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1. L'Arjolle Côtes de Thongue Equilibre Zéro Sparkling (Languedoc, Frankrijk)  €9,95 

 

ALCOHOLVRIJ           

  
KIWANIS PREMIÈRE: DE EERSTE ALCOHOLVRIJE WIJN IN ONZE PROEVERIJ  

VAN HET KWALITEITSDOMEIN L’ARJOLLE  - VERRASSEND LEKKER 

Kwaliteit, diversiteit en lekker drinkbare wijn: dat is waar de eigenaars van 

Domaine de l’Arjolle naar streven. Zo ook bij de ontwikkeling van een smaakvolle 

serie alcoholvrije wijnen. Wat l’Arjolle anders doet dan veel producenten is dat 

daarvoor geen goedkope kwaliteit wordt gebruikt, maar druiven waarvan ook hun 

luxe Equilibre-wijnen worden gemaakt. Dat zorgt voor een onderscheidende 

aroma-intensiteit en smaakconcentratie. De sauvignon blanc zorgt voor sappige 

frisheid in deze blend en de viognier voor rijp fruit. 

L’Arjolle vergist de druiven op gebruikelijke wijze en laat de ontstane wijn drie 

maanden rijpen op de gisten met toepassing van bâtonnage voor extra 

smaakintensiteit. Vervolgens haalt men de alcohol uit de wijn en worden er 

bubbels toegevoegd. Het geeft een sprankelende, verfrissende mousserende wijn, 

met intens sappig fruit.  

Het is niet eenvoudig alcoholvrije 'wijnen' van goede kwaliteit te vinden maar 

deze levert 100 % drinkplezier met 0 % alcohol !  

Proefnotitie: 

Alcoholvrije bubbel met een fijne mousse en fruitige geur van rijpe appel, peer, 

perzik en abrikoos. Toegankelijke stijl met een verfrissende smaak en zuivere, mild 

zoete fruitigheid in de finale. 

Drinken bij: 

Ideaal als feestelijk aperitief en perfect als basis van een bruisende, alcoholvrije 

cocktail.  

Houdbaarheid: 

Direct op dronk en best van smaak tot ongeveer twee jaar na botteling (zie het 

etiket).  
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2. Casa Bianca Prosecco Frizzante (Veneto, Italië)     € 8,95      
 

MILDDROGE LICHTE PROSECCO - LEKKER ALS FEESTELIJK APERITIEF - OOK HEEL GESCHIKT BIJ VOORGERECHTEN EN AMUSES 

Venegazzù is een Italiaanse wijnproducent die verschillende domeinen bezit. 

Conte Loredan Gasparini bijvoorbeeld, een wijnhuis met een uiterst chique 

geschiedenis. Een ander onderdeel van Venegazzù is wijngoed Casa Bianca. Het 

ligt in de heuvels van Montello. Op heldere dagen kun je Venetië zien liggen vanuit 

de wijngaarden van dit familiebedrijf uit 1906.  

De wijngaarden van Casa Bianca liggen voor een groot deel in Valdobbiadene, hét 

gebied voor Prosecco, en het bedrijf is dan ook gespecialiseerd in deze frisse, 

vrolijk bruisende en toch verfijnde wijn. Prettig betaalbaar en behalve als 

opwekkend aperitief ook heel goed aan tafel te drinken, omdat Casa Bianca de 

wijnen voldoende body meegeeft. 

Prosecco is in Italië zeer populair. Veelal wordt de wijn als een feestelijk aperitief 

geschonken, maar deze milddroge Prosecco is ook heel geschikt als begeleider 

van voorgerechten en amuses. De term Frizzante geeft aan dat de wijn licht 

mousserend is.  

Proefnotitie: 

Geurige, milde prosecco met een frisse citrustoon en fijn geel fruit in het aroma. 

De zachte mousse zorgt voor een mooie smaakbalans en een frisse aromatische 

afdronk. 

Drinken bij: 

Goede aperitiefwijn, maar ook prima bij kleine smaakvolle hapjes. Gekoeld 

serveren. 

Houdbaarheid: 
Direct op dronk. 
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3. Selnia Sauvignon Blanc (Central Valley, Chili) 2021     € 6,95 
 

EXPRESSIEVE, RIJPE SAUVIGNON - MOOIE BALANS TUSSEN RONDHEID EN FRISHEID - ALS APERITIEF OF BIJ LICHTE GERECHTEN 

Chili is een eldorado voor avontuurlijke wijnmakers. In dit relatief kleine wijnland 

tref je sterk uiteenlopende microklimaten aan. Zo staan de wijngaarden in de 

nabijheid van de oceaan onder invloed van de koele zeewind. Wijngaarden 

landinwaarts kunnen warm of koel gelegen zijn afhankelijk van de hoogte. Wat 

nooit ontbreekt is de grote hoeveelheid zon en voldoende water, afkomstig van 

de Andes. 

