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1. Elvia Cava Brut (Utiel-Requena, Spanje)      € 8,45 
 

LEKKERE, TOEGANKELIJKE DROGE CAVA - RIJPE, ZACHTE STIJL MET TIKJE TOAST - IDEAAL ALS APERITIEF OF VOOR EEN FEESTJE 

 

Cava mag in verschillende delen van Spanje gemaakt worden, maar in de praktijk 

komt het grootste gedeelte nog altijd uit de Penedès. Niet zo vreemd, want om 

goede mousserende wijnen te maken, mag het klimaat niet te warm zijn. 

Er zijn echter meer gebieden in Spanje waar de omstandigheden koel genoeg 

zijn. Bijvoorbeeld in Utiel-Requena, waar de hoge ligging van de wijngaarden en 

de invloed van de Middellandse Zee de warme zomertemperaturen temperen. 

Het is hier dat wijnmaker Luis Miguel Calleja zijn heerlijke Elvia Cava’s maakt. 

Deze Brut is volledig op basis van macabeo. Na de tweede vergisting in de fles 

(Cava wordt altijd gemaakt volgens de traditionele methode) rijpt de wijn nog 

tenminste 12 maanden op de gisten. 

Dit zorgt voor een mooie droge Cava met een tikje toast en brioche, in een rijpe, 

toegankelijke stijl. Bijzonder knap gemaakt in deze prijscategorie als je het ons 

vraagt! Drink ‘m als zomers aperitief, of schenk ‘m bij een feestelijke 

gelegenheid. 

Proefnotitie: 
Prima Cava met geel fruit, wat citrus en florale nuances in de geur. De smaak is 

rond, mild en eindigt met een frisdroge afdronk. 

Drinken bij: 
Prima aperitief bij licht gekruide amuses, ook goed te combineren met koude 

visschotels. 

Houdbaarheid: 
Nu op dronk, eventueel 1 à 2 jaar goed houdbaar.  
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2. Vitteaut-Alberti Crémant de Bourgogne Cuvée Lucien Brut (Bourgogne, Fr.) € 15,30 
 

DÉ KLASSIEKE MOUSSEUX UIT FRANKRIJK - TOPKWALITEIT BUBBELS - HET BESTE FRANSE ALTERNATIEF VOOR CHAMPAGNE 

 

Crémant de Bourgogne wordt op dezelfde manier als champagne gemaakt. De 

basiswijnen krijgen hun bubbels dus door een tweede vergisting in de fles. Die 

basiswijnen bestaan uit blends van chardonnay, pinot noir en aligoté. Die blends 

worden heel zorgvuldig samengesteld: het karakter van de blend bepaalt 

grotendeels het karakter van het eindresultaat en ook de goût maison, de stijl 

van het huis. Bij Vitteaut-Alberti is die stijl elk jaar weer lichtvoetig, zacht en zeer 

verfijnd. 

Crémant de Bourgogne van dit hoge niveau is het beste Franse alternatief voor 

Champagne. Deze prachtige Blanc de Blancs wordt gemaakt van uitsluitend 

witte druiven, namelijk 80% chardonnay en 20% aligoté. De wijn rijpt 16 tot 18 

maanden op fles en is mede hierdoor uiterst verfijnd. 

Proefnotitie: 
De mousse is zeer fijn en zacht, de geur licht fruitig en verfijnd. De smaak is door 

de rijping van drie jaar opvallend zachtdroog en elegant. 

Drinken bij: 
Een perfect aperitief, maar ook lekker als begeleider van een feestelijke 

gelegenheid. 

Houdbaarheid: 
Nu op dronk en houdbaar tot uiterlijk drie jaar na aankoop.  
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3. Badet Clément Révélation Sauvignon Blanc (Languedoc, Fr.) 2019   € 8,95 
 

GEURIGE, SMAAKVOLLE SAUVIGNON BLANC - LUXE HUISWIJN - AANGENAAM ALS APERITIEF, BIJ SALADES OF VIS 

 

Wijnproducent Badet Clément & Co. is een bedrijf van deze tijd. Het benadert 

het wijn maken vanuit een andere hoek: de eigenaars zijn allebei oenoloog, 

opgegroeid binnen traditionele wijnfamilies in de Bourgogne en 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 aantrekkelijk geprijsd. 

De Révélation Chardonnay is de laatste jaren de bestverkochte wijn in onze 

wijnactie.    

 

De nieuwe Révélation Sauvignon Blanc is dan ook een aanwinst. De druiven voor 

deze wijn zijn afkomstig uit vier verschillende Languedoc-terroirs, namelijk uit 

de Hérault, de Gard en twee verschillende delen van de Aude. Dit zorgt voor een 

mooie balans tussen fruit, rondeur en frisheid. Anders dan de overige wijnen in 

de Révélation-serie, krijgt de Sauvignon Blanc geen houtrijping, passend bij het 

frisse, expressieve karakter van de druif. Wel rijpt de wijn na de alcoholische 

vergisting nog enkele maanden op de gistresten voor wat extra intensiteit. 

Hierdoor is de Révélation Sauvignon een geconcentreerde, intens fris-fruitige 

wijn. Makkelijk door-drinkbaar, aangenaam verkwikkend en breed inzetbaar.  

Proefnotitie: 
Fruitige frisdroge Zuid-Franse Sauvignon met citrus en buxus in het aroma en 

een sappige, volle smaakstructuur; de afdronk is aromatisch, fris en evenwichtig. 

