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. Panul Sauvignon Blanc (Lontué Valley, Chili) 2019/20

€ 6,35

SAUVIGNON BLANC EXCELLEERT IN CHILI - HEERLIJK FRIS EN DROOG - LEKKER ALS APERITIEF OF BIJ SALADES EN VIS

De wijnbouw in Chili staat sterk in de belangstelling. Door de uitgestrektheid
van het land kunnen wijnmakers er het klimatologisch ideale wijngebied
uitkiezen voor de productie van hun druiven. Hierbij geldt dat witte druiven
doorgaans beter gedijen in relatief koele wijnstreken, terwijl blauwe meer
warmte en zon nodig hebben. Iemand die dat als geen ander heeft begrepen, is
de producent van Panul, Francisco Errazuriz. Deze telg uit een van de bekendste
Chileense wijnfamilies heeft zijn sauvignondruiven aangeplant in de
hooggelegen wijngaarden van de Lontué Valley. Deze vallei geeft een
combinatie van veel zonuren en een relatief koel klimaat. Precies de
omstandigheden waarin de sauvignondruif excelleert.
Niet voor niets is Sauvignon Blanc inmiddels een van de succesvolste witte
wijnen van Chili. Deze Panul is daar een zeer geslaagd voorbeeld van. De reeks
wijnen met de naam Panul weerspiegelt een 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:
Heerlijke frisse, droge witte wijn met een markant citrusaroma en een sappige,
ronde smaak.

Drinken bij:
Prima aperitief, maar ook uitstekend bij salades en vis.

Houdbaarheid:
Nu drinken; goed houdbaar tot twee jaar na de oogst.
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3. L'Arjolle Sauvignon Blanc - Viognier 2020 (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. Terres Fumées Gros Manseng-Sauvignon Blanc (Gascogne, Frankrijk) 2019/20 € 7,60
STUIVENDE FRISDROGE WITTE WIJN - UITSTEKENDE KWALITEIT - LEKKER ALS APERITIEF OF BIJ SALADES

In het hart van de Gascogne in het Franse zuidwesten gedijen gros manseng en
sauvignon blanc uitstekend. De matigende invloed van de Atlantische Oceaan
maakt dat beide druivenrassen frisheid en aromatische intensiteit behouden.
François Lurton, telg van een beroemd geslacht van wijnmakers uit Bordeaux,
maakt er een stuivende frisdroge witte wijn van.
De Terres Fumées is gemaakt van 80% sauvignon en 20% gros manseng. De
druiven worden zacht geperst en het sap gist temperatuur gecontroleerd,
waarna een korte rijping op de gistresten plaatsvindt. Deze techniek, in
combinatie met een zorgvuldige oogst van rijpe en gezonde druiven, zorgt voor
een uitstekende kwaliteit droge witte wijn uit deze streek.

Proefnotitie:
Frisdroge witte wijn met sappig citrusfruit en buxus in de geur en een frisdroge
smaakstructuur.

Drinken bij:
Goed gekoeld prima als aperitief of begeleider van salades en koude visschotels.

Houdbaarheid:
Nu drinken, gemakkelijk houdbaar tot twee à drie jaar na de oogst.
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5. Stefan Winter Weissburgunder (Rheinhessen, Duitsland) 2019/20

€ 8,95

ZUIVERE, MILDFRISSE WEISSBURGUNDER - BESTE WITTE WIJN IN 2018 EN 2019 - 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 serieuze spelers van Rheinhessen.
Sinds 2013 is Winter lid van het prestigieuze Verband Deutscher Prädikatsweingüter
(VDP), waartoe alleen de beste Duitse wijnproducenten behoren. De
toonaangevende wijngids Gault Millau schrijft: 'Die Ortsweine sind bei Riesling,
Weissburgunder und Silvaner echte Benchmarks'. En zo'n statement telt in
Duitsland!
De beste wijngaarden bevinden zich op smalle terrassen met arme,
kalksteenhoudende bodems. Kalksteen heeft als belangrijke eigenschap dat
water in kleine hoeveelheden wordt afgegeven aan de wijnstokken, waardoor
de rijping van de druiven langzaam en gelijkmatig verloopt. Dit komt de kwaliteit
zeer ten goede. De wijnen van Stefan Winter blinken dan ook uit in zuiverheid
en fraîcheur. Deze weissburgunder (pinot blanc) is daar een mooi voorbeeld van.
Drink ‘m gewoon zo, als aperitief, of bij lichte gerechten zoals salade of witvis.
In 2018 en 2019 uitgeroepen tot beste witte wijn in de categorie t/m € 10 in het
Perswijn Wijnconcours.