De in Frankrijk geboren en geschoolde oenoloog Sébastien Cabaret kan dan hier 

ook naar hartenlust experimenteren. Voor de Selnia-wijnen gebruikt hij druiven 

uit de Central Valley, voornamelijk uit de subzone Curicó. Dit gebied wordt 

algemeen erkend als een van de beste terroirs. De specifieke Chileense 

omstandigheden combineert Sébastien met zijn in Frankrijk opgedane technische 

know-how. Zo maakt hij Nieuwe Wereld-wijn, met een duidelijk Franse 

benadering. Dat uit zich in onderscheidende Chileense wijnen, met een 

opvallende elegantie en doordrinkbaarheid. 

De Sauvignon Blanc druiven worden ‘s nachts en in de vroege ochtend geplukt 

zodat ze koel in de kelder aankomen. De vinificatie is gericht op behoud van de 

typische Sauvignon-frisheid en aromatische intensiteit. De afsluiting met 

schroefdop staat garant voor een goede houdbaarheid na botteling en beschermt 

de wijn uitstekend tegen invloed van zuurstof. 

Proefnotitie: 

Jeugdige, intens geurende witte wijn met nuances van granny smith, perzik, 

meloen en groene vijg. Lichtvoetig en levendig fris van smaak met groene kruiden 

in de aanhoudende, schone afdronk.  

Drinken bij: 

Opwekkende, frisdroge witte wijn om te drinken als aperitief en bij lichte 

gerechten, zoals salades met vis, gekruide wokgerechten met kip of jonge 

witschimmelkazen.   

Houdbaarheid: 

Direct op dronk en houdbaar tot 3 jaar na oogstdatum. 
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4. Selnia Chardonnay (Central Valley, Chili) 2021     € 6,95 
 

FRANSE INVLOED GEEFT VERFIJNING EN SPANNING - VERLEIDELIJKE RONDHEID - BREED INZETBAAR AAN TAFEL EN ALS APERITIEF 

De Fransman Sébastien Cabaret, geboren in Reims en met Europese technische 

kennis op zak, verhuisde naar Chili waar hij onder haast paradijselijke 

omstandigheden wijn maakt. Volop zon, een ruime beschikbaarheid van 

smeltwater van de Andes in de wijngaard en de nabijheid van de koele oceaan. 

Met deze elementen speelt hij en maakt zo met zijn Europese achtergrond een 

prachtige, verfijnde Chardonnay van wijngaarden in Central Valley. De druiven 

worden ‘s nachts en in de vroege ochtend geplukt zodat ze koel in de kelder 

aankomen. De vinificatie is erop gericht om de typische Chardonnay-romigheid te 

combineren met moderne fruit- en toastgeuren en een milde frisheid. 

Daar is Sébastien zonder meer in geslaagd. Selnia is een sprekend voorbeeld van 

moderne Chileense kwaliteitswijnbouw en een aanwinst in ons aanbod.  

Proefnotitie: 

Droge witte wijn met een open geur van gele appel, peer, perzik en lichte toast. 

Verleidelijk sappig en roomzacht van smaak met milde zuren. De finale is heerlijk 

fruitig en aanhoudend. 

Drinken bij: 

Toegankelijke, volle witte wijn om zo te drinken en aan tafel breed inzetbaar. 

Mooi om te serveren bij stevige visgerechten, gegrilde kip of jonge 

witschimmelkazen. 

Houdbaarheid: 
Snel na botteling op dronk; houdbaar tot 3 jaar na de oogst. 
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5. Cazas Novas Colheita Avesso (Vinho Verde, Portugal) 2020/21   € 8,75 
 

ZEER FRAAIE VINHO VERDE - FRIS, MINERALIG EN DROOG – EEN ONTDEKKING! 

Portugal is een dynamisch wijnland, waar jonge wijnmakers mooie nieuwe 

projecten beginnen. Cazas Novas bijvoorbeeld, een samenwerkingsverband van 

drie mannen die houden van de druiven en het terroir van de streek: Carlos 

Coutinho, Diogo Lopos en Vasco Magalhães. De wijnen van het drietal worden 

gemaakt op het oude familiedomein van Carlos Coutinho.  

