1. Lindenhof Chenin Blanc 2019 (Paarl, Zuid-Afrika)

€ 5,95

FRIS EN EVENWICHTIG - VAKKUNDIG GEMAAKT - LEKKER BIJ FRISSE (VIS)SALADES OF GEBAKKEN VIS

Het fruitigste fruit, dat is wat de makers van Lindenhof terug willen zien in hun
wijn. En de wijngaarden rond het wijngoed zijn daar dan ook bijzonder geschikt
voor. Lindenhof ligt op de lagere hellingen van het gebergte Klein Drakenstein in
de regio Paarl. Deze wijnstreek ligt ten noordoosten van Kaapstad, net boven de
beroemde Stellenbosch-wijnstreek. Er worden ook druiven betrokken van
boerderijen in de omgeving, zolang ze maar aan de strikte eisen van Lindenhof
voldoen. De druiven moeten gezond en rijp zijn en - dat geldt vooral voor de witte
druiven - snel en koel geoogst worden, zodat ze hun frisheid niet kwijtraken voor
ze in de pers belanden.

Proefnotitie:
Smaakvolle, droge witte wijn met een krachtig en fruitig aroma. De frisse smaak
ontwikkelt zich evenwichtig en eindigt met wederom veel fruit in de afdronk.

Drinken bij:
Prima bij frisse (vis)salades of gebakken vis.

Houdbaarheid:
Direct na de oogst tot één jaar daarna het best van smaak. Indien gewenst te
bewaren tot twee à drie jaar na de oogst.
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2. Panul Chardonnay 2018/19 (Central Valley, Chili)

€ 6,35

VOL, FRIS, FRUITIG EN AROMATISCH - VETHEID EN EEN VLEUGJE EIKENHOUT - BIJ VIS, ZEEVRUCHTEN OF SALADES

Wijnland Chili heeft veel natuurlijke voordelen. Door de uitgestrektheid van het
land kunnen wijnmakers er het klimatologisch ideale wijngebied uitkiezen voor de
productie van hun druiven. De producent van Panul is Francisco Errazuriz, telg uit
een van de bekendste Chileense wijnfamilies. Hij heeft zijn chardonnaydruiven
aangeplant in Central Valley, in wijngaarden met de koele invloed van de Stille
Oceaan in de nabijheid. Dit zorgt ervoor dat zijn Chardonnay, ondanks z’n vetheid
en vleugje eikenhout, toch ook mooi fris en dus lekker doordrinkbaar is.
De vatenkelder van Errázuriz oogt al net zo machtig als de wijngaarden: rij na rij
van opgestapelde barriques, alles even mooi verzorgd. De reeks wijnen met de
naam Panul weerspiegelt die combinatie van toewijding en onberispelijke
kwaliteit. Ook de naam geeft dat aan: panul betekent ‘omhelzing’ in de taal van de
lokale bevolking Hij verwijst naar de heuvels die de wijngaarden omringen waar
Panul vandaan komt, maar natuurlijk ook naar het pure plezier dat je als
wijndrinker aan deze wijnen beleeft.

Proefnotitie:
Volle, frisfruitige chardonnay met lichte toastnuances in de geur en een ronde,
friszure smaakstructuur. De afdronk is sappig, aromatisch en heeft de nodige
lengte.

Drinken bij:
Uitstekende aperitiefwijn, maar ook prima te combineren met voor- of
hoofdgerechten met vis, zeevruchten of salades.

Houdbaarheid:
Nu op dronk; houdbaar tot twee à drie jaar na de oogst.
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3. L'Arjolle Sauvignon Blanc - Viognier 2018 (Languedoc, Frankrijk)

€ 6,95

AROMATISCH EN SOEPEL - DE IDEALE HUISWIJN - ZEER BREED INZETBAAR

In 2012, 2015 en 2018 uitgeroepen tot beste huiswijn van Nederland! Domaine
de l'Arjolle is een van de meest bekende wijnbedrijven in Zuid-Frankrijk als het
gaat om de productie van Vin de Pays van zeer goede kwaliteit. Zelfs de
invloedrijke Amerikaanse wijnschrijver Robert Parker noemt de wijnen van
Arjolle een van "The world's greatest wine values". Niet voor niets is deze wijn
altijd zeer goed verkocht in onze vorige wijnacties.
Deze witte wijn is gemaakt van de druivensoorten Sauvignon Blanc en Viognier;
vlak voor de temperatuur gecontroleerde gisting vindt een zogenaamde
Macération Pelliculaire plaats (het weken van de schil met het druivensap).

Proefnotitie:
Heerlijk frisse droge witte wijn, rijk geurend, aromatisch met florale en fruitige
nuances. De volle, evenwichtige smaak is aromatisch van afdronk.

Drinken bij:
Prima als aperitief, maar ook goed bij niet al te uitgesproken visschotels.
Veelzijdig te combineren.

Houdbaarheid:
Direct na de oogst al drinkbaar en desgewenst tot 2 jaar daarna te bewaren.
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4. Finca Os Cobatos Godello 2018 (Monterrei, Spanje)

€ 8,95

ELEGANT EN VERFIJND - SAPPIG, FRISDROOG, VOL EN ZACHT - LEKKER BIJ PITTIGE SALADES EN SCHAAL- EN SCHELPDIEREN

Het kleine Monterrei ligt oostelijk van de veel bekendere Rías Baixas en is de
meest droge en warme wijnstreek van het relatief koele en vochtige Galicië. De
omstandigheden voor kwaliteitswijnbouw zijn daarom een stuk gunstiger. De
druiven rijpen gemakkelijker en de wijnen zijn doorgaans wat ronder en voller
van smaak.
Monterrei is - zoals meer kleine wijngebieden in dit deel van Spanje - bezig met
een stevige opmars. Op het wijngoed Finca Os Cobatos van de familie Mendez
wordt hypermodern gewerkt, maar toch worden om kwaliteitsredenen de
gebiedstypische godellodruiven nog steeds met de hand geplukt.
Na de gisting blijft de wijn ruim vier maanden in contact met de uitgewerkte
gistcellen. Een beproefde klassieke techniek om de wijn een vollere en zachtere
smaakstructuur te geven. Het resultaat: een sappige en originele frisdroge witte
wijn, met een uitstekende prijsplezierverhouding en al een lange reeks van zeer
goede persbeoordelingen.