Drinken bij: 
Heerlijke wijn bij zeevruchten, visschotels, maar ook geitenkaas. 

Houdbaarheid: 
Nu op dronk, goed tot twee jaar na de oogst houdbaar.  
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4. Domaine Coudoulet Pinot Gris (Languedoc, Frankrijk) 2019   € 8,95 
 

BEPERKTE PRODUCTIE VAN HOGE KWALITEIT – LOEPZUIVER - VOLLE, RONDE SMAAK  

 

De kundige en ervaren Pierre André Ournac is de eigenaar van zowel het Pays 

d’Oc-domein Coudoulet, als het in Minervois-La Livinière gevestigde Château 

Cesseras. Sinds de oogst 2018 is Camille, de talentvolle zoon van Pierre André 

Ournac, in het familiebedrijf gekomen. Camille heeft ondanks zijn jeugdige 

leeftijd (hij is geboren in 1993) al veel ervaring opgedaan. In het kader van zijn 

studie liep hij onder meer stage bij Château Lagrange, 3e grand cru classé in 

Saint-Julien. Na zijn master oenologie werkte hij in Californië, Chili en Zuid-

Afrika. Met zo veel ervaring en nieuwe inzichten op zak is het logisch dat Camille 

het anders aanpakt dan zijn vader. De nieuwe oogsten zijn aromatischer, 

zuiverder en nog sprekender van smaak.  

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. De Viognier van Coudoulet is één van de top 10 wijnen van onze 

wijnactie en we zijn dan ook blij dat we nu ook een Pinot gris van dit mooie huis 

kunnen aanbieden! 

Pinot gris kent vele vormen en herkomstgebieden. Van lichte, dun smakende 

Italiaanse slobbers tot rijke, zoetige Elzassers. Deze druif rukt gelukkig ook op in 

de Languedoc, waar de omstandigheden ideaal blijken te zijn. De 

druivenstokken op het perceel ‘Le Loup’ zijn nu 12 jaar oud en leveren een 

prachtige kwaliteit. De druiven worden ‘s nachts geoogst, blijven 24 uur met de 

schillen weken en worden dan vergist. De wijn blijft daarna in contact met de 

uitgewerkte gistcellen (‘sur lie’), waarbij hij gedurende drie maanden regelmatig 

wordt geroerd. Deze techniek heet ‘bâtonnage’ en zorgt voor een heerlijke 

sappigheid met extra complexiteit.  

Proefnotitie: 
Bleekgele kleur en loepzuiver van geur met tonen van peer, meloen en rijpe 

appel. Mooi vol en sappig van structuur met een frisse nuance en milde finale.  

Drinken bij: 
Heerlijke borrelwijn en ideaal om te serveren bij lichte (vis)gerechten en 

zomerse salades. 

Houdbaarheid: 
Nu drinken en tenminste houdbaar tot twee jaar na de oogst.   
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5. Stefan Winter Blanc de Noir Spätburgunder (Rheinhessen, Duitsland) 2019 € 9,95 
 

WITTE WIJN VAN DE BLAUWE SPÄTBURGUNDER – ALS EEN BLANC DE NOIR CHAMPAGNE ZONDER BUBBELS – HEERLIJKE WIJN! 

 

Stefan Winter geldt als een van de aanstormende talenten in Duitsland. Sinds 

2000 is hij wijnmaker van het gelijknamige familiebedrijf in Dittelsheim, gelegen 

in het zuiden van Rheinhessen. De beste wijngaarden bevinden zich op smalle 

terrassen met arme, kalksteenhoudende bodems. Dit komt de kwaliteit zeer ten 

goede. De wijnen blinken dan ook uit in zuiverheid en fraîcheur. Sinds 2013 is 

Winter lid van het prestigieuze Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP), 

waartoe alleen de beste Duitse wijnproducenten behoren.  

Hoe je dat doet, een witte wijn maken van een blauwe druif? Simpel. Wijn krijgt 

zijn kleur door contact met de schil van de druif, waarin zich de kleurstoffen 

bevinden. Hoe minder contact met de schil, hoe minder kleur de uiteindelijke 

wijn heeft. Om deze witte Spätburgunder te maken, gebruikt Stefan dus 

uitsluitend het eerste deel van de persing. Dat sap is namelijk niet of nauwelijks 

bij de schillen geweest en zodoende vrijwel kleurloos, net als een witte wijn. De 

vergisting en korte rijping vinden plaats in roestvrijstalen tanks, waarna de wijn 

gebotteld wordt. 

Het levert een heerlijke, verrassende witte wijn op. Sappig, mild en fris, met de 

smaak van rijpe appel en steenfruit en net even wat meer vulling dan een 

gemiddelde witte wijn. Zoals al Winters wijnen is ‘ie spatzuiver, verfijnd en 

superverleidelijk. Origineel als aperitief, maar ook lekker bij diverse gerechten. 

De favoriete wijn van enkele van onze selectieproevers! 

Proefnotitie: 
Originele witte wijn met een verfijnde geur van perzik, rijpe appel en witte 

bloesem. Verfrissend, intens sappig en droog van smaak met een lichte 

amandeltoets in de finale. 

Drinken bij: 
Prima geschikt voor bij de borrel, of te drinken bij lichte visgerechten en salades 

met schaaldieren. 

