit Montalcino, en wat voor eentje!

IT
A

L
IË

Topdomein ‘Il Poggione’

Lavinio Franceschi, een grootgrondbezitter uit Florence, werd ooit verliefd 
op het landschap van Montalcino, kocht er een groot stuk land, startte een 

boerderij en cultiveerde er een wijngaard. Elke generatie houdt de vinger 
aan de pols en verdiept zich steeds opnieuw in moderne technieken door 
telkens weer in nagelnieuwe infrastructuur te investeren. Il Poggione was 
een van de eerste wijnmakerijen om de Brunello di Montalcino op de markt 
te brengen (rond 1900!), en werd zo een van de stichters van het Brunello 
di Montalcino Consortium. Het landgoed bestrijkt 530 hectaren met wijn- en 
olijfgaarden, graanvelden, graasweiden en bossen. De familie engageert zich 
voor duurzame landbouw door het gebruik van chemicaliën te beperken en 
zonnepanelen te gebruiken. We bieden u de kans om drie rode wijnen uit hun 
gamma te savoureren en u zal niet teleurgesteld zijn:

RO
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 Italië ~ Rosso di Montalcino DOC.,   
Il Poggione 2016 (Parker 88) 
BESTELNR.: 394F PRIJS: 13,63 + BTW = 16,49 EURO

Deze jonge monocepage van Sangiovese is gemaakt 
van druiven uit de jongere wijngaarden. Hij heeft 
twaalf maanden houtlagering gehad -al is dat niet 
wettelijk verplicht- en de wijn rijpte verder op de 
fles. Door dit product zoveel kundige aandacht te 
geven, krijgen we hier al een wat complexe wijn in 
ons glas zodat we van een ‘jonge Brunello’ kunnen 
spreken. In de neus zwart (gestoofd) fruit, 
kruidigheid met een opvallende rol voor vanille en 
wat cederhout. Na een volle aanzet ontdekken we 
een sappig en soepel aromatisch middenstuk met 
frisse zuren. De afdronk is smakelijk en heerlijk lang 

met zacht bittere tannines. Een bordje tagliatelli al ragu di carne, gegrild vlees 
of een stukje brie, camembert of parmigiano smaken er prima bij.. Drinken op 
17 à 18 °C best tussen zijn tweede en vijfde jaar. Buon appetito! 

RO
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 Italië ~ Brunello di Montalcino   
DOCG.,Tenuta Il Poggione 2013  
(Parker 96) 

BESTELNR.: 395Z PRIJS: 31,32 + BTW = 37,90 EURO

BESTELNR.: 395MZ (1 FLES IN HOUTEN KIST) 150CL PRIJS: 74,30 + BTW = 89,90 EURO

BESTELNR.: 395JZ (1 FLES IN HOUTEN KIST) 300CL PRIJS: 140,41 + BTW = 169,90 EURO

De Brunello is de prins van de Montalcinowijnen en 
deze is gemaakt met handgeplukte Sangiovese 
druiven afkomstig van de oudste wijnranken. Na 
zorgvuldige fermentatie 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 
Brunello ons meteen met een heerlijk boeket van 
aardbei, bosbes 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 afdronk 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!!
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 Italië ~ Brunello di Montalcino   
Riserva DOCG., ‘Vigna Paganelli’  
Tenuta Il Poggione 2012 (Parker 95) 

BESTELNR.: 396Y PRIJS: 49,50 + BTW = 59,90 EURO

Als de Brunello de prins is, kunnen we deze 
Riserva de kroonprins noemen want hij wordt 
alleen gemaakt in de opperbeste oogstjaren 
in een beperkte oplage. De opbrengst komt 
uit de oudste wijngaard die aangeplant werd 
in 1964! De topdruiven worden nog eens 
zorgvuldig geselecteerd en alleen de beste en 
rijpste handgeplukte trossen worden gebruikt 
voor deze parel. De fermentatie duurt 20 
dagen lang en de most blijft de hele tijd in 
contact met de schillen. De wijn krijgt een een 
superieure opvoeding door een 48 