Proefnotitie:
Aromatische droge witte wijn met een fruitige, intense geur en een volle,
evenwichtige en ronde smaak. De afdronk is zacht en aanhoudend.

Drinken bij:
Goede begeleider van smaakvolle voorgerechten, pittige salades en schaal- en
schelpdieren.

Houdbaarheid:
Nu op dronk; goed houdbaar tot twee à drie jaar na de oogst.
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5. Château Lassalle Blanc 2017/18 (Graves, Frankrijk)

€ 12,95

ELEGANT EN VERFIJND - HANDGEPLUKTE SAUVIGNON- EN SEMILLONDRUIVEN - VOL, LUXE EN COMPLEX VAN SMAAK

Dicht bij de stad Bordeaux, in het bekende wijngebied Graves, ligt een
aantrekkelijk wit landhuis met de naam Château Lassalle. Dit wijngoed is al
generaties lang in het bezit van de familie Labbé-Lalanne; sinds 2005 wordt
het gerund door Fabien Lalanne en zijn vrouw Perrine. Lassalle behoort tot
een zeldzaam wordend ras: dat van de onafhankelijke, kleine wijnboer in
Bordeaux. Château Lassalle kan zich staande houden door wijnen van kwaliteit
te leveren. Daarvoor is niet alleen het werk in de wijngaard, maar ook dat in
de kelder van doorslaggevend belang.
De 16 hectare wijngaarden van Château Lassalle liggen op glooiende hellingen
met een bodem die deels uit kiezels, deels uit kalkhoudende klei bestaat. Die
kiezelstenen, in een ver verleden achtergelaten door de rivier Garonne, zijn
typisch voor de Graves. Dat geldt ook voor de druivenrassen die Fabien hier zo
natuurvriendelijk mogelijk verbouwt: de witte sémillon, sauvignon blanc en
muscadelle, naast de blauwe merlot en cabernet sauvignon.
Graves biedt wijnen die tot de meest koopwaardige in de Bordeauxstreek
behoren. Voor droge, op houten fusten gelagerde, witte wijnen is de streek
inmiddels bij insiders een referentie. Ongeveer negen hectaren wijngaard,
ieder voor de helft beplant met sauvignon- en semillondruiven, worden met
de hand geplukt. De sauvignon ondergaat een korte inweking met de schil en
de semillon wordt direct geperst. Beide delen blijven vier dagen in een koele
tank en gisten vervolgens in kleine eikenhouten fusten. De rijping van
acht maanden op de gistcellen zorgt voor een vollere, complexe smaak. Luxe,
klassieke graves die past bij een mooi gerecht.

Proefnotitie:
Fris en verfijnd aroma van citrus, buxus, grapefruit en lichte eikenhouttonen.
De volle, evenwichtige smaak heeft een sappige, ronde afdronk met een
aanhoudend aroma.

Drinken bij:
Fraaie wijn bij gepocheerde of gebakken visgerechten.

Houdbaarheid:
Op dronk vanaf één à twee jaar na oogst, gemakkelijk vijf tot zes jaar houdbaar.
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6. Caruso e Minini Frappato-Syrah 2018 (Sicilië, Italie)

€ 6,95

IDEALE RODE HUISWIJN - LICHT GEKOELD ERG LEKKER - MOOIE COMBINATIE VAN FRAPPATO EN SYRAH

Caruso e Minini bevindt zich in de provincie Trapani, helemaal op de westpunt
van het eiland. Hier bezit de familie 12 hectare verdeeld over twee
wijngaarden. De druiven profiteren hier van optimale omstandigheden. Dankzij
de hoge ligging (tot 450 meter boven zeeniveau) en de koelende invloed van
de nabije zee zijn de dagen zonnig en heet, maar de nachten veel koeler. Dit
zorgt voor druiven met mooi ontwikkelde aroma’s en voldoende frisse zuren.
De bodems zijn een mengsel van zand, klei en kalk, zeer geschikt voor zowel
lokale als internationale druivenrassen. Aan inheemse druiven staan er onder
meer grillo, cataratto, grecanico, frappato, nerello mascalese en nero d’avola,
maar je vindt er ook druiven als chardonnay en syrah.
De Siciliaanse frappato gecombineerd met de internationaal aangeplante
Franse syrah; een gulden greep van Caruso e Minini! De frappatodruif komt van
origine uit Vittoria, en wordt zowel als monocepage gemaakt als gebruikt voor
de bekende Cerasuolo. De syrahdruif mag dan van origine Frans zijn, maar voelt
zich ook in het warme klimaat van Sicilië zeer thuis. Waar frappato gekenmerkt
wordt door elegant fris rood fruit, staat de syrah bekend om donkerder fruit,
meer stevigheid en peperigheid. De combinatie van de twee geeft een heerlijk
soepele wijn, met een verfijnd aroma, sap en frisheid, maar ook vulling en een
fijne kruidigheid.
De wijn fermenteert en rijpt uitsluitend in stalen tanks, voor een zo sappig en
fruitig mogelijk karakter. Dit maakt deze Rosso niet alleen lekker
doordrinkbaar, maar zelfs ook geschikt voor bij vis, bijvoorbeeld zalm of
tonijn. Natuurlijk kun je ‘m ook prima zo drinken, of in combinatie met een
pizza, of pasta met tomatensaus. Ook uitermate geschikt om licht gekoeld te
schenken voor de liefhebber!

Proefnotitie:
Helderrood van kleur en pittig fruitig van geur met nuances van rijp rood fruit
en geurige kruiden. De soepele smaak is fris en rond van structuur en heeft een
soepele, aromatische afdronk.