Houdbaarheid: 
Nu drinken; ten minste houdbaar tot drie jaar na de oogst.   
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6. Sepp Moser Organic Grüner Veltliner (Kremstal, Oostenrijk) 2019 BIO  € 10,40 
 

AMBACHTELIJK EN BIOLOGISCH - IDEAAL ALS BORRELWIJN EN BIJ (VOOR)GERECHTEN - FRISHEIDSGARANTIE DOOR SCHROEFDOP 

 

Nikolaus Moser, eigenaar van het Oostenrijkse bedrijf Sepp Moser, zal heel lang 

‘de zoon van Sepp Moser’ blijven. Net zoals Sepp Moser heel lang ‘de zoon van 

Lenz Moser’ bleef. Dat krijg je met die bijzondere wijnpersoonlijkheden. 

 

Nikolaus wil vitale druiven kweken en is overgestapt op biodynamie. Daarmee 

is hij een pionier binnen de Oostenrijkse wijnbouw. Waar veel topproducenten 

alleen maar dure wijnen maken, overtuigt Niki Moser in het Oostenrijkse 

Kremstal ook met een prachtige kwaliteit witte ’instapwijn’. Hij bewijst dat een 

goede Grüner Veltliner - biologisch bovendien - ook zeer betaalbaar kan zijn. 

De wijn rijpt uitsluitend in roestvrijstalen tanks, zodat de jeugdige fruitgeuren zo 

lang mogelijk bewaard blijven. Inmiddels is deze frisdroge, sappige ‘Grüner’ - 

met het zo kenmerkende, lichtkruidige druivenaroma - een heel gewilde 

huiswijn van talloze restaurants in Oostenrijk. Zeer aanbevolen en mede door 

de schroefdop is versheid verzekerd. 

Proefnotitie: 
Heerlijk frisse, droge witte wijn met een fruitig én kruidig aroma. De sappige, 

droge smaak blijft geurig aanhouden; de afdronk is evenwichtig en fruitig. 

Drinken bij: 
Uitstekend bij salades, koude voorgerechten of als aperitief op het terras. 

Houdbaarheid: 
Nu prima op dronk, goed houdbaar tot twee à drie jaar na oogstdatum.   
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7. Villa Castello Terre di Chieti Sangiovese (Abruzzo, Italië) 2018/19   € 6,45 
 

100% SANGIOVESE - EIKENGERIJPT; HEERLIJK VOLLE SMAAK - ERG LEKKER 

 

Ieder wijnbedrijf in Abruzzo ligt zowel dicht bij zee als dicht bij de bergen. De 

wijnbouw vindt er namelijk plaats in een vrij klein gebied tussen de ruige 

Apennijnen aan de westkant en de Adriatische Zee aan de oostkant. Het wordt 

hier nooit heel erg heet en het verschil tussen dag- en nachttemperatuur is fors. 

De druiven voor de Villa Castelo serie – voornamelijk Chardonnay voor wit en 

Sangiovese voor rood – krijgen daardoor extra frisheid en aroma. Na de gisting 

volgde een korte rijping in eikenhouten fusten. De prachtige rijpheid van de 

Sangiovese druif in de Abruzzen en de eikenhoutrijping geven een heerlijke, 

volle rode wijn die dankzij een beperkt alcoholgehalte zeer door-drinkbaar is. 

Proefnotitie: 
Volrode Italiaanse wijn met gekonfijt fruit en kruiden in het aroma. De smaak 

zet vol, sappig en rond in en eindigt geurig, met pittigheid. 

Drinken bij: 
Toepasbaar bij vele voor- en hoofdgerechten, maar ook erg lekker op het terras. 

Houdbaarheid: 
Vanaf de oogst op dronk en tot twee à drie jaar daarna te bewaren.   
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8. Altos d'Oliva Gran Reserva (Catalunya, Spanje) 2010 /11    € 7,50 
 

VAN CABERNET SAUVIGNON-, TEMPRANILLO- EN GARNACHADRUIVEN - LEKKER ZACHT EN SOEPEL – FRAAI GERIJPT 

 

Altos d’Oliva mag gerust een verborgen parel genoemd worden. Het domein 

bevindt zich in de Catalaanse hooglanden vlak bij het schilderachtige 

Middeleeuwse stadje Horta de San Joan. Hier zetelden ooit de tempeliers en 

deed Picasso inspiratie op voor zijn schilderwerk. Het dramatisch landschap is er 

van adembenemende schoonheid: ruig, bergachtig en ongerept. Het klimaat is 

er dusdanig droog dat uitsluitend druivenstokken en olijf-, amandel- en 

kersenbomen er overleven. Het merendeel van de wijngaarden is gelegen op 

een hoogte van zo’n 400 meter boven zeeniveau. De druivenstokken staan op 

kleibodems met kalk en steen en geven lage opbrengsten. De rendementen zijn 

er laag, wat ten goede komt aan de kwaliteit van de wijn. De Altos d’Oliva wordt 

gemaakt van 40% Cabernet Sauvignon, 30% Tempranillo en 30% Garnacha. Na 

de gisting rijpt deze Gran Reserva 36 maanden op eikenhouten fusten en daarna 

nog enkele jaren op fles. Het resultaat is een fraai gerijpte Spaanse rode wijn. 

Proefnotitie: 
Geurige rode wijn met kruidig eikenhout in de neus en een zachte, soepele 

ronde smaak; de afdronk is eveneens zacht en aromatisch. 