Het wijngoed ligt in het noorden van Portugal op ongeveer dezelfde hoogte als 

Porto, maar dan verder landinwaarts, in de subregio Baião. In dit deel van de streek 

– heel dicht bij de Douro – is het warmer dan in de rest van het relatief koele en 

natte Vinho Verde, waardoor de druiven wat rijper en voller van smaak zijn. De 

wijngaarden zijn hier beplant met de witte, typisch Portugese druivenrassen 

avesso, arinto en loureiro. Avesso vormt het grootste deel; het is een druif die het 

extra goed doet op de granieten bodems aldaar. 

Deze Vinho Verde wordt dan ook gemaakt van 100% avesso en rijpt niet in contact 

met eikenhout, waardoor de mooie en kenmerkende druivenaroma’s bewaard 

blijven. Boordevol rijp fruit, droog van smaak en met niet te veel alcohol. Dit maakt 

de wijn verfrissend anders en een absolute aanrader, zeker voor zo’n bescheiden 

prijs. Een zeer verrassende Vinho Verde die niet voor niets heel hoog scoort in 

recensies van de internationale wijnpers!  

Proefnotitie: 

Frisse, zuivere droge witte wijn met een fruitig aroma van groene appel, perzik en 

abrikoos, maar ook met volle tonen als honing, boenwas en rijpe peer. Sappig en 

aromatisch van smaak, mooi in balans en een geurige afdronk. 

Drinken bij: 

Prima aperitief en zeer geschikt bij schaal- en schelpdieren en overige 

visgerechten. 

Houdbaarheid: 
Nu op dronk; het best houdbaar tot twee jaar na oogst. 
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6. Weingut Thörle Silvaner (Rheinhessen, Duitsland) 2020/21    € 9,95 
 

OVERTUIGENDE FRISDROGE SILVANER MET GOEDE BITE - INDRUKWEKKENDE KWALITEIT - HEERLIJK ZO OF BIJ ASPERGES 

De nog jonge broers Christoph en Johannes Thörle hebben al sinds 2006 de leiding 

over het familiebedrijf in Saulheim in Rheinhessen en verrasten de hele wijnwereld 

met de geweldige kwaliteit van hun wijnen. Van oudsher is het de Duitse wijnregio 

Franken die bekend staat om Silvaner, maar inmiddels geniet ook Rheinhessen een 

grote reputatie als het om deze karaktervolle druif gaat. Dat is te danken aan 

excellente producenten als Weingut Thörle. Christoph en Johannes laten op 

overtuigende wijze zien dat je in Rheinhessen, in combinatie met het juiste terroir 

(bodems van kalk en mergel in hun geval), de mooiste Silvaners kunt maken. Ze 

gebruiken dan ook silvaner van topkwaliteit uit de prestigieuze cru’s Probstey en 

Schlossberg. 

De getalenteerde broers zijn ambitieus en doen de dingen graag op hun eigen 

manier. Christoph en Johannes bewerken de 19 hectare van het wijngoed helemaal 

met de hand. ‘Elke wijnstok, elke druif en elke wijn draagt ons stempel’, zeggen ze. 

Door zo intensief met de bodem en wijnstokken bezig te zijn, weten ze steeds beter 

wat hun wijngaarden precies nodig hebben. De wijnen worden mede vergist met 

‘wilde’ gisten die van nature op de druivenschil voorkomen.  

Dit alles is erop gericht authentieke wijn te produceren, die smaakt naar waar hij 

vandaan komt. In het geval van Weingut Thörle is dat zilt, kruidig en mineraal, met 

een grote zuiverheid – een echte belevenis. In 2020 uitgeroepen tot beste witte wijn 

onder € 10 in Nederland.  

Proefnotitie: 

Subtiele geur van peer, perzik, peer en groene kruiden. Frisdroog en mooi sappig. 

Zuivere en kruidige smaak met een hartige bite in de finale.  

Drinken bij: 

Gastronomische, multi-inzetbare droge witte wijn om bijvoorbeeld te drinken bij 

salades met vis, gekruide groentegerechten en bij groene of witte asperges. 

Houdbaarheid: 

Nu drinken; houdbaar tot drie jaar na de oogst. 
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7. Domaine de Marcé Coulée Galante Sauvignon Blanc (Touraine Oisly, Frankrijk) 2020/21 

€ 10,95 
 

VAN UNIEK TERROIR IN TOURAINE OISLY - OPVALLEND RIJPE, ZACHTE STIJL DOOR RIJPING OP DE GISTEN - GASTRONOMISCH 

Domaine de Marcé telt 35 hectaren wijngaarden, aangeplant op een bijzonder terroir 

van zand en klei. Dit levert wijnen op met zowel finesse dankzij het zand, als 

intensiteit en body dankzij de klei. De opvallendste specialiteit van het wijngoed is 

de witte Touraine Oisly. De officiële erkenning van deze subappellatie van Touraine, 

iets ten zuiden van Blois, ingeklemd tussen de Loire en de Cher, kwam pas in 2011. 