maandenlang verblijf op Franse eiken vaten waarna hij verder rust en rijpt op 
de fles. Dit edel vocht heeft nog een kersrode kleur wat betekent dat hij nog 
een mooie toekomst voor zich heeft. Een waaier van heel veel heerlijke 
geuren betovert al onze reukzin. Zwoel zwart fruit, zoethout, drop, zwarte 
peper, vanille, oregano, rozemarijn en er is nog veel meer dat je kan ontdekken 
op dit olfactorisch avontuur. In de mond worden we rijkelijk getrakteerd: 
robuuste aanzet, meerstemmig middenstuk en een boeiende finale met een 
zacht bittertje in samenspel met fijne zuurtjes en zoete fruitige accenten. Een 
super geconcentreerde wijn met een mooie toekomst die al zo beklijvend is 
dat je er nu al kan en mag van genieten. Op zijn best tussen nu of volgende 
jaar en 2030, geen haast. Drinken op 18 °C bij topproducten zoals chianina 
rundvlees met truffelboter, edel wild met paddenstoelen of een gevulde 
boerenkip met getruffeerde selderijpuree. La vita é bella, uitzonderlijke wijn 
om stil bij te worden…

Montalcino

De familie engageert zich voor duurzame landbouw door het gebruik 
van chemicaliën te beperken en zonnepanelen te gebruiken.

Alleen de beste en rijpste handgeplukte trossen  
worden gebruikt voor de Brunello di Montalcino Riserva.
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Comenge

Vader en zoon ‘Comenge’ nemen het wijn maken heel serieus, ze zijn 
maniakaal tot in het kleinste detail. Ze willen zich echt onderscheiden door 

de kwaliteitslat steeds hoger te leggen en te blijven zoeken en experimenteren 
naar nieuwe en betere oplossingen en technieken. Ze hebben in samenwerking 
met de universiteit van Madrid enkele nieuwe vinificatietechnieken ontwikkeld 
en die zijn zo vernieuwend dat ze prompt gepatenteerd werden! Na slechts 
2 oogsten wisten ze zich al van een naam en een reputatie te verzekeren. 
Ze kregen onder andere 5 sterren (= maximum score) in ‘Decanter Magazine’ 
en werden in ditzelfde magazine tot de 3 beste Ribera’s verkozen. Ook 
verscheidene toprestaurants in Spanje (voor de kenners: ‘Arzak’ en ‘El Bulli’) 
zetten deze wijn op hun kaart.
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 Spanje ~ Rueda DO. ‘Verdejo’ 2017  
Bodegas Comenge 
BESTELNR.: 862G PRIJS: 7,18 + BTW = 8,69 EURO

Alvaro Comenge bewijst met deze wijn dat hij niet 
alleen uitstekende rode wijnen kan maken, maar 
ook heel fijne, elegante witte! De Spaanse appellatie 
‘Rueda’ staat bekend om zijn uitstekende witte 
wijnen. Het gebied is gelegen in het midden van 
‘Castilla-y-León’, ten noordwesten van Madrid, op 
zo’n 35 kilometer van de bekende D.O. ‘Ribera del 
Duero’. De reputatie van en vraag naar Rueda 
wijnen stijgt nog elk jaar en er kwamen ondertussen 
vele nieuwe producenten en voortreffelijke wijnen 

bij. Dé druif van deze streek is de ‘Verdejo’. Het is een zeer delicate druif die veel 
zorg vraagt en natuurlijk ontstaan is in Rueda. Om er het maximum uit te kunnen 
halen is het zeer belangrijk om het juiste, moderne vinificatiemateriaal te hebben. 
Wijn van Verdejo bezit de structuur en balans om goed te rijpen en na een paar 
jaar op fles wordt de smaak noot- en honingachtig. Het hoge gehalte aan glycerol 
zorgt voor rondborstigheid. Hij heeft een mooie mondvulling, fruit en wat 
rondheid, veel body en een mooie, lange afdronk. U schenkt hem best tussen zijn 
eerste en derde levensjaar, op 10 à 11 graden. Heerlijk bij allerlei visgerechten, 
mosselen, rauwe of gepocheerde oesters en natuurlijk bij paella. Alvaro Comenge 
bewijst eens te meer zijn vakmanschap, ook voor het maken van witte wijn. 
Heerlijk lekker!
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 Spanje ~ Ribera del Duero DO.  
‘Biberius’ 2016 Bodegas Comenge 
BESTELNR.: 846F PRIJS: 6,82 + BTW = 8,25 EURO