Drinken bij: 
Uitstekend om zo te drinken, maar ook een prima begeleider van licht gekruide 

vleesgerechten. 

Houdbaarheid: 
Nu op dronk, goed houdbaar tot tien à vijftien jaar na de oogst.   
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9. Château Cesseras Minervois Cuvée Olric (Languedoc, Frankrijk) 2018/19  € 9,60 
 

KLASSIEK GEMAAKTE, AUTHENTIEKE MINERVOIS - OUDE WIJNSTOKKEN - MOOI BIJ GEGRILD VLEES EN STOOFSCHOTELS 

 

De kleinere, op kwaliteit en authenticiteit gerichte wijnboeren zijn naar onze 

overtuiging de specialisten onder de producenten. Zoals Pierre-André Ournac, 

sinds de oogst 2017 geholpen door zijn zoon Camille. Samen maken ze prachtige 

Pays d’Oc-streekwijnen op Domaine Coudoulet en wijnen met de 

herkomstbenaming Minervois op Château Cesseras. 

Dit onderscheid in namen bestaat omdat de benaming ‘château’ volgens de 

Franse regels niet is toegestaan voor streekwijnen. De wijnen worden echter in 

dezelfde kelder gemaakt. Heel sprekend is de Cuvée Olric. Deze pracht-

Minervois is gemaakt van 50% Syrah, 25% Mourvèdre en 25% Carignan van 

vijfentwintig jaar oude stokken. 

De wijn rijpt niet in eikenhouten fusten, maar vijftien maanden in betonnen 

tanks. Deze wijze van opvoeding laat de meest pure expressie van de 

druivenrassen zien, zoals de van Mourvèdre afkomstige geuren van tabak, leer 

en milde kruiden. De smaak is vol, met frisheid. De zachte, rijpe tannines tonen 

de grote kennis van zaken in de wijngaard en kelder. Geen gekunstelde wijn, 

maar Minervois in zijn meest pure vorm. 

Proefnotitie: 
Kruidig aroma. De smaak zet rond en zacht in; de ontwikkeling is vol en 

evenwichtig en de afdronk aromatisch. 

Drinken bij: 
Een prima begeleider van gegrilde gerechten van lams- of rundvlees. 

Houdbaarheid: 
Op dronk vanaf twee jaar na de oogst; houdbaar tot vijf jaar na de oogst.  
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10. Von der Mark-Walter Spätburgunder (Baden, Duitsland) 2018/19  € 9,95 
 

VERLEIDELIJKE PINOT NOIR UIT BADEN - BETAALBAAR MAAR TOCH AUTHENTIEK - LICHT GEKOELD HET LEKKERST 

 

Wie het Weingut van Jürgen von der Mark in Baden bezoekt, is niet alleen 

letterlijk, maar ook figuurlijk al bijna in de Bourgogne. Niet alleen bevindt het 

domein zich op nog geen drie uur rijden van Beaune, ook Jürgens wijnen mogen 

gerust Bourgondisch worden genoemd. 

De acht hectaren wijngaarden bevinden zich iets ten zuiden van de beroemde 

Kaiserstuhl. De aanplant bestaat uitsluitend uit de Burgundersorten 

Weissburgunder (Pinot Blanc), Grauburgunder (Pinot Gris) en Spätburgunder 

(Pinot Noir). Laatstgenoemde beslaat veruit het grootste gedeelte van de 

aanplant en is wat Jürgen betreft ook dé druif waar het allemaal om draait. 

Naast zijn wijndomein heeft oenoloog en Master of Wine Jürgen Von der Mark 

nog een interessant project in Baden, samen met Weinakademiker Guido 

Walter. De twee vrienden hebben zichzelf tot nobel doel gesteld ‘cultuurwijnen 

voor alledag’ te maken, oftewel betaalbare wijnen mét persoonlijkheid en 

authenticiteit. 

Daar zijn ze met deze fantastische Spätburgunder wonderwel in geslaagd. Wat 

een ontzettend lekkere, typische en karaktervolle rode Badenwijn voor nog 

geen tientje. Een opvallende prestatie! 

Deze Spätburgunder is een zeer verleidelijke, fruitige, lichtrode wijn. Sappig en 

rijp, geconcentreerd bessenfruit, iets kruidigheid en een vleugje houtinvloed. 

Heerlijk om zo te drinken (ook in de zomer!), maar ook erg lekker bij 

bijvoorbeeld kip of wit vlees. Voor optimaal drinkgenot adviseren we ‘m licht 

gekoeld te serveren. 

Proefnotitie: 
Lichtrood gekleurde wijn met een verleidelijke geur van framboos, kers en 

specerijen. De aanzet is soepel en vol. Sappig, rijp en toegankelijk in de smaak 

met zachte tannine en frisse zuren. Fruitig, levendig en licht kruidig in de 

afdronk. 

Drinken bij: 
Verfijnde, lichtrode wijn om gekoeld te drinken, bijvoorbeeld in combinatie met 

charcuterie, vederwild of gerijpte kaas. 