Drinken bij:
Prima terraswijn, licht gekoeld goed te combineren met koude schotels of licht
gekruide gerechten van de grill.

Houdbaarheid:
Nu drinken, goed tot drie jaar houdbaar.
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7. Caruso e Minini Tasàri Nero d'Avola-Merlot 2018 (Sicilië, Italie)

€ 7,85

SOEPEL SICILIAANS ROOD - VAN NERO D’AVOLA EN MERLOT - DE IDEALE WIJN BIJ KRUIDIGE GERECHTEN

Goede wijn voor alledag zoals die vroeger werd gemaakt, dat is een van de
uitganspunten van Caruso e Minini. Vandaar dat ze hun serie huiswijnen
Tasàri hebben genoemd. Die naam is een samentrekking van de Siciliaanse
uitdrukking ‘ta aisari’, wat zoveel betekent als ‘je moet weer opstaan’. De
intentie van de familie is, met andere woorden, de pure, eenvoudige,
betaalbare huiswijnen van weleer te doen herleven. Dat is zonder meer
gelukt. De druiven komen uit de omgeving van Trapani, op de uiterste
westpunt van het eiland.
De rode Tasàri is een blend van de lokale nero d’avola en de internationale
merlot. Waar eerstgenoemde zorgt voor pittigheid, zorgt laatstgenoemde
voor rondeur. Fermentatie en rijping vinden plaats in roestvrijstalen tanks. Zo
blijft de wijn lekker fris en sappig. Met z’n fruitige, pittige karakter is dit de
ideale rode wijn voor bij pizza. Hij is ook heerlijk bij gegrilde groenten, wit
vlees en typisch Siciliaanse gerechten als arancini of caponata.

Proefnotitie:
Helderrode kleur, krachtig fruitig van geur met nuances van vers rood fruit,
zoals aardbei en framboos en wat zuivel. De smaakstructuur is fris,
aromatisch en sappig in de afdronk.

Drinken bij:
Iets licht gekoeld heerlijk bij koude schotels of gerechten van de grill.

Houdbaarheid:
Op dronk vanaf 1 jaar na oogst en gemakkelijk tot drie jaar houdbaar.
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8. Pontificis Grenache-Syrah-Mourvèdre 2018 (Languedoc, Frankrijk)

€ 8,75

VERLEIDELIJKE, MEDITERRANE WIJN - ZACHTE SMAAK - HEERLIJK BIJ VELE GRILL- EN BRAADSCHOTELS OF EEN PITTIGE KAAS

Wijnproducent Badet Clément & Co. is een bedrijf van deze tijd. Het
benadert het wijnmaken vanuit een andere hoek: de jonge eigenaars, het
echtpaar Delaunay, zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling van
merkwijnen. Ze zijn allebei oenoloog, allebei opgegroeid binnen
traditionele wijnfamilies in de Bourgogne en allebei geschoold in de
Nieuwe Wereld. Een stel dus dat verder kijkt dan de Bourgogne.
De Delaunays hebben een zwak voor de Languedoc, omdat deze streek in
veel opzichten op Californië lijkt, waar ze tijdens hun opleiding voor vielen.
In de Languedoc wordt meer dan elders in Frankrijk geëxperimenteerd en
gezocht naar wijnen die aansluiten bij de smaak van een internationaal
publiek. In de Languedoc maakt het dynamische echtpaar daarom ook zelf
wijn: de Révélation en de Pontificis. Zeer vakkundig gemaakt, erg lekker
en heel aantrekkelijk geprijsd. Het resultaat is zo goed dat de pauselijke
naam Pontificis het etiket siert, met een knipoog verwijzend naar de
beroemde Châteauneuf-du-Pape!
De combinatie van de druivenrassen grenache, syrah en mourvèdre (GSM)
en een korte eikenhoutrijping geeft de Pontificis een stijlvolle en
weelderige smaak met een verfijnde kruidigheid. Na de rijping in eiken
vaten wordt de wijn zonder filtering gebotteld om het maximum aan
smaak te behouden. Pontificis heeft inmiddels een indrukwekkende
erelijst opgebouwd en heeft volgens Perswijn de beste prijskwaliteitverhouding van eenenzeventig Zuid-Franse Rhôneblends.

Proefnotitie:
Helderrode, volle, geurige wijn met vers en gekonfijt rood fruit, een
nuance van licht eikenhout en kruidige tonen in het aroma. De volle smaak
is soepel, rond en heerlijk aromatisch met veel lengte.

Drinken bij:
Evenwichtige, uitgesproken rode wijn. Prima bij vele grill- en
braadschotels of met een pittige kaas.

Houdbaarheid:
Nu op dronk, gemakkelijk houdbaar tot vier jaar na de oogst.
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9. Domaine Coudoulet Pinot Noir 2018 (Languedoc, Frankrijk)

€ 8,95

SAPPIGE, FRUITIGE PINOT NOIR - DOOR RODE BOURGOGNE GEÏNSPIREERD - LICHT GEKOELD HET LEKKERST

Op domaine Coudoulet worden prettig geprijsde wijnen van opvallende
kwaliteit gemaakt. De wijngaarden worden bewerkt zonder gebruik te maken
van irrigatie. Dat maakt het de druiven moeilijker, waardoor ze uiteindelijk
meer smaak krijgen. Dat is waar Domaine Coudoulet bekend om staat.
Hun Pinot Noir is daar een prachtig voorbeeld van. De wijn is lichter en
eleganter dan voorheen en doet eerder aan een mooie Duitse Spätburgunder
denken dan aan een Languedoc-Pinot. Een heerlijk sappige, fruitige, iets
kruidige rode wijn, die het licht gekoeld goed doet als aperitief of bij lichte
vleesgerechten. Dit is Zuid-Franse rijpheid met Bourgondische elegantie.

Proefnotitie:
Lichte robijnrode kleur. De geur is verfijnd met aroma's van rijpe kers,
bosaardbei en lichte toast. De aanzet is vol, sappig en mooi fruitig. Licht kruidig
met zachte tannine in de afdronk.