Ribera del Duero’ heeft als wijnappellatie de 
laatste jaren een zeer goede reputatie opgebouwd. 
Gelegen in ‘Castilla-León, zo’n 200 kilometer ten 
Noorden van Madrid, geniet het van zeer warme 
zomerdagen (overdag temperaturen tot 40 
graden) en frisse nachten (15 à 20 graden). Dit 
grote verschil tussen dag en nacht is een enorm 
voordeel voor de wijnstokken. Doordat die ’s 
nachts kunnen ‘rusten’ verkrijgt men later fijnere 
wijnen met meer frisheid en finesse. Dit 
temperatuurverschil doet zich hier voor doordat 

de wijngaarden op een hoogte van 750 à 800 meter liggen. De 
meest gebruikte druif is de ‘Tempranillo’ die hier ook wel ‘tinto 
del pais’ of ‘tinto fino’ wordt genoemd. Deze ‘Biberius’ wordt 
gemaakt door ‘Bodegas Comenge’, een kleine familiale 
bodega die werd opgericht in 1999. De naam Biberius is 
ontleend aan hoe de Romeinse keizer Tiberius Claudius 
Nero werd genoemd door zijn soldaten toen hij in de eerste 
eeuw na Christus naar Castilla-León werd gestuurd en daar 
verliefd werd op de wijnen van de streek. Deze ‘Biberius’ is 
gemaakt met 90% Tempranillo en 10% Cabernet Sauvignon. Hij 
verbleef 5 maanden op gebruikte Franse eiken vaten. Verwacht 
geen Spaanse blockbuster, het is een lichtvoetige rode wijn die finesse en frisheid 
mooi combineert en waar het jong fruit domineert. Drink hem tussen zijn eerste 
en derde jaar bij allerlei lichte maaltijden en pastagerechten en dit fris op 15 à 16 
graden.

RO
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 Spanje ~ Ribera del Duero DO. Comenge  
‘Crianza’ 2016 Bodegas Comenge 
BESTELNR.: 707F PRIJS: 14,03 + BTW = 16,98 EURO

Deze 100% Tempranillo heeft een vatrijping en 
een gebruik van nieuwe eiken vaten is elk jaar 
anders en wordt volledig bepaald door de 
karakteristieken en de kwaliteit van het 
betreffende wijnjaar, niets is hier standaard 
bepaald. De bodega heeft hiervoor een kelder 
waar 900 wijnvaten in kunnen liggen. Het 
resultaat van al deze belangrijke investeringen en 
grote inspanningen is een wijn die je gerust 
uitzonderlijk mag noemen. Hij weet fruit, kracht 
en zachtheid mooi te combineren tot een prachtig 

geheel. Deze wijn is zijdezacht, vol, harmonieus en delicaat. De afdronk is lang 
en aangenaam. Het mooiste van al is dat u niet moet wachten om deze 
hoogstaande wijn te drinken, hij is nu al perfect op dronk. U kan hem desgewenst 
bewaren tot zijn tiende of elfde jaar maar het is eigenlijk niet nodig, hij is nu 
fantastisch lekker! Geniet er van op 16 à 17 graden bij ossenhaas, reebiefstukjes, 
Chateaubriand, allerlei soorten wild en gevogelte of belegen harde kazen. Een 
wijn die u absoluut moet proeven.
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Vader en zoon 
‘Comenge’ hebben in 
samenwerking met 
de universiteit van 
Madrid enkele nieuwe 
vinificatietechnieken 
ontwikkeld en die 
zijn zo vernieuwend 
dat ze prompt 
gepatenteerd werden!