Houdbaarheid: 
Vanaf twee jaar op dronk; tenminste houdbaar tot vier à vijf jaar na de oogst.  
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11. Famille Laplace Les 2 Vaches Rouges Tannat (Madiran, Frankrijk) 2016/17 € 10,55 
 

GEMAAKT DOOR TOP PRODUCENT LAPLACE - SOEPELE, FRUITIGE EXPRESSIE VAN TANNAT - MOOI BIJ BRASSERIEGERECHTEN 

 

De familie Laplace staat bekend om hun mooie kwaliteit Madiran. Deze klassieke 

wijn komt uit het gelijknamige wijngebied in Zuidwest-Frankrijk en is gemaakt 

van de Tannat-druif. Tannat geeft over het algemeen stevige, tanninerijke 

wijnen, die het beste combineren met vol smakende gerechten. 

Sinds kort maakt de familie echter ook ‘Les 2 Vaches Rouges’: net als Madiran 

100% Tannat, maar dan gemaakt in een sappige, fruitige en soepele stijl. Om dat 

te bereiken, wordt een deel van de Tannat-druiven op een heel andere manier 

vergist. Het onttrekken van kleur en tannine aan de schillen vindt grotendeels 

plaats vóór de alcoholische gisting. Omdat er in dit stadium nog geen alcohol 

gevormd is, komen wel de fruittonen in het druivensap, maar niet de krachtige 

tannines. Voor nog meer soepelheid rijpt de wijn na de gisting bovendien niet in 

houten vaten, maar zes maanden in tank. Het resultaat is bijzonder en origineel. 

Laplace adviseert om de wijn iets koel te drinken (16°C), bij gerechten uit de 

traditionele brasseriekeuken, zoals entrecote, confit de canard of gegrilde 

lamskoteletten. Ook heerlijk bij een stukje zachte kaas of worst met stokbrood. 

Proefnotitie: 
Diepe, paarsrode kleur en een intens fruitig aroma van bramen, bosbessen en 

kruiden. De smaak zet vol, pittig, maar rond in en heeft een heerlijke fruitige 

afdronk. 

Drinken bij: 
Smaakvolle wijn, goed te combineren met kruidige schotels of gerechten van de 

grill. 

Houdbaarheid: 
Nu al goed op dronk, goed houdbaar tot vier à vijf jaar na de oogst.  
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12. Quinta do Crasto Castrum (Douro, Portugal) 2016/17    € 11,70 
 

DROGE WIJN VAN PORTDRUIVEN – STEVIG MAAR OOK VEEL DONKER FRUIT – BIJ RIJKE GERECHTEN 

 

Quinta do Crasto ligt in een van de mooiste wijngebieden van de wereld: de 

oevers van de rivier de Douro in Portugal. Op de spectaculair steile, ruige 

hellingen worden de druiven geteeld voor port. De wijngaarden van Quinta do 

Crasto liggen in het gebied Cima Corgo. Het is er heet en droog, en de 

wijnstokken staan op smalle terrassen van soms maar één rij planten. Op de 

arme schistbodem, met weinig water en weinig voeding, moeten de wijnstokken 

– én het wijnmaakteam – heel hard werken om druiven voort te brengen. Die 

zijn daardoor echter extra geconcentreerd van smaak. Alleen op die manier krijg 

je portwijnen zoals Quinta do Crasto ze maakt: complex, intens en met een heel 

eigen karakter. 

De Douro mag dan vooral beroemd zijn om deze versterkte portwijnen, er wordt 

ook geweldige wit en rood gemaakt. Quinta do Crasto is een van die domeinen 

die niet alleen een uitmuntende reputatie heeft voor de traditionele port, maar 

vooral ook voor hun stille wijnen. Hun Vinha Maria Teresa is met recht 

wereldberoemd, en zelfs duurder dan de meeste Vintage Ports. 

Gelukkig maakt het domein ook heerlijke wijnen in het betaalbaardere segment. 

De Castrum is daar een mooi voorbeeld van. Het is een klassieke Douroblend, 

bestaande uit lokale druiven Tinta Barocca, Tinta Roriz, Touriga Franca en 

Touriga Nacional, geoogst in diverse percelen in de duizelingwekkend steile 

wijngaarden. 

De wijn krijgt na de vergisting nauwelijks houtrijping – slechts 5% rijpt op houten 

vaten voor wat extra complexiteit. Dit zorgt ervoor dat de Castrum barst van het 

zo herkenbare donkere fruit. Door de stevige structuur – zoals het een goede 

Douro betaamt – is dit de ideale wijn bij een stuk geroosterd vlees. 

Proefnotitie: 
Volrood van kleur met licht paarse nuances; fris fruitig van geur met rode bessen 

en kersen in het aroma. De smaak is soepel en rond met lichte, rijpe tannine in 

de afdronk. Prima bij vlees- of kipgerechten van de grill of uit de oven, ook 

uitstekend bij pizza of pasta. 

Drinken bij: 
Aangename rode wijn, prima bij vlees- of kipgerechten van de grill of uit de oven, 

ook uitstekend bij pizza of pasta. 

Houdbaarheid: 
Op dronk vanaf 1 jaar na oogst, houdbaar tot 4 jaar na oogst. 



 

  
Kiwanis Clubs Hilversum-Baarn, Laren en ’t Gooi - assortiment wijnactie najaar 2020 

 

13. Château Peyrou Castillon Côtes de Bordeaux (Bordeaux, Fr.) 2015/16 BIO € 15,95 
 

VAN WIJNGAARDEN PAL NAAST SAINT-ÉMILION- FLUWELIGE SMAAK MET CONCENTRATIE – BIOLOGISCH, KLEINSCHALIG EN TOP! 