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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6. Stefan Winter Riesling Trocken (Rheinhessen, Duitsland) 2019/20

€ 8,95

KWALITEIT VOOR EEN ZEER SCHERPE PRIJS - EXPRESSIEF IN DE GEUR - VERLEIDELIJK FRIS EN SAPPIG IN DE SMAAK

De witte wijnen van Stefan Winter behoren tot de top in Duitsland. Niet zo gek,
want Stefan Winter (1980) deed aan het begin van zijn carrière al ervaring op bij
twee beroemde Duitse topproducenten: Bassermann- Jordan in de Pfalz en
Keller in Rheinhessen. In 2013 ontving hij de ultieme erkenning voor zijn talent
in de vorm van toetreding tot het exclusieve Verband Deutscher
Prädikatsweingüter (VDP).
Winters specialismen zijn riesling en de Bourgondische druiven chardonnay,
weiss- en grauburgunder. Hij teelt ze in wijngaarden op de kalkrijke grond rond
het dorpje Dittelsheim-Heßloch. De druiven hebben hierdoor een fijne
mineraliteit en een uitgesproken smaak.
Winter werkt biologisch, maar heeft vanwege de vele extra administratieve
handelingen geen officiële certificering aangevraagd. Stefan vindt het
biokeurmerk ook geen verkoopargument. De kwaliteit van zijn wijnen is voor
hem het enige dat telt. Zijn ‘instap-Riesling' is dan ook voorbeeldig en - gezien
de prijzen van vergelijkbare wijnen - een koopje!

Proefnotitie:
Zuiver geurende Riesling met een fris aroma van limoen en citrus. De smaak zet
sappig en rond in en blijft heerlijk fris aanhouden.

Drinken bij:
Origineel aperitief, maar ook een ideale wijn bij visgerechten, zoals tartaar van
zalm of tonijn, en zoetwatervis. Combineert zelfs goed bij zuurkool en pittige
gerechten uit de Aziatische keuken.

Houdbaarheid:
Op dronk vanaf één jaar en goed houdbaar tot vijf jaar na de oogst.
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7. Domaine Coudoulet Pinot Gris (Languedoc, Frankrijk) 2019/20

€ 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 ZuidAfrika. 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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8. Badet Clément Révélation Chardonnay 2019/20 (Languedoc, Frankrijk)

€ 9,65

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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9. Sepp Moser Organic Grüner Veltliner (Kremstal, Oostenrijk) 2019/20 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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10. Sous le Bouchon Corbières Nature Blanc (Languedoc, Frankrijk) 2019/20 BIO € 11,70
SAPPIGE, LOEPZUIVERE WITTE CORBIÈRES - NATUURWIJN – FAVORIETE WITTE WIJN VAN ONZE SELECTIEPROEVERS!

Net als zijn rode Sous le Bouchon, maakt Pierre Bories ook zijn witte Corbières
zo natuurlijk mogelijk. Daarbij gebruikt hij 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.
Pierre oogst de druiven met de hand. Hij kiest hierbij voor een opbrengst van 35
hectoliter per hectare, voor witte wijnen erg laag. Dit resulteert in de warme
Corbières in perfect gezonde en smaakrijke druiven, en dus in concentratie in de
uiteindelijke wijn. Voorafgaand aan de fermentatie laat Pierre de druiven op
lage temperatuur inweken met de schil. Hierdoor gaan de aromatisch ingetogen
roussanne, marsanne en grenache blanc intenser en verleidelijker geuren.
Vervolgens vergisten de druiven zonder enige toevoeging in roestvrijstalen
tanks.
Het levert een heerlijke, pure, mediterrane wijn op in de stijl van een mooie
witte Rhône. De Sous le Boucon (‘onder de kurk’) heeft aroma’s van rijp wit fruit,
en een sappige, milde, geconcentreerde smaak. Het was voor onze
selectieproevers een belevenis om deze wijn te ontdekken!