Drinken bij:
Veelzijdige rode wijn die prima past bij gevogelte en gerechten met
geroosterde groente.

Houdbaarheid:
Direct op dronk; houdbaar tot drie à vier jaar na de oogst.
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10. Sous le Bouchon Corbières 2018 (Languedoc, Frankrijk) NATURE

€ 11,70

MAXIMALE FRUITEXPRESSIE - GEEN TOEVOEGING VAN SULFIET - HEERLIJK BIJ HARTIG ETEN

De familie Bories is een echte wijnfamilie, met diepe wortels in de Corbières
(Languedoc, Zuid-Frankrijk). Pierre Bories maakt deze Sous le Bouchon (‘onder
de kurk’) op een zo natuurlijk mogelijke manier en gebruikt geen synthetische
bestrijdingsmiddelen of meststoffen. Liever verspreidt hij de druivenpulp die
overblijft na het persen in de wijngaarden. Wijn wordt immers in de wijngaard
gemaakt. Als hij de geheimen daarvan kan doorgronden, krijgt hij druiven met
een optimale smaak, is zijn overtuiging. Daarna, in de kelder, start de gisting
met de gistcellen die zich op de schil van de druiven bevinden – de
zogenaamde ‘wilde’ gisten. De natuurlijke bezinking in de tank zorgt ervoor
dat deze rode wijn helder wordt. Bovendien voegt Pierre geen sulfiet toe. Dit
middel is overigens wel toegestaan in wijn en wordt ook in biologische en
biodynamische wijnen gebruikt. De uitdaging voor de wijnmaker is om zo
weinig mogelijk te gebruiken, zodat er geen enkele invloed op de geur en
smaak van de wijn waarneembaar is. Hierna ziet Pierre ook nog eens af van
het gebruikelijke klaren en filteren. Dat Pierre succes heeft, blijkt wel uit zijn
wijnen: die zijn stuk voor stuk fris, sappig en levendig.
Pierre’s Corbières geurt zuiver naar allerlei rood en zwart fruit en heeft een
volle, rijpe fruitsmaak, met zachte tannine. Heel onderscheidend! Schenk de
Sous le Bouchon bij voorkeur licht gekoeld.

Proefnotitie:
Dieprode, intens fruitige wijn met aroma's van pruim, braam en zwarte bes
aangevuld met Zuid-Franse garrigue-kruidigheid (tijm en kreupelhout). Vol en
stevig in aanzet met fijne tannine en een licht kruidige nasmaak.

Drinken bij:
Heerlijk fruitige rode wijn die culinair breed inzetbaar is, bijvoorbeeld bij
hartige hapjes, ovenschotels met groente of gegrilde kip.

Houdbaarheid:
Nu drinken en houdbaar tot twee à drie jaar na oogstdatum.
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11. Domaine Bessa Valley Enira 2015/16 (Bessa Valley, Bulgarije)

€ 12,95

BIJZONDERE KWALITEITSWIJN - TOPKWALITEIT - GERIJPT IN KLEINE, FRANSE EIKENHOUTEN VATEN

Stephan von Neipperg is de fameuze eigenaar van de gerenommeerde grand
cru classé Château Canon La Gaffelière uit Saint-Émilion. In 1999 startte hij
met een Duitse zakenpartner een nieuwe wijngaard in de Bulgaarse
Bessavallei, 150 km zuidoostelijk van Sofia.
De prominente aanwezigheid van kalksteen en klei in de bodem doet denken
aan de betere Saint-Émilionwijngaarden en is een van de belangrijkste
redenen waarom Von Neipperg hier grote kansen ziet. In 2005 was de
wijngaard – met 140 hectaren merlot (52%), syrah, petit verdot en cabernet
sauvignon – gereed voor de eerste oogst.
Wij zijn onder de indruk van de kwaliteit van Enira. Het is een knap gemaakte,
luxe rode wijn met verfijnd gebruik van eikenhout, een warme, volle smaak
en een lang aanhoudende, zachte afdronk. De vinificatie van de handgeplukte
druiven, met sorteertafels en de tweede malolactische gisting in eikenhouten
fusten, lijkt sterk op de werkwijze in Saint-Émilion.
De rijping duurt twaalf maanden en vindt plaats in één, twee en drie jaar oude
fusten. Hierdoor is de houtinvloed mooi gedoseerd en dus niet overheersend.
Dit maakt Enira tot een bijzondere wijn, die liefhebbers van kwaliteitsvolle en
zachte rode wijn zeker zal aanspreken.

Proefnotitie:
Aromatische wijn met kruiden, wat specerijen, rijp rood fruit en licht
eikenhout in de geur. Volle, zachte smaakstructuur met rijpe nuances in de
afdronk en milde tannine.

Drinken bij:
Goed te combineren met kruidige vleesgerechten of harde kazen.

Houdbaarheid:
Nu op dronk, gemakkelijk houdbaar tot zes à zeven jaar na de oogst.
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12. Alvear Pedro Ximénez 1927 (Montilla-Moriles, Spanje)

€ 18,35

GEMAAKT VAN ZONGEDROOGDE DRUIVEN - INTENS VAN SMAAK - BIJ BLAUWE KAAS EN GEDROOGD FRUIT, DESSERTS OF IJS

Oud en eerbiedwaardig, zo mag je familiebedrijf Alvear, opgericht in 1729, wel
noemen. Deze bodega ligt in Zuid-Spanje, in de DO Montilla-Moriles, dicht bij
sherrygebied Jerez. Vanwege de lange, hete en droge zomers staan de druiven
op de hellingen van de bergrug Montilla y Moriles aangeplant, zodat ze ’s nachts
verkoeling krijgen. De sterdruif van Alvear is pedro ximénez. Die kan goed tegen
de hitte en is gewend aan de zeer arme, kalkrijke bodems die typisch zijn voor
dit gebied. Van deze suikerrijke druif maakt Alvear hetzelfde type wijn als in
Jerez,
zowel
droog
als
zoet.
De zoete wijn, PX, wordt van gedroogde druiven gemaakt, en heeft een intense,
diepe smaak. De droge wijnen krijgen een jarenlange rijping in oude vaten.
Tijdens die periode worden jongere en oudere wijnen steeds met elkaar
gemengd. Een deel van de wijnen ontwikkelt zich onder een beschermend laagje
gist (het type fino), een deel oxideert (oloroso) en een deel maakt het allebei
mee (amontillado). Zo ontstaat een serie heel bijzondere, complexe en
uitgesproken
wijnen.
De PX 1927 is gemaakt van, op matten, door de zon ingedroogde, zeer zoete
druiven waaraan druivenalcohol wordt toegevoegd. De wijn rijpt gedurende vijf
jaar in een solera die in 1927 is gestart. In dit systeem wordt wijn van zeer
verschillende oogstjaren met elkaar gemengd.