 

Château Peyrou, gelegen op de grens met Saint-Emilion en vallend onder de 

herkomstbenaming Castillon-Côtes de Bordeaux, was de eerste wijngaard in 

eigendom van Cathérine Papon. Net afgestudeerd van de faculteit oenologie 

kon zij dit kleine domein met hulp van haar vader (ook wijnmaker) kopen. 

Catherine bewerkt de 4,5 hectare van Château Peyrou bio-dynamisch en kiest 

voor een handmatige oogst en natuurlijke vergisting. Binnen Bordeaux, een 

regio die niet bekendstaat om zijn vooruitstrevendheid, is ze daarmee een van 

de voorlopers op het gebied van bio-dynamische druiventeelt en een 

natuurlijkere manier van wijn maken. Ze maakt een modern type Bordeaux, met 

een grotere nadruk op fruit en verteerbaarheid. Papon staat erom bekend ook 

in moeilijke jaren een verfijnde wijn te kunnen maken: een teken van grote 

deskundigheid. 

De volledig biologisch gecertificeerde wijngaard van 4,5 hectare is beplant met 

hoofdzakelijk Merlot (80%) en beide Cabernet-druiven. Het kleihoudende 

bodemtype en de ligging op een helling zorgen voor een bescheiden rendement. 

Dat leidt, in combinatie met de traditionele vinificatie, tot een klassieke 

bewaarwijn. 

Hij kan prima jong gedronken worden mits gedecanteerd, maar de Château 

Peyrou laat zich het allermooiste zien na enkele jaren rijping. Pas dan geeft de 

wijn zijn ware Bordeauxkenmerken prijs: raffinement, een fluwelige smaak en 

een lange afdronk. Deze topwijn laat al jarenlang een consistente kwaliteit zien 

en is volgens Cathérine zelfs net zo goed als een mooie Saint-Émilion. 

Proefnotitie: 
Dieprode wijn met een krachtig aroma van vers fruit, eikenhout en gebrande 

tonen. De smaak is pittig, met rijpe tannine in de afdronk. 

Drinken bij: 
Jong gedronken uitstekend bij gegrild vlees; na enige jaren rijping een mooie 

combinatie met wildgerechten. 

Houdbaarheid: 
Op dronk vanaf vier à vijf jaar na de oogst; gemakkelijk tien tot twaalf jaar 

houdbaar. 
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14. Quinta do Crasto Finest Reserve Port (Douro, Portugal)    € 11,65 
 

WONDERSCHOON EN ZUIVER - ZACHT, VOL EN INTENS VAN SMAAK - LEKKER ALS APERITIEF, MAAR OOK HEERLIJK BIJ PITTIGE KAAS 

 

Quinta do Crasto ligt in een van de mooiste wijngebieden van de wereld: de 

oevers van de rivier de Douro in Portugal. Op de spectaculair steile, ruige 

hellingen worden de druiven geteeld voor port. Deze zoete, versterkte wijn 

wordt gemaakt van een blend van blauwe druivenrassen, waaronder Touriga 

Nacional en Tinta Roriz. Crasto geldt als een topproducent en maakt 

wonderschone, zuivere en niet zo zoete ports. De finest reserve is een port met 

een prachtige fruitigheid en een lange nasmaak.          

 

De in totaal 74 hectare wijngaarden van Quinta do Crasto liggen in het gebied 

Cima Corgo. Het is er heet en droog, en de wijnstokken staan op smalle terrassen 

van soms maar één rij planten. Op de arme schistbodem, met weinig water en 

weinig voeding, moeten de wijnstokken – én het wijnmaakteam – heel hard 

werken om druiven voort te brengen. Die zijn daardoor echter extra 

geconcentreerd van smaak. Alleen op die manier krijg je portwijnen zoals Quinta 

do Crasto ze maakt: complex, intens en met een heel eigen karakter.  

De druiven worden traditioneel en zacht met de voeten geperst in zogenaamde 

lagares, ondiepe betonnen kuipen waarin ook de gisting start. Dat gebeurt bij 

minder kwaliteitsbewuste producenten machinaal, maar de ambachtelijke 

manier is beter en voorkomt dat de pitjes en steeltjes agressieve tannine 

loslaten. Op enig moment wordt wijnalcohol toegevoegd waardoor de gisting 

stopt en de resterende suiker in de druif de zoetheid van de port bepaalt.  

Proefnotitie: 
Dieprood van kleur en krachtig, fruitig van geur met rijpe bramen en bessen. 

Zeer aromatisch en vol van smaak, zacht en rond in de afdronk met veel 

intensiteit en evenwichtige tannine. 

Drinken bij: 
Mooie, jeugdige rode port. Prima als aperitief, maar ook heerlijk bij pittige 

kazen. 

Houdbaarheid: 
Nu op dronk, geopend goed houdbaar.   
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15. L'Arjolle Sauvignon Blanc - Viognier 2019 (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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16. Tenuta de Angelis Falerio (Marche, Italië) 2019      € 7,40 

 
ZUIVERE EN AUTHENTIEKE DRUIVENRASSEN - VOL, ROND EN ZACHT VAN SMAAK – WINNAAR WIJNCONCOURS ITALIË 

 

Meer dan vijftig jaar ervaring met wijngaarden op de beste plekken in de 

Marken, nabij het prachtige plaatsje Ascoli Piceno, verklaart het succes van 

Tenuta De Angelis. Inmiddels werkt de jongste generatie, Alighiero Fausti, al een 

aantal jaren aan de zijde van zijn vader Quinto, de iconische wijnmaker die als 

dé ambassadeur gezien wordt van de prachtige wijnen uit zijn geboortestreek. 