Door de grote temperatuurverschillen tussen 
dag en nacht kunnen de wijnstokken ‘s 
nachts ‘rusten’ en verkrijgt men later fijnere 
wijnen met meer frisheid en finesse.
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We bieden in overleg met wijnbouwers, die kwalitatief interessante 
wijnen hebben, deze 11 + 1 GRATIS promoties aan.
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Portugal is sinds de toetreding tot de 
Europese Unie in 1986 aan een ware 

opgang bezig en dat begint men sinds 
enkele jaren heel goed te proeven…Snel 
gaat het niet, maar de wijnbouw in Portugal 
is ontegensprekelijk aan een opgang bezig. 
Er wordt hier al ruim drieduizend jaar wijn 
gemaakt, maar het is pas sinds de toetreding 
tot de Europese Unie in 1986 dat de kwaliteit 
met sprongen is beginnen vooruitgaan. Voor 
1986 was de wijnbouw tamelijk primitief, 
traditioneel en conservatief. Portugese wijnen 
waren afgesteld op de binnenlandse vraag en 
drinkgewoonten. Buiten Porto en Madeira was 
er niet veel interessants te vinden. Dankzij de 
strenge EU-regels en de verbeteringen aan 
de infrastructuur (nieuwe verbindingswegen 
bvb.) die met het geld van de Europese Unie 
mogelijk werden, boekte Portugal vanaf 1986 
grote vooruitgang. Door die kwaliteitsstijging 
vonden de Portugese wijnen hun weg naar 
het buitenland en zo werd tevens de aandacht 
getrokken van nieuwe, moderne wijnmakers. 
De prijs/kwaliteitsverhouding in Portugal 
blijft immers nog steeds zeer aantrekkelijk!

RO
OD

 Portugal ~ Vinho Regional Duriense,  
Cedro do Noval 2013/2015 Quinta do Noval 
BESTELNR.: 321Z PRIJS: 9,90 + BTW = 11,98 EURO

De meeste wijn- en port liefhebbers kennen ongetwijfeld het befaamde 
Portohuis NOVAL, producent van de allerbeste Port’s… Maar wist u ook 
dat men hier ook enkele knappe wijnen maakt? Het is Christian Seely die 
altijd overtuigd is geweest dat men in de wijngaarden van Noval ook 
mooie onversterkte Douro wijnen kon maken. Hij werd managing director 
bij Noval in 1993 toen het in handen van AXA millésimes kwam, en begon 
meteen een groot heraanplantingsproject dat tot 2007 liep. In 2004 
brachten ze hun eerste rode Douro wijn uit en was meteen het bewijs 
geleverd dat Noval inderdaad knappe onverstrekte wijnen kan maken! 

Sinds 2001 is Christian Seely algemeen directeur van alle domeinen van AXA geworden en dus ook 
verantwoordelijk voor grote namen als ‘château Pichon-Longueville Comtesse’ in Pauillac, ‘château Petit Village’ 
in Pomerol, ‘château Suduiraut’ in Sauternes, ‘domaine l’Arlot’ in Nuits-Saint-Georges en nog enkele andere 
toppers. Deze ‘Cedro do Noval’ is genoemd naar de enorme cederboom die aangeplant staat aan de Quinta do 
Noval. Het is een wijn die hoofdzakelijk gemaakt is van authentieke Portugese druivensoorten aangevuld met 
wat Syrah. Die samenstelling is bijzonder geslaagd en maakt deze wijn enorm verleidelijk en charmant. Ook de 
18 maanden vatrijping op Franse eiken fusten, mist zijn effect niet. Doordat er 10% Syrah in het mengsel zit, 
mag deze wijn niet de Douro appellatie dragen maar het geeft hem wel die mooie verfrissende toets die perfect 
in het mooi ronde geheel past. Een heerlijk sappige, mondvullende en bijzonder smaakvolle rode wijn! Schenk 
hem tussen zijn vierde en twaalfde jaar op 16 à 17 graden bij lamsbout, hertenbiefstukjes of allerlei wild en 
gevogelte. Een uitzonderlijke wijn in deze prijsklasse, een aanrader!

Christian Seely
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 Spanje ~ Ribera del Duero DO. Familia  
Comenge ‘Reserva’ 2014 Bodegas Comenge 
BESTELNR.: 356D PRIJS: 18,99 + BTW = 22,98 EURO

De Comenge Reserva krijgt zesentwintig maanden houtrijping 
op Franse en Amerikaanse eik. Het is een 100 % tempranillo van 
dertigjarige wijnstokken die gekenmerkt wordt door een 
intense en kruidige neus. Alle vertrouwde en weelderige geuren 
vinden we hier terug in een aromarijke parade: zoethout, rijp 
rood fruit, vanille, karamel, kruidenboeket, kreupelhout en 
uiteraard cacao. Breedvoerige en mondvullende sensaties die 
minzaam onze zinnen prikkelen met versmolten tannines die 
een lange en boeiende finale inluiden. Genieten is het van deze 
volbloed Castiliaan die zijn prijs meer dan waard is en een 
perfecte partner is voor fijne vleeswaren, rundvlees en volrijpe 

kazen. Op zijn best tussen zijn vierde en vijftiende jaar en liefst te schenken op 17 à 18 graden. 
Prachtige Spaanse topwijn!