Proefnotitie:
Natuurlijk zoete wijn met een donkere mahoniekleur. Het aroma bevat nuances
van pruimen en chocolade. Vol, zoet en zeer intens, geconcentreerd fruit en een
zeer lang aanhoudende afdronk.

Drinken bij:
Lekker bij diverse nagerechten en gedroogd fruit. Ook heerlijk bij
blauwaderkazen en zelfs als topping over ijs.

Houdbaarheid:
Na aanbreken enkele maanden houdbaar.
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13. De Pró Cava Brut (Penedes, Spanje)

€ 7,95

VERFIJND DROOG VAN SMAAK - EVENWICHTIG EN ZACHT - UITSTEKEND ALS APERITIEF

Castell d’Or in Catalonië is een samenwerkingsverband van negen coöperaties,
die wijn, Cava en olijfolie produceren. Samen streven ze naar een betere
kwaliteit van de producten én naar een betere beloning voor de aangesloten
boeren. Dankzij die samenwerking kan Castell d’Or moderne faciliteiten
financieren en een team van zeer goede vakmensen in huis halen, onder wie
oenoloog Joan Rabadà.
Cava is de Spaanse mousserende wijn uit de omgeving van Barcelona. Vanwege
de uitstekende prijs-kwaliteit verhouding heeft Cava doorgaans veel meer te
bieden dan bijvoorbeeld Prosecco. Deze De Pró Cava Brut lijkt dan ook op een
echte Champagne, want is gemaakt van druiven van kalkbodems volgens de
Método Tradicional met een zelfde methode van vergisting en daarop volgende
rijping van 9 maanden. Deze brut is verfijnd droog van smaak en wordt gemaakt
van de druivensoorten Xarel.lo (50%), Macabeo (30%) en Parellada (20%) met
slechts 11,5% alcohol.
Uitgeroepen tot beste Cava door de Telegraaf en winnaar in de categorie
mousserend op het Proefschrift Wijnconcours; een prachtige bubbel voor een
perfecte prijs die velen verraste op de vorige wijnproeverijen. Nu nog goedkoper
door het afschaffen van de bubbeltax!

Proefnotitie:
Heerlijk frisse mousserende wijn met citrus, brioche, peer, vlierbloesem en
amandel in de neus en een evenwichtige smaak met een mooie mousse en een
licht bittertje.

Drinken bij:
Top als aperitief, thuis en op recepties. Bij tapas als oester, krab, gerookte zalm,
gamba, foie en pata negra.

Houdbaarheid:
Tot ongeveer twee jaar na aankoop te bewaren.
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14. Prunus Branco 2018 (Dão, Portugal)

€ 7,45

OPVALLENDE WIJN MET ENCRUZADO-DRUIVEN - MODERNE VINIFICATIE - ONVERSLAANBARE PRIJS/KWALITEIT

Portugal is een geweldig wijnland waar heel veel te ontdekken valt. Het heeft een
schat aan inheemse druivenrassen die je nergens anders vindt en een lange
wijnbouwtraditie die in combinatie met moderne techniek zorgt voor wijnen van
hoge kwaliteit.
De druiven voor deze zuiver gemaakte witte Dão komen uit de hoog aangeschreven
Silgueirosregio, met een sterk graniethoudend bodemtype. Wijnmaker Carlos Silva
kiest met 60% voor een groot aandeel encruzado. Deze druif is niet erg bekend, maar
volgens Silva “de koningin van de druiven” in het Dãogebied. Hij vult deze aan met
malvasia, bical en cerceal branco. Zo rond de tweede en derde week van september
worden ze geoogst en vergist. Als moderne wijnmaker kiest Silva vrijwel
vanzelfsprekend voor een koele gisting en geen eikenhoutrijping, waardoor de
druivenaroma’s goed bewaard blijven.
Het resultaat is een karaktervolle, frisse witte wijn met de unieke eigenschappen van
inheemse druivenrassen. Prunus, de moderne Dão met fruit en smeuïgheid, is zowel
in wit als rood een echte plezierwijn. In deze oude wijnregio zijn uiteraard meer
geconcentreerde en complexere wijnen te vinden, maar Prunus is voor deze prijs
onverslaanbaar goed gemaakt!

Proefnotitie:
Sappige droge witte wijn met florale nuances en rijp geel fruit in de geur. De smaak zet
rond, geurig en evenwichtig in, met een volle, aanhoudende afdronk.

Drinken bij:
Goed te combineren met vis, licht kruidige salades of bijvoorbeeld pasta met kip.