Proefnotitie:
Frisdroge witte wijn met een bijzonder aroma met groene appel, kruiden,
bloemen, honing, perzik en gele pruimen. De smaak zet rond en sappig in en
eindigt aromatisch en zuiver met een verfrissende nasmaak. Prima zomers
aperitief, goed te combineren met koude salades of schaal- en schelpdieren.

Drinken bij:
Prima zomers aperitief, goed te combineren met koude salades of schaal- en
schelpdieren.

Houdbaarheid:
Nu op dronk, eventueel houdbaar tot 2 jaar na de oogst.
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11. Domaine Sébastien Dampt Chablis (Bourgogne, Frankrijk) 2019/20

€ 18,40

KLASSEWIJN - VAN OVERWEGEND OUDE STOKKEN CHARDONNAY - PERFECTE MATCH MET SCHAAL- EN SCHELPDIEREN

De liefde voor het wijn maken zit de jonge Sébastien Dampt in het bloed. Hij
groeide op in de wijngaarden van Chablis, waar zijn familie al zo’n 150 jaar wijn
maakt. Na een opleiding in Beaune en diverse stages in Frankrijk en Australië
keerde hij in 2005 terug. Met 7 hectare wijngaarden van de familie begon hij in
2007 zijn eigen domein. Dampt wordt gezien als een van de rijzende sterren van
Chablis, zijn wijnen krijgen prachtige scores bij internationaal gerenommeerde
wijnjournalisten als Jancis Robinson en Robert Parker. Het is ons wel duidelijk:
deze jonge wijnmaker is iemand om in de gaten te houden.
De druiven voor zijn Chablis Villages oogst Sébastien uit verschillende percelen,
waarvan de grootste maar liefst 45 jaar oude stokken bezit. De vinificatie is
vervolgens minimalistisch: na het persen van de druiven vergist en rijpt de wijn
in roestvrijstalen tanks. Dit zorgt niet alleen voor het verfijnde, voldroge Chabliskarakter, maar ook voor een licht vuursteenaroma als blijk van terroir-expressie
in de wijn.
Dit is Chablis zoals Chablis bedoeld is. Beendroog, kalkachtig en met tonen van
granny smith-appel en citrusvruchten, maar toch ook vol van smaak. Heerlijk als
aperitief, of bij oesters en lichte visgerechten. Een overtreffende trap Chablis!

Proefnotitie:
Verfijnde droge witte wijn met een aroma van bloemen en rijp geel fruit. De
smaak zet fris, vol en sappig in en eindigt met een fraaie volle en aanhoudende
afdronk.

Drinken bij:
Uitstekende begeleider van vele visgerechten, zowel koud als uit de oven;
klassiek bij oesters.

Houdbaarheid:
Op dronk vanaf een jaar na de oogst en gemakkelijk tot vier tot vijf jaar
houdbaar.
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12. Domaine du Bon Remède Ventoux Pensée Sauvage (Rhône, Frankrijk) 2020

€ 7,65

KLASSIEKE ROSÉ - VOL, DROOG EN KRACHTIG, MET EEN LANGE AFDRONK - MOOI BIJ KRUIDIGE, MEDITERRANE GERECHTEN

Veel zon, een droog klimaat en verkoeling in de vorm van de mistral: de druiven
hebben het prima getroffen bij Domaine du Bon Remède bij Mazan, aan de voet
van de Mont Ventoux. Ook al omdat eigenaren Frédéric en Lucy Delay - de derde
generatie in dit sympathieke familiebedrijf - de natuur respecteren en de
wijngaarden met veel liefde en zo min mogelijk kunstmatige middelen verzorgen.
Bon Remède bestaat op dit moment uit 28 hectare wijngaarden, waarvan een
deel op hellingen ligt. De meeste wijnstokken zijn meer dan vijftig jaar oud.
Hierdoor, en dankzij het gunstige klimaat én een grote dosis toewijding, kunnen
Frédéric en Lucy wijnen maken - wit, rood en rosé - die zowel geconcentreerd
als verfijnd zijn en altijd soepel en fruitig.
De rosé wordt gemaakt van voornamelijk grenache (70%), aangevuld met 20%
syrah en 10% carignan. De druiven worden 's ochtends zeer vroeg geoogst, zodat
ze koel in de wijnkelder aankomen. Dit is van belang, omdat daardoor de verse
druivenaroma’s bewaard blijven. Na een korte inweking met de schil volgt een
persing en wordt het sap op lage temperatuur vergist.
De voor Rhônewijnen zo typische kruidigheid is goed te proeven. Dit maakt de
wijn heel aantrekkelijk voor liefhebbers van pittige droge rosé. Bon Remède
maakt Ventoux op hoog niveau. Het domein behoort wat ons betreft tot de
groep van beste producenten in dit gebied, waar het maken van kwaliteit
gelukkig steeds meer beloond wordt.