RO
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Spanje ~ Ribera del Duero DO.  
Don Miguel Comenge  
‘Reserva’ 2014 Bodegas Comenge 

BESTELNR.: 863D PRIJS: 24,78 + BTW = 29,98 EURO

Deze `Don Miguel’ is de 
absolute topversie van het 
domein. De Tempranillo 
druiven zijn afkomstig van 
hun best gelegen wijngaard 
`Las Hontanillas’. Deze ligt 
op een 890 meter hoge, 
zuidelijk georiënteerde 
helling met een arme klei- 
en kalkhoudende bodem. 
Met de druiven afkomstig 

van deze wijngaard kan men de meest complexe en fijnste 
wijnen maken! Het is zonder meer een grote Tempranillo, zeer 
sensueel en charmant met een grote complexiteit, een 
aangename kruidigheid, fijn hout en indrukken van rood fruit en 
snoepgoed. Ook deze kan u vrij lang bewaren (tot minstens 12 
jaar) maar laat zich ook jong al heel lekker drinken. Het volop 
aanwezige fruit en de zachte tannines nodigen echt uit om er bij 
een speciale gelegenheid af en toe al eens eentje open te 
trekken. Schenk deze grote Spaanse wijn bij hoogstaande 
vleesgerechten, wild, gevogelte en allerlei kazen en dit op 16 à 
17 graden, niet te warm dus. Hemelse wijn!

De Comenge Reserva krijgt zesentwintig maanden 
houtrijping op Franse en Amerikaanse eik.
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We bieden in overleg met wijnbouwers, die kwalitatief 
interessante wijnen hebben, deze 11 + 1 GRATIS promoties aan.

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 
1930 Zaventem

Bij ons misschien best bekend om hun fantastisch voetbalelftal 
maar buiten dat hoort Argentinië, samen met Chili, 

ontegensprekelijk tot de meest opkomende Zuid-Amerikaanse 
wijnlanden. Ze maakten de laatste jaren kwalitatief enorme 
sprongen voorwaarts! Het is daarenboven de vijfde grootste 
wijnproducent op wereldvlak. In het Westen, aan de voet van het 
Andes-gebergte en grenzend aan Chili, ligt het Mendoza-wijngebied. 
Het is de regio met het meest kwalitatieve potentieel. De dagen 
zijn er zeer warm en de nachten lekker koel, ideaal voor de 
wijndruif dus. Het gereputeerde wijndomein ‘Altos Las Hormigas’, 
waar de 3 wijnen die we u hier voorstellen vandaan komen, is 
gelegen in ‘Lujan de Cuyo’ op een zachte helling, zo’n 800 meter 
boven de zeespiegel. Het werd opgericht in 1995 door een groep 
Italiaanse gepassioneerde wijn-professionelen en is 206 hectare 
groot waarvan 45 hectare beplant zijn met wijnstokken. Het is een 
uiterst modern domein met alle nieuwste technologische snufjes 
en apparatuur. De wijnmaker is de bekende Italiaanse oenoloog 
‘dr. Alberto Antonini’, een man voor wie het wijn-maken geen 
geheimen kent…