Houdbaarheid:
Nu op dronk en houdbaar tot twee à drie jaar na de oogst.
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15. Domaine Du Fraisse Touraine Sauvignon Blanc 2018 (Loire, Frankrijk)

€ 8,40

VERLEIDELIJKE WIJN - ORIGINEEL EN EXPRESSIEF - SCHERP GEPRIJSD - LEKKER BIJ VIS EN ZOMERSE SALADES

Christophe Godet groeide op in de wijngaarden van zijn ouders. Na zijn studie
wijnbouw en oenologie volgde hij hen graag op als eigenaar en wijnmaker van
Domaine du Fraisse in de Loire, dicht bij het mooie dorp Oisly. Dat ligt ten oosten
van Tours, in de appellation Touraine: het koninkrijk van de sauvignon blanc. Het
grootste deel van de 32 hectare wijngaard van het familiebedrijf is dan ook met
deze druif beplant. De wijngaarden liggen op zacht glooiende hellingen op het
zuiden, op ongeveer 130 meter boven zeeniveau. Een goede plek, waar de
druiven zowel de zon als de verkoeling krijgen die ze nodig hebben om hun
aroma’s mooi te ontwikkelen.
Christophe kent de wijngaarden en het werk dat er gedaan moet worden door en
door. Hoewel hij een geschoold wijnmaker is, ziet hij zichzelf in de eerste plaats
als iemand die in een agrarische traditie staat; hij wil de wijnbouwcultuur van zijn
voorouders beschermen en doorgeven. Hij gaat daarom rustig zijn eigen gang en
maakt Sauvignon Blanc in zijn eigen stijl. Vrijwel iedere wijnmaker in de Loire is
laaiend enthousiast over deze oogstkwaliteit. Die is verfijnd en ingetogen, maar
tegelijk levendig, fris en sappig. Veelzijdig ook, want deze wijnen vormen zowel
een opwekkend aperitief als een lekker lichtvoetig glas bij een visgerecht, salade
of vers geitenkaasje. Een wijn met een authentiek karakter!

Proefnotitie:
Frisdroge witte wijn met een aangenaam aroma van groene appel en licht buxus.
De smaakstructuur is friszuur, sappig en eindigt met een ronde en geurige afdronk.

Drinken bij:
Prima wijn bij geitenkaas, koude en warme visgerechten en zomerse salades.

Houdbaarheid:
Nu drinken, goed houdbaar tot drie jaar na de oogst.
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16. Stefan Winter Weissburgunder 2018 (Rheinhessen, Duitsland)

€ 8,95

ZUIVERE WEISSBURGUNDER - GETALENTEERDE WIJNMAKER - LEKKER ALS BORRELWIJN OF BIJ LICHTE GERECHTEN

In het schilderachtig mooie, glooiende landschap van Rheinhessen, rondom het
plaatsje Drittelsheim, liggen de wijngaarden van familiedomein Weingut Winter.
Het in 1949 opgerichte wijngoed wordt sinds 2000 gerund door Stefan Winter.
Deze begenadigde wijnmaker heeft er eigenhandig voor gezorgd dat het domein
is uitgegroeid tot een van de beste in Rheinhessen. Niet voor niets is het domein
sinds 2013 lid van het prestigieuze Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP).
Hoewel Stefan ook wat rode wijnen maakt, ligt de focus op wit. Riesling is de
belangrijkste druif, daarnaast heeft Stefan zich gespecialiseerd in de zogenaamde
Burgunder-soorten: chardonnay, weissburgunder (pinot blanc) en grauburgunder
(pinot gris). De toonaangevende wijngids Gault Millau (2013) schrijft: 'Die
Ortsweine sind bei Riesling, Weissburgunder und Silvaner echte Benchmarks'.
Deze weissburgunder is één van deze wijnen. De druiven zijn afkomstig van
kalkhoudende bodems, wat zorgt voor een onderscheidende, finesserijke wijn.
Drink ‘m gewoon zo, als aperitief, of bij lichte gerechten zoals salade of witvis.
Uitgeroepen tot beste witte wijn onder de tien euro in 2018!

Proefnotitie:
Frisse en sappige droge witte wijn met nuances van geel fruit en peren. De smaak
zet friszuur in en eindigt met een ronde, milde afdronk.

Drinken bij:
Prima wijn bij koude en warme visgerechten, maar ook bij gevogelte in roomsaus.

Houdbaarheid:
Nu op dronk, goed houdbaar tot twee jaar na de oogst.
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17. Badet Clément Révélation Chardonnay 2017/18 (Languedoc, Frankrijk)

€ 9,45

CHARDONNAY MET BOURGOGNEKARAKTER - KLEINE, FRANSE EIKENHOUTEN VATEN - CONCURREERT MET DUURDERE WIJNEN

Als mede-eigenaar van Bourgogneproducent Badet Clément is het voor
Laurent Delaunay een uitdaging om een Bourgogne-lookalike te maken in het
zuiden van Frankrijk. Voor de witte Révélation selecteerde hij koel gelegen
wijngaarden met chardonnaydruiven, onder meer in Limoux. Na de pluk en de
gisting volgt een klassieke rijping in kleine eikenhouten fusten, inclusief de
bâtonnagetechniek uit de Bourgognestreek (het rondroeren van de
gistresten). Hierdoor smaakt de wijn vol en romig, maar met behoud van een
spannende frisheid. De kenmerkende eikenhoutgeur en -smaak dragen bij tot
een krachtige, aromatische witte wijn.
Blind geproefd lijkt de Révélation erg veel op een goede witte Bourgogne uit
de Côte Chalonnaise. Logisch dus dat deze bijzondere witte wijn zeer
succesvol is in ons assortiment en een groot succes was op de vorige
proeverijen!

Proefnotitie:
Volle, aromatische Chardonnay met fijne toast- en eikenhoutaroma’s én rijp
geel fruit in de geur. De smaak is vol, evenwichtig, aromatisch en eindigt met
een ronde, sappige finale.

Drinken bij:
Visgerechten, kip en salades.