Proefnotitie:
Zalmroze tint en een pittig en fruitig aroma, met rode vruchten en licht kruidige
nuances. De volle, ronde smaak is droog en aanhoudend, met een aromatische
afdronk. Krachtig en zuiver.

Drinken bij:
Prima rosé bij frisse en kruidige mediterrane gerechten en lichte grillgerechten.

Houdbaarheid:
Nu drinken, gemakkelijk houdbaar tot twee à drie jaar na de oogst.
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13. Valviejo Tierra de Castilla Tempranillo (La Mancha, Spanje) 2018/19

€ 5,20

ROND EN ZACHT VAN SMAAK - RIJPT CA. 3 MAANDEN IN EIKENHOUTEN FUSTEN - LEKKER BIJ LICHT GEKRUIDE GERECHTEN

Het grote wijngebied Castilla la Mancha ligt ten zuiden van Madrid. Hier
komen wijnen vandaan met de gecontroleerde herkomstbenaming La
Mancha maar ook met de streeknaam Tierra de Castilla. De Valviejo komt uit
de laatste categorie en is gemaakt van de bekendste rode Spaanse
kwaliteitsdruif, de tempranillo. Het wijngebied heeft een zeer gunstig klimaat
voor wijnproductie met volop zon en voldoende wind die ervoor zorgt dat de
druiven gezond en zonder schimmelvorming rijp worden. De Valviejo rijpt
ongeveer drie maanden in eikenhouten fusten en wordt zodanig gemaakt dat
de smaak soepel en toegankelijk is.

Proefnotitie:
Helderrode wijn met een fris aroma van rood fruit en lichtkruiden. De smaak
is rond, soepel en zacht.

Drinken bij:
Goede wijn bij koude schotels en licht gekruide gerechten.

Houdbaarheid:
Nu drinken, houdbaar tot twee à drie jaar na de oogst.
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14. Villa Castello Terre di Chieti Sangiovese (Abruzzo, Italië) 2019/20

€ 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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15. Cour des Dames Merlot 2019/20 (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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16. 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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17. Cantine Due Palme Negroamaro del Salento Domiziano Collezione Privata (Puglia, Italië)
2019/20
€ 8,45
LUXE VARIANT VAN DE POPULAIRE DOMIZIANO - GEMAAKT VAN DE BESTE NEGROAMARO - ZWOEL, INTENS EN GECONCENTREERD

De speciale selectie ‘Collezione Privata’ komt voort uit het succes van een van
onze meest verkochte Italiaanse rode wijnen, de Domiziano Negroamaro. Deze
veelvuldig bejubelde volle en soepele rode charmeur uit Salento (Puglia) is voor
veel van onze klanten de perfecte huiswijn. De Collezione Privata is rijper, voller
en luxer van smaak.
Wijnmaker Angelo Maci houdt het beste deel van zijn negroamaro-oogst apart
en laat de schil wat langer meegisten met het sap. Hierdoor wordt er meer
smaak en kleur onttrokken aan de druif, wat de wijn meer smaakdikte en
concentratie geeft. Bovendien rijpt hij zeven maanden in kleine eikenhouten
fusten van Franse origine. Deze rijping geeft de Collezione Privata een
weelderige en meer complexe smaak en zet de wijn op een flink hoger niveau.
Na de botteling volgt nog een rijping van een paar maanden in de fles, waarna
de wijn wordt geëxporteerd.
Deze luxe Negroamaro toont zich al direct na het openen optimaal, met een
warme, volle smaakinzet en de zo herkenbare tonen van het verfijnde Franse
eikenhout.