RO
OD

 Argentinië ~ Mendoza,  
Colonia Las Liebres  
‘Bonarda’ 2017 (Parker 90) /2018 

BESTELNR.: 852G PRIJS: 6,93 + BTW = 8,39 EURO

‘Colonia Las Liebres’ is een 
zustermerk van ‘Altos Las 
Hormigas’. Deze wijn wordt voor 
100% gemaakt met de ‘Bonarda’ 
druif door dezelfde wijnmakers, 
met name ‘Alberto Antonini’ en 
‘Attilio Pagli’. Om de optimale 
rijpheid en de fijne tannines te 

kunnen verkrijgen die ‘Bonarda’ nodig heeft om excellent te zijn, 
worden de druiven altijd zo laat mogelijk geplukt. Op die manier kan 
hij zelfs de edele ‘Malbec’ naar de kroon steken. De wijn wordt 
bewust niet op eik gelagerd zodat de typische karakteristieken van 
deze druif zo puur mogelijk tot uiting zouden kunnen komen. 
Hierdoor bewaart hij tevens zijn frisheid en komt zijn aangename 
fruitigheid en zijdezachte mondvulling volledig tot zijn recht. Drink 
deze donkerkleurige en voortreffelijke wijn jong, tussen zijn eerste 
en derde jaar, en dit wat frisser op zo’n graad of 16. Heel lekker bij 
stevigere vleesgerechten en de meeste kazen. Geen geld voor zo’n 
klassewijn… 
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... en zijn wijnmakers.

Argentinië, een wijnland om rekening mee te houden!

RO
OD

 Argentinië ~ Mendoza, Altos Las Hormigas  
‘Malbec’ 2017 (Parker 89) 
BESTELNR.: 687G PRIJS: 8,25 + BTW = 9,98 EURO

Malbec is oorspronkelijk een Franse druivenvariëteit die heel 
veel wordt gebruikt in ‘Cahors’ en in mindere mate in de 
Bordeaux- en Loirestreek. Overgewaaid naar Argentinië halfweg 
de 19e eeuw, had de druif daar onmiddellijk succes. Ze geeft er 
wel compleet andere resultaten dan in Frankrijk. De 
hedendaagse Argentijnse wijnen die van Malbec zijn gemaakt, 
hebben uiterst zachte, zoete tannines en kunnen aldus reeds vrij 
jong gedronken worden. Iets helemaal anders dus dan de 
‘zwarte’ Cahors die meestal bijzonder hard en ontoegankelijk 
zijn in hun jeugdjaren. Deze 100% Malbec is een diepgekleurde, 

zeer geconcentreerde wijn met zachte tannines, een aangename ronde soepelheid en een 
mooie afdronk met een klein beetje hout en een jamachtige fruitigheid. Hij is niet lang 
geleden verkozen tot allerbeste Argentijnse Malbec onder de 15 Engelse Pond door het 
befaamde wijntijdschrift ‘Decanter’! U drinkt hem best tussen zijn eerste en vijfde jaar bij 
gestoofd of gebraden lamsvlees, steak van de grill met pepersaus, rundvlees, spare ribs, 
confits van eend en gans, zacht smakende wildgerechten of harde kazen. Schenken op 16 
à 17 graden, niet te warm dus. Een heel mooie prijs/kwaliteitsverhouding!
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 Argentinië ~ Mendoza, Altos Las Hormigas  
‘Malbec Reserva Vineyard Selection’ 2014  
(Parker 93) 

BESTELNR.: 853D PRIJS: 18,59 + BTW = 22,49 EURO

De zeer rijpe en streng geselecteerde Malbec druiven van deze 
‘Altos Las Hormigas Reserva’ werden volledig met de hand 
geplukt en bleven ongeveer 30 dagen in kleine roestvrij stalen 
kuipen om vervolgens 16 maanden op uitsluitend Franse eiken 
vaten te worden gelagerd. Het resultaat is zonder meer 
fenomenaal te noemen… Deze wijn zou elke wijnliefhebber 
eens in zijn leven moeten geproefd hebben om te weten wat 
men in Argentinië met Malbec kan bereiken! Zijn zwarte kleur 
bereidt u al voor op wat gaat komen: een topwijn… Een zeer 
complexe neus van rood en zwart fruit, lavendel en cederhout, 

een uiterst geconcentreerde smaak die toch zacht, mild en zuiver is en een bijna eindeloze 
afdronk die je alleen bij de allergrootste wijnen kan terug vinden. Mama mia, om even stil 
van te worden… Alhoewel u deze wijn gemakkelijk 15 jaar kan bewaren en hij in de 
komende jaren nog veel 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 
smakende wildgerechten of harde kazen. Een droom van een wijn!

Wijndomein ‘Altos Las Hormigas’ ...
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