Van oudsher maakt De Angelis voornamelijk rode wijnen, maar de laatste jaren 

neemt het aandeel wit sterk toe. 

De wijnen bieden een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding en zijn een mooie 

kennismaking met deze nog steeds onderschatte wijnregio. Zo is de Falerio 

gemaakt van Trebbiano-, Pecorino- en Passerinadruiven die vroeg in de koele 

ochtend worden geplukt om maximale fruitigheid te behouden. Hier ruikt u 

geen fabrieksmatige, 'technische' snoepjes en perendrups in de wijn zoals bij 

veel grote producenten, maar een zuivere expressie van lokale druivenrassen. 

Droog van smaak, mild en uiterst plezierig. Niet vreemd dus dat de Falerio op 

het Perswijn Wijnconcours Italië 2019 is uitgeroepen tot beste witte wijn in zijn 

prijsklasse! 

Proefnotitie: 
Geurig, fruitig aroma met een volle, ronde en zachte smaak en een mooie, 

aromatische afdronk. 

Drinken bij: 
Uitstekend bij vis en licht gevogelte. Bovendien prima als aperitief. 

Houdbaarheid: 
Nu op dronk en indien gewenst te bewaren tot twee jaar na de oogst. 
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17. Domaine Coudoulet Viognier (Languedoc, Frankrijk) 2019    € 9,20 

 
AMBACHTELIJKE WIJN VAN OUDE DRUIVENSTOKKEN – MOOIE AROMA’S – ROND EN EVENWICHTIG 

 

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. Domaine Coudoulet is onder andere bekend om zijn bijzondere 

kwaliteit Viognier van oude wijnstokken. Dat juist deze witte wijn gebaat is bij 

flesrijping, heeft ongetwijfeld te maken met het lage rendement in de wijngaard 

en de daarmee samenhangende concentratie in smaak.  

In de geur heeft deze wijn prachtige aroma’s van perzik, appel en bloemen, 

kenmerkend voor goede Viognier. Deze zijn overigens ingetogen en verfijnd 

aanwezig, waardoor de volle en romige maar toch ook frisse smaak prima 

combineert met verfijnde visgerechten. Wijn van dit niveau toont overtuigend 

aan dat er in deze Zuid-Franse regio goede kwaliteit te vinden is voor een zeer 

scherpe prijs. 

Proefnotitie: 
Heerlijke aromatische, droge witte wijn met nuances van appel en perzik. Rond 

en evenwichtig van smaak, met een geurige afdronk. 

Drinken bij: 
Heerlijk als aperitief, maar ook erg lekker bij asperges, vis en zomerse salades. 

Houdbaarheid: 
Vanaf de oogst goed op dronk en indien gewenst te bewaren tot twee à drie jaar 

daarna. 
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18. Badet Clément Révélation Chardonnay 2018/19 (Languedoc, Frankrijk)  € 9,60 
 

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 

Chardonnay-druiven, 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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19. Monte Del Frà Custoza Superiore Cà del Magro 2018/19 (Veneto, Italië) € 10,95 
 

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 pasta-

gerechten. 

Houdbaarheid: 
Jong gedronken uitstekend, desgewenst goed te bewaren tot drie jaar na de 

oogst. 
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20. Di Lenardo Vineyards Father's Eyes Chardonnay (Friuli, Italië) 2019   € 13,80 

 
PRIJSWINNENDE CHARDONNAY - FRAAI, INTENS EN ZACHT - LEKKER BIJ VIS OF GEVOGELTE EN HEERLIJK OM ZO TE DRINKEN 

 

Het schitterende wijngoed van Di Lenardo ligt in Friuli, in het noordoosten van 

Italië. De familie verbouwt daar al heel lang druiven, maar pas eind jaren tachtig 

zette het domein de stap naar het maken van eigen wijnen. Tegelijk werd er 

geïnvesteerd in kwaliteit, door de aanplant van andere druivenrassen, beter 

wijngaardbeheer en toepassing van nieuwe inzichten bij het wijn maken. 

De druiven – van 45 hectare – worden tegenwoordig dankzij de inspanningen 

van voormalig volleybalinternational Massimo di Lenardo met de hand geplukt 

en de kelder staat vol met de allernieuwste apparatuur. Die maakt het mogelijk 

de witte wijnen bij een lagere temperatuur te laten gisten, waardoor ze lekker 

fruitig blijven. In het kader van duurzame bedrijfsvoering zijn zonnepanelen 

aangebracht, die het hele bedrijf van energie voorzien. 

De wijnen van Di Lenardo zijn uiterst zuiver van geur en smaak en bevestigen de 

goede reputatie van Friuli als bijzondere Italiaanse wijnregio. Massimo maakt 

deze onweerstaanbaar lekkere witte topwijn van uitsluitend handgeplukte 

Chardonnay. Na enkele uren koude inweking gist het sap in kleine eikenhouten 

fusten. Vervolgens rijpt de wijn hierin nog ongeveer zeven maanden verder 'sur 

lie', dus op de gisten. Massimo’s intentie is om een luxe, rijke witte wijn te 

maken met duidelijk herkenbare tonen van nieuw eikenhout – en daarin slaagt 

hij uitstekend. 