Proefnotitie:
Vol van kleur en aromatisch van geur met rijp geconfijt rood fruit, lichte kruiden
en gedoseerd eikenhout. De smaak zet rond en pittig in en ontwikkelt een
geurige afdronk met milde tannine.

Drinken bij:
Goed te combineren met vele koude voorgerechten, pasta's en kruidige
stoofschotels.

Houdbaarheid:
Op dronk vanaf één jaar en tot vijf jaar na de oogst houdbaar.
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18. 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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19. Salcheto Chianti Biskero (Toscane, Italië) 2019/20 BIO

€ 9,95

SUPERLEKKERE EN BETAALBARE CHIANTI - HEEL TOEGANKELIJK DANKZIJ DE EIKENHOUTRIJPING - HEERLIJK BIJ GEGRILD VLEES

De wilg is niet alleen onderdeel van een oer-Hollands landschap. Ook in Italië
hoort hij bij een oude landbouwtraditie. In Montepulciano (Toscane) gebruiken
ze al eeuwenlang wilgentakken om druivenstokken mee te ondersteunen en op
te binden. Wijngoed Salcheto heeft de wilg daarom op zijn logo gezet; hij staat
symbool voor hun duurzame manier van werken. Ze telen hun druiven
biologisch, gaan zuinig om met energie en hergebruiken het water.
Het prachtig onderhouden wijnbedrijf – waar je ook lekker kunt eten, met
groenten uit de eigen moestuin – heeft 50 hectare wijnstokken, verdeeld over
drie wijngaarden. Die liggen op ongeveer 450 meter hoogte, waardoor ze koeler
zijn en druiven met betere aroma’s afleveren. Die druiven zijn grotendeels
typisch Italiaanse rassen, zoals de blauwe pugnolo gentile (een alias van de
bekende sangiovese) of de witte trebbiano.
Naast de grote wijn heeft Salcheto enkele hectaren wijngaard voor de productie
van Chianti. Ook deze wijn heeft recht op de hoogste kwaliteitsklasse en heeft
de DOCG-status. De gebruikte druivenrassen zijn sangiovese (85%), canaiolo,
mammolo en merlot. Na de gisting rijpt een deel van de chianti in 300literfusten van Amerikaans eiken. Deze geven een duidelijk herkenbare geur en
smaak en maken de wijn heel toegankelijk. Dé wijn bij salades en kip, of gewoon
zo. Ook licht gekoeld uitermate plezierig.

Proefnotitie:
Helderrood van kleur en kruidig van geur, met nuances van jam en gebrande
tonen. De smaak is soepel, zacht en fris, met een kruidig fruitige afdronk en
lichte tannine.

Drinken bij:
Heerlijk bij milde pasta, gevogelte of bijvoorbeeld konijn uit de oven.

Houdbaarheid:
Op dronk vanaf twee jaar en houdbaar tot zeker vier jaar na de oogst.
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20. Jean-Paul Brun Terres Dorées Le Ronsay (Beaujolais, Frankrijk) 2019/20

€ 10,45

TOP BEAUJOLAIS VAN BRUN - BESCHEIDEN IN ALCOHOL, VOL AROMA’S VAN VERS ROOD FRUIT - LICHT GEKOELD HET LEKKERST

Jean-Paul Brun wijkt bij het wijn maken af van de gangbare methoden in de
streek. Hij ageerde al vroeg tegen de snoepjes en bananengeuren in rode
Beaujolais die afkomstig zijn van de zogenaamde macération carbonique gisting
en de toevoeging van gecultiveerde gisten. Dat veroorzaakt namelijk een grote
eenvormigheid in het Beaujolais aanbod en heeft ervoor gezorgd dat deze wijn
ondergewaardeerd is geraakt.
Brun maakt echter Beaujolais zoals vroeger met beduidend meer smaak en rijpe
fruitgeuren. Hij werkt zo natuurlijk mogelijk en gebruikt gisten die op zijn
domein ‘in de lucht hangen’ in plaats van industrieel geproduceerde gist.
Bovendien voegt hij geen suiker aan de geperste druiven toe, zodat het
alcoholgehalte aangenaam laag blijft, en krijgen de wijnen een minimale
hoeveelheid sulfiet. Allemaal zaken die ertoe bijdragen dat zijn wijn zuiver, heel
fruitig en vooral heel erg smakelijk is.
Dit is daardoor geen niemendalletje, maar een echte wijn gemaakt van gamay
uit de wijngaarden in het gehucht Le Ronsay bij Charnay die zeer gewild is in de
brasseries en bistro’s van Parijs en Lyon. Niet voor niets werd deze wijn in 2019
dan ook uitgeroepen tot tweede beste wijn in de prijsklasse t/m € 15 in het
Perswijn Wijnconcours! Jean-Paul Brun laat zien dat traditionele vinificatie de
toekomst moet zijn in de Beaujolais.