Houdbaarheid:
Nu op dronk; goed houdbaar tot twee à drie jaar na de oogst.
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18. Monte Del Frà Custoza Superiore Cà Del Magro 2016/17 (Veneto, Italie)

€ 10,60

HOOGSTE BEOORDELINGEN IN DE GAMBERO ROSSO- ZEER SCHERP GEPRIJSDE TOPKWALITEIT - GASTRONOMISCHE WIJN

Het Gardameer en Verona: voor ons een vakantiebestemming, voor
Monte del Frà werkgebied. Dit wijnbedrijf uit 1958, gevestigd in het
dorp Custoza, bezit hier 140 hectare wijngaarden. De eigenaars, de
familie Bonomo, hebben daarnaast nog wijngaarden in Valpolicella.
Net als veel andere kwaliteitsbedrijven richt Monte del Frà de focus op
twee aspecten: zeer zorgvuldig, streng beheer van de wijngaarden,
zodat de druiven van onberispelijke kwaliteit zijn en het gebruik van
moderne technieken in de wijnkelder, zodat al het goeds van de druif
ook echt in de wijn terechtkomt. Dat wil zeggen: wijnen, want deze
bedrijvige familie maakt rood, wit, rosé, mousserend en zoet – plus nog
grappa en olijfolie.
Marica Bonomo en haar team maken faam met de mooie topcuvée Cà
del Magro: deze droge witte Custoza behaalde al achtmaal de
felbegeerde drie-glaasjeswaardering in de wijngids Gambero Rosso. Een
ongelooflijke prestatie gezien de scherpe prijs. Cà del Magro heeft dan
ook alle kenmerken van goede wijn uit Veneto: verfijning, rijpheid en
een evenwichtige smaakstructuur.
De wijn is samengesteld uit 40% garganegadruiven, aangevuld met o.a.
cortese, manzoni en chardonnay, en rijpt vier maanden in eikenhouten
vaten. Zoals vele mooie witte wijnen is ook deze Custoza op zijn best na
ongeveer een jaar flesrijping.

Proefnotitie:
Krachtig maar delicaat aroma van onder meer geel fruit en lichte
anijstonen. De smaak zet vol, romig en aromatisch in en eindigt
evenwichtig en rond. Mooi en karaktervol!

Drinken bij:
Fraaie droge witte wijn, uitstekend bij fijne visschotels of romige
pastagerechten.

Houdbaarheid:
Jong gedronken uitstekend, desgewenst goed te bewaren tot drie jaar
na de oogst.
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19. Cour des Dames Merlot 2017/18 (Languedoc, Frankrijk)

€ 6,85

Soepele, 'dikke' merlot- prachtige wijn voor een scherpe prijs - evenwichtig, doordrinkbaar en zacht

Catherine en Laurent Delaunay, verantwoordelijk voor La Tour des Dames,
komen uit families met een lange historie in de Bourgogne. Na opleiding
tot oenologue en werkervaring in o.a. Californië vestigde Laurent zich in
1995 als onafhankelijke wijnmaker in Frankrijk, nabij Nuits-Saint Georges.
Naast een specialisatie in hoge Bourgognes legde hij zich al snel toe op de
selectie van hoge kwaliteitswijn in Zuid-Frankrijk.
Deze Merlot komt van druiven uit vier gebieden: Nîmes, Béziers,
Carcassonne en Minervois. Laurent Delaunay wilde vooral een
volgekleurde, soepele, dikke Merlot maken en dat is prima gelukt. De korte
eikenhoutrijping geeft bovendien een verleidelijke vanille-karamel geur.
Een zeer aansprekende wijn en door de soepele smaak altijd lekker.

Proefnotitie:
Uitstekende Merlot voor alledag: geurig, fruitig met nuances van bramen
en bessen in het aroma. Evenwichtig, rond en doordrinkbaar van smaak en
met een zachte afdronk.

Drinken bij:
Uitstekende dagelijkse wijn, maar ook goed te combineren met zeer
diverse gerechten.

Houdbaarheid:
Nu al op dronk; goed houdbaar tot drie jaar na oogst.
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20. Vidigal Reserva 2017/18 (Lisboa, Portugal)

€ 6,95

HEERLIJKE, ORIGINELE RODE WIJN - VOLLE EN RONDE SMAAK - MODERN GEMAAKT, MET HOUTRIJPING

Portugal is een wijnland met talloze kwaliteitswijnen die nauwelijks worden
geëxporteerd. Daardoor zijn ook de autochtone druivenrassen – die
verantwoordelijk zijn voor de onderscheidende geuren en smaken – veelal zeer
onbekend. Maar juist daarom staan deze Portugese wijnen in de belangstelling
van de wijnliefhebber die graag nieuwe wijnen ontdekt. Deze reserva uit de
streek Estremadura (iets ten noorden van Lissabon) is heel geschikt als
kennismaking met Portugese wijn. De wijnmaker gebruikt aragonez- (70%),
castelão- (20%) en een klein beetje cabernetdruiven (10%). De houtrijping en de
moderne manier van wijn maken geven een heerlijke, originele rode wijn met
een volle en ronde smaak.

Proefnotitie:
Fraaie rode wijn met een geurig, kruidig én fruitig aroma. De smaak is soepel, met
lichte, fijne tannine in de afdronk. De wijn blijft zuiver en kruidig (ceder en peper)
hangen.

Drinken bij:
Heerlijk bij gekruide vlees- en stoofschotels of een pittige pizza.

Houdbaarheid:
Nu op dronk; goed houdbaar tot vier à vijf jaar na de oogst.
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21. Louis Germain Les Combes Cabernet-Merlot 2016/17 (Languedoc, Frankrijk) € 7,95
KLASSIEKE BORDEAUXBLEND - SOEPEL EN TOEGANKELIJK - BORRELWIJN, MAAR OOK BIJ DE MAALTIJD OF EEN STUK KAAS

De Languedoc is de ideale streek om lekkere, toegankelijke én betaalbare
huiswijnen te vinden die niet snel gaan vervelen. Neem nu deze Les Combes
van Louis Germain. De wijn is een klassieke blend van bordeauxdruiven
cabernet sauvignon en merlot, maar dan in de rijpe, zachte stijl eigen aan het
warme zuid-Franse klimaat.
De wijn is houtgerijpt, maar op subtiele wijze: wel de vulling en het smakelijke
toasty eikenkarakter, maar zeker geen logge, dikke wijn. Integendeel; het
fruitige, relatief frisse karakter van de Les Combes zorgt ervoor dat ‘ie lekker
doordrinkbaar blijft.
Het is precies die doordrinkbaarheid die ‘m tot een echte allrounder maakt.
Les Combes is heerlijk als borrelwijn, perfect bij een plateau met kazen en
vleeswaren en lekker bij een breed scala aan gerechten. Ideaal om altijd een
doosje van in huis te hebben dus!