De wijngaarden winnen bovendien elk jaar meer aan kwaliteit en leveren zo een 

indrukwekkende witte wijn met veel expressie. De hoge kwaliteit wordt jaarlijks 

bevestigd door topscores in de belangrijkste Italiaanse wijngidsen, zoals de 

Gambero Rosso, Veronelli en Luca Maroni (97/100 punten!).  

Proefnotitie: 
Volle, aromatische Chardonnay met karameltonen, boter en overrijp wit fruit in 

de geur. De smaak is zacht en rond, met een geurige afdronk van rijpe fruittonen 

en eikenhout. 

Drinken bij: 
Fraaie en intense wijn, prima bij gebakken en gebraden vis of gevogelte, maar 

ook heerlijk om zo te drinken. 

Houdbaarheid: 
Nu op dronk, gemakkelijk houdbaar tot drie jaar na de oogst. 
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21. Cour des Dames Merlot 2018/19 (Languedoc, Frankrijk)    € 7,20 
 

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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22. Tenuta de Angelis Rosso Piceno Superiore (Marche, Italië) 2017/18  BIO  € 9,40 

 
FRAAIE, TOEGANKELIJKE SMAAK MET MILDE TANNINE - UITSTEKENDE PRIJS-KWALITEIT VERHOUDING - PRIMA BIJ GEGRILD VLEES 

 

De Angelis’ filosofie is eenvoudig: wijnen maken die aansluiten bij de smaak van 

de wijndrinker van nu.  Fruitig, aangenaam fris, maar wel met karakter. Dat klinkt 

aanzienlijk simpeler dan het is. Men krijgt het elk jaar weer voor elkaar dankzij 

hard werken, enorme vakkennis en grote ervaring.  

Alighiero Fausti maakt in de Italiaanse Marken een moderne rode wijn van 

Montepulciano en Sangiovese. Dat doet hij met respect voor de traditie van het 

familiebedrijf, maar ook met zijn eigen signatuur. Zo wijzigde Alighiero niet de 

druivensamenstelling van deze al lang bestaande wijn, maar wel het 

oogstmoment. Als eigentijdse wijnmaker is hij namelijk gespitst op het 

optimaliseren van de rijpheid van de druif en let hij sterk op de zachtheid van de 

tannine. Volgens de oude inzichten is een druif al rijp als deze voldoende suiker 

bevat. Alighiero laat juist vooral de rijpheid van de tannines in de schil bepalend 

zijn voor het oogstmoment. Deze eikengerijpte Rosso Piceno Superiore is dan 

ook een mondvullende, soepele, rode wijn met een perfecte balans tussen 

sappigheid en spanning.  

Proefnotitie: 
Toegankelijke rode wijn met een kruidig, pittig aroma en nuances van gekonfijt 

fruit. De smaak zet vol en krachtig in; de afdronk is sappig en lang. 

Drinken bij: 
Bij uitstek geschikt om te combineren met pasta met kruidige saus of gegrild 

vlees.  

Houdbaarheid: 
Nu op dronk en indien gewenst te bewaren tot vijf à zes jaar na de oogst.  
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23. Di Lenardo Vineyards Vino Rosso Ronco Nolè (Friuli, Italië) 2018/19  € 12,20  
 

LUXE RODE WIJN MET PRACHTIGE BALANS - 12 MAANDEN HOUTRIJPING - SMAAKT BIJ VELE GERECHTEN 

 

De streek Friuli richtte zich vroeger vrijwel uitsluitend op wit, maar de regio blijkt 

ook heel geschikt voor  verfijnd en elegant rood. Massimo di Lenardo levert 

daarvan overtuigend bewijs. Hij maakt niet alleen uitstekende witte, maar ook 

fantastische rode wijnen. De autochtone druif is hier de laat rijpende Refosco, 

die meestal frisse zuren behoudt. 

Massimo mengt de druif daarom met de volle, zachte Merlot en de meer pittige 

Cabernet Sauvignon. De vatrijping van twaalf maanden in kleine fusten van 

Amerikaans eikenhout maakt de wijn heerlijk rond en smeuïg. De Ronco Nolé is 

dan ook verleidelijk en gebalanceerd, met een heerlijke nuance van romig eiken. 

Luca Maroni, een heel invloedrijke Italiaanse wijnjournalist, beoordeelt deze 

wijn dan ook zeer hoog met maar liefst 94 tot 95 uit 100 punten! Drink deze luxe 

rode Friulaan bij diverse gerechten, bijvoorbeeld met paddenstoelen of gegrild 

rood vlees, of gewoon zo.  

Proefnotitie: 
Volle, geurige rode wijn met een intens eikenhoutaroma, rijp rood fruit en 

karameltonen. De smaak is zacht en rond, met veel inhoud en aromatische 

lengte.  

Drinken bij: 
Een fraaie wijn bij geurige, smaakvolle gerechten zoals ossobuco of pasta met 

rijke saus.  

Houdbaarheid: 
Op dronk vanaf twee jaar na de oogst; goed houdbaar tot zeker vijf jaar na de 

oogstdatum.  
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24. Domaine Bessa Valley Enira 2015/16 (Bessa Valley, Bulgarije)   € 13,20 
 

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. 

 

 

 

 

 