Proefnotitie:
Toegankelijke rode wijn met veel fris rood fruit, bloemen en wat peper in de
geur en licht jam-achtige nuances. De sappige en soepele smaak is goed in
balans.

Drinken bij:
Heerlijk bij verfrissende salades, vleesschotels of bistrogerechten.

Houdbaarheid:
Nu drinken, goed houdbaar tot drie à vier jaar na de oogst.
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21. 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.
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22. Herdade de São Miguel Escolha dos Enologos (Alentejo, Portugal) 2018/19

€ 14,40

TOPSELECTIE VAN DE TWEE WIJNMAKERS - TRADITIONELE EN MODERNE VINIFICATIE KOMEN SAMEN - MOOI BIJ VLEES

Het Portugese Herdade de São Miguel is wat je noemt een sympathiek bedrijf.
Want hoeveel wijngoederen zijn er die naast hun wijnproductie ook inheemse
paarden- en ezelrassen fokken, om ze voor uitsterven te behoeden? Op dit
uitgestrekte domein in Alentejo doen ze het er gewoon bij. Het bedrijf beheert
bovendien een kurkeikenbos; een belangrijke bijdrage aan het behoud van
natuur en traditie in deze Zuid-Portugese streek.
Ook wat wijnbouw betreft verzet Herdade de São Miguel veel werk. Op de 35
hectare wijngaarden wordt een hele reeks druivenrassen geteeld. Een deel
ervan is typisch Portugees, zoals de blauwe touriga nacional en de witte antão
vaz. Een ander deel bestaat uit internationaal geliefde druiven als cabernet
sauvignon en syrah. Druiven die gedijen in de warme, droge zomers, maar ook
de strenge winters hier kunnen overleven.
Alexandre Relvas en zijn medewerker Nuno Franco, beiden oenoloog, kiezen
ieder jaar – onafhankelijk van elkaar – de volgens hen allerbeste vaten wijn van
de touriga nacional, syrah, alicante bouschet en cabernet sauvignon. Vervolgens
maken ze een bijzondere assemblage van deze selectie, met zoveel mogelijk
voorkeurskenmerken van beide wijnmakers.
Deze indrukwekkende rode Alentejo is afkomstig van wijngaarden op
leisteenhoudende kleibodems. De wijngaarden leveren bijna vanzelfsprekend
een laag rendement en dus geconcentreerde druiven. Na de pluk gisten de
druiven in temperatuurgereguleerde open vaten, de zogenaamde lagares. De
tweede melkzuurgisting, gevolgd door een rijping van negen maanden, vindt
plaats in 400-litervaten van Frans eikenhout. Het resultaat mag er zijn: een
imponerende volrode wijn met de geur van rijpe bramen, getoast eikenhout en
vanille. De smaak is vol, rijk en aromatisch, met milde, zachte tannine.

Proefnotitie:
Volrood van kleur; verfijnd en krachtig van geur met een aroma van rijpe
bramen, getoast eikenhout en vanille. De volle smaakinzet is evenwichtig, rijk
en aromatisch; de afdronk heeft milde, zachte tannine en een aanhoudend
aroma.

Drinken bij:
Fraaie wijn bij kruidige vlees- of wildgerechten.

Houdbaarheid:
Zeker tot zeven jaar na de oogst houdbaar.
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23. Jean-Paul Brun Terres Dorées Morgon (Beaujolais, Frankrijk) 2018/19

€ 16,95

AARDBEIEN, KERSEN EN VIOOLTJES – ELEGANT EN INTENS - FAVORIETE RODE WIJN VAN ONZE SELECTIEPROEVERS!