Proefnotitie:
Mooie volrode kleur en fijn aromatisch van geur met nuances van bessen,
bramen en licht eikenhout. De smaak zet rond, vol en geurig in en ontwikkelt
een milde tannine in de afdronk.

Drinken bij:
Evenwichtige, volle rode wijn, prima bij stoofgerechten, gegrild rundvlees of
licht gerijpte kaas.

Houdbaarheid:
Op dronk vanaf twee jaar na oogst; gemakkelijk tot vier jaar na oogst
houdbaar.
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22. Di Lenardo Vineyards Refosco 2017/18 (Friuli, Italie)

€ 9,50

VERFIJNDE, ELEGANTE RODE WIJN - ONBERISPELIJKE KWALITEIT - ROND, EVENWICHTIG, KRACHTIG EN AROMATISCH
Massimo Di Lenardo is een allround wijnmaker met wijngaarden ten zuiden
van Udine in Noord-Italië. Naast de veel verkochte witte wijnen, zoals de
pinot grigio en Toh!, worden ook zijn rode steeds geliefder. Massimo
onderscheidt zich met een verfijnde en elegante stijl van bekende maar
ook onbekende druivenrassen.
Deze wijn wordt direct na de gisting bewaard in roestvrijstalen tanks en
krijgt bewust geen houtrijping. Hierdoor proeft u de maximale
fruitexpressie. Het resultaat mag er zijn: een wijn van onberispelijke
kwaliteit.

Proefnotitie:
Diepgekleurde, paarsrode wijn met een kruidig aroma en nuances van
gekonfijt fruit. De smaak is rond en evenwichtig en eindigt krachtig en
aromatisch.

Drinken bij:
Fraaie, pittige wijn bij kruidige en geurige schotels zoals stoofgerechten. Ook
erg lekker bij gegrild vlees.

Houdbaarheid:
Op dronk vanaf één jaar en te bewaren tot vier jaar na de oogst.
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23. Tenuta Giuliano Montepulciano d'Abruzzo 2017/18 (Abruzzo, Italie) BIO

€ 9,80

Superieure kwaliteit Abruzzen met rondheid en kracht – biologische wijngaard met gezonde en rijpe druiven

Abruzzo is een minder bekende, maar mooie streek. De wijnbouw wordt er
bepaald door de Apennijnen, het gebergte dat de regio aan de westkant
begrenst, en de Adriatische Zee aan de oostkant. De bergen zorgen voor de
nodige verkoeling en het verschil tussen dag- en nachttemperatuur is groot. Dat
levert druiven met veel aroma's op. De streek is dus in potentie een fantastische
bron voor krachtige, maar ook zachte rode wijnen. Toch produceren de vele
coöperaties in dit gebied vaak weinig verfijnde en soms ruwe wijnen. Collefrisio
laat met zijn Tenuta Giuliano zien dat het anders kan.
Collefrisio bezit 35 hectare, verdeeld over drie wijngaarden: Valle del Moro
(waar het wijngoed staat), Morrecine en Giuliano Teatino. In deze biologisch
bewerkte wijngaarden staat zowel de blauwe montepulciano als de witte
trebbiano aangeplant: dé druiven van deze regio. Daarnaast teelt het bedrijf
pecorino en falanghina.
Ondanks het gebruik van moderne apparatuur als roestvrijstalen
vergistingstanks waarvan de temperatuur geregeld kan worden, passen de
wijnmakers ook traditionele vinificatiemethoden toe, zoals het langdurig laten
weken van de druivenschillen in hun sap. Daarmee wordt extra smaakintensiteit,
kleur en kracht verkregen. Voor de meeste wijnen wordt een combinatie van
technieken ingezet. Daarmee is Collefrisio in rap tempo opgeklommen tot de
groep van beste wijnmakers van deze regio. Mede door de niet zo bekende
herkomst is de prijsplezierverhouding fantastisch.

Proefnotitie:
Volrood van kleur en aromatisch van geur, met nuances van kruiden, licht
eikenhout en veel rijp rood fruit. De smaak is zacht van inzet, vol, geurig en
aanhoudend in de afdronk. Rijke balans.

Drinken bij:
Heerlijke wijn bij geurige vlees- en pastaschotels of bij milde kazen.

Houdbaarheid:
Op dronk vanaf twee jaar na de oogst en gemakkelijk tot vijf jaar houdbaar.
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24. Cantine Due Palme Primitivo di Manduria Sangaetano 2018 (Puglia, Italie)

€ 10,20

Krachtige rode wijn met veel smaak én zachtheid - zes maanden gerijpt in nieuwe eikenhouten fusten

Primitivo di Manduria is een van de beste wijnen van Puglia, het grote
wijngebied in Zuidoost-Italië. Cantine Due Palme, de toonaangevende
producent in Salento, bewijst met deze primitivo dat Puglia een grote
potentie heeft. Manduria geldt onbetwist als het beste grondgebied voor
deze bijzondere rode druif, die volgens wetenschappers hetzelfde DNA
heeft als de beroemde Californische zinfandel.
Cantine Due Palme specialiseert zich in het maken van rode wijnen met
een volle, ronde smaak. De rijping op fusten van Amerikaans eiken geeft de
wijn een luxe nuance en een verleidelijke, extra complexiteit.

Proefnotitie:
Volrood van kleur, intens en rijk van geur, met kruidige, jam-achtige en
vanilletonen. De smaak is rond, zacht en vol, met milde, evenwichtige
tannine en een aanhoudende aromatische afdronk.

Drinken bij:
Smaakvolle rode wijn. Prima bij gegrild vlees of wild, maar ook heerlijk bij
een gerijpte kaas na de maaltijd.

Houdbaarheid:
Op dronk vanaf twee tot vijf jaar na de oogst.
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