Mooie Beaujolais is de laatste jaren bezig met een sterke comeback. Nee, niet
de dunne limonade-achtige wijnen met snoepjesgeur, maar serieuze wijnen van
topwijnmakers zoals de fenomenale Jean-Paul Brun.
De Morgon, een ‘cru’ uit de Beaujolais, past helemaal in de trend van zuivere,
fruitrijke wijnen zonder houtrijping en een bescheiden alcoholgehalte.
Desondanks is het geen publiekslieveling, maar een echte liefhebberwijn met
een zeer grote reputatie. Geen opgepompte volheid, dikte of een ‘zoetje’; de
kenmerken van wijnen uit warme streken. Toch overtuigen de verfijning,
elegantie en zuiverheid van Jean-Paul Bruns ‘koelklimaatwijnen’ steeds meer
wijnconsumenten.
Brun blijft het terroir trouw, oogst een bescheiden hoeveelheid druiven per
wijnstok en past geen kunstgrepen toe om meer alcohol te krijgen. Geen
chaptalisatie dus; het toevoegen van suiker aan het gistende druivensap. Ook
onthoudt hij zich van de vaak toegepaste ‘macération carbonique’-methode, die
beaujolais een enkelvoudige geur en smaak geeft. Kortom, juist een klassieke
Bourgogne-achtige manier van wijn maken. De favoriete rode wijn van onze
proevers!

Proefnotitie:
Fraaie, volle rode wijn met de geur van rijp rood fruit en een zuivere, volle, maar
evenwichtige smaak. Lichte tannine en een fris zuurtje in de afdronk.

Drinken bij:
Prima bij pittige voorgerechten of kruidige vleesschotels.

Houdbaarheid:
Op dronk vanaf twee jaar na de oogst, zeker vijf à zes jaar goed houdbaar.
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24. La Caudrina Moscato d'Asti (Piëmonte, Italië) 2019/20

€ 12,50

VERLEIDELIJKE BUBBELWIJN - VOLZOET EN FRIS - MOOIE AFSLUITING VAN EEN DINER

Te midden van een wirwar aan wijngaardjes ligt Cantina Caudrina. Geen groots
landgoed, maar een praktisch wijnbedrijf in Castiglione Tinella, een dorp in de
heuvels van de Noord-Italiaanse wijnregio Piemonte. Het wijngoed stamt uit de
jaren veertig van de vorige eeuw. Oprichter Redento Dogliotti verkocht toen zijn
druiven aan grote producenten van de lichtzoete, mousserende Moscato d’Asti.
Zoon Romano nam de cantina in de jaren zeventig over en besloot dat het
anders moest. Hij wilde zelf Moscato d’Asti maken, met frisse zuren en een fijn,
bloemig aroma.
Romano bouwde een wijnkelder en nam de wijngaarden onder handen. Hij vindt
dat de kwaliteit van zijn wijnen afhangt van de juiste verzorging van de
druivenstokken. Hij oogst de druiven met de hand, waarna hij ze voorzichtig
perst. De gisting van de jonge wijn wordt daarna stilgelegd door hem af te koelen
tot onder het vriespunt. Zo blijft de wijn zoet en het alcoholgehalte zeer laag.
Na een periode van rust mag de temperatuur weer omhoog en laat Dogliotti de
wijn een tweede keer kort gisten, zodat er belletjes ontstaan.
La Caudrina wordt bestempeld als een van de beste Moscato’s die er zijn. Met
z’n elegante, geparfumeerde neus, intense smaak, fijne mousse, zeer
bescheiden alcoholgehalte en lichtzoete afdronk is deze bubbel ideaal voor bij
de brunch, als verfrissend lente-aperitief, of bij diverse desserts. Puur plezier
gegarandeerd!

Proefnotitie:
Intense en zuivere geur van muskaatdruiven met nuances van lychees. De smaak
is volzoet en heeft daarnaast frisse tonen. De afdronk is lang en plezierig.

Drinken bij:
Desserts met fruit, ijs of gebak. Past niet bij donkere chocolade! Ook heerlijk –
gekoeld – buiten de maaltijd om.

Houdbaarheid:
Direct vanaf de oogst het meest fruitig maar indien gewenst tot twee à drie
jaar daarna te bewaren.
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