Sindsdien mag de commune ook op het label vermeld worden vanwege haar unieke 

terroir. Een mooie bevestiging van wat de familie Godet al een generatie of acht wist: 

dat je in Oisly inderdaad geweldige wijnen kunt maken. 

En dat proef je terug in de Coulée Galante: een verrukkelijke witte klassewijn! Met 

z’n herkenbare, frisse Sauvignon Blanc-signatuur maar ook opvallend zachte en 

rijke karakter is het bovendien een prachtwijn aan tafel. Probeer ‘m klassiek bij 

jonge geitenkaas, groene salades of vis, of avontuurlijker bij licht-pittige Aziatische 

gerechten. 

Proefnotitie: 

Lichtgeel gekleurde sauvignon met een verfijnde geur van rijpe perzik, nectarine en 

honingmeloen. De smaak is opvallend vol, zacht en rijk met milde zuren en een 

lange afdronk.  

Drinken bij: 

Heerlijke, frisdroge witte wijn om te combineren met jonge geitenkaas, groene 

salades of bij licht-pittige, Aziatische gerechten. 

Houdbaarheid: 
Nu drinken en gemakkelijk tot drie à vier jaar houdbaar na de oogst.  
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8. Domaine Fernand Engel Gewurztraminer Réserve (Elzas, Frankrijk) 2019/20 BIO € 13,40 
 

FRAAIE, ZUIVERE WITTE WIJN - KRACHTIG, ROND EN AROMATISCH MAAR TOCH ELEGANT - BIOLOGISCH 

De Elzas is de wijnsteek van zeer uiteenlopende stijlen wijn die doorgaans naar de 

betreffende druivensoort worden genoemd. Voor de meeste wijnliefhebbers is de 

Elzas vooral een milddroge witte wijn die prima buiten de maaltijd om gedronken 

kan worden. Vrijwel elke elzaswijn is gemaakt van één enkele druivensoort. Zo zijn 

de riesling, gewürtztraminer en pinot blanc de meest bekende. De gewurztraminer 

is ongetwijfeld de meest uitgesproken wijn.  

Zo'n beetje midden in de Elzas ligt familiebedrijf Fernand Engel. Het domein is 

gevestigd in een prachtig pand in het dorp Rorschwihr. Deze energieke familie 

bewerkt in totaal 62 hectare wijngaarden, waaronder die van het plaatselijke 

kasteel Meyerhof. Ze zijn verspreid over zeven dorpen en 190 percelen, onder 

andere in vier grands crus. Dat betekent dus ook veel verschillende terroirs, die tot 

uitdrukking komen in de diverse wijnen. En aangezien de familie ook nog eens – net 

als de meeste andere bedrijven in de Elzas – veel druivenrassen verbouwt, komt er 

een flinke reeks verschillende wijnen uit de kelder. 

Het domein is gecertificeerd biologisch en werkt deels ook biodynamisch. Inmiddels 

heeft het domein een groot vertrouwen in de natuur. Voor de meeste problemen 

die een wijnboer tegenkomt, bestaat immers een uitstekende oplossing uit die 

natuur zelf. Al is het maar in de vorm van spierkracht: als het niet anders kan, gaat 

de familie ongewenst onkruid tussen de wijnstokken met een houweel te lijf...  

Proefnotitie: 

Geurig en karakteristiek: exotisch, veel florale nuances (rozen), bergamot (earl 

grey) en rijp geel fruit in de neus. De smaak zet mild en rond in en eindigt 

aanhoudend aromatisch. 

Drinken bij: 

Door zijn kracht goed te combineren met voorgerechten met paté, maar deze wijn 

past ook prima bij klassieke aspergegerechten of gepocheerde vis.  

Houdbaarheid: 
Snel na de oogst op dronk en desgewenst tot vier jaar daarna te bewaren. 
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9. Olivier Sumeire Méditerranée Le Rosé de S (Provence, Frankrijk) 2021  € 8,30 
 

UITSTEKENDE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING - ZALMKLEURIG, DROOG EN VERFIJND - MOOIE ROSÉ UIT DE PROVENCE! 

Olivier Sumeire maakt in Zuid-Frankrijk een serie prachtige roséwijnen, 

voornamelijk met de herkomstbenaming Provence. Een daarvan is de heerlijke 

streekwijn Le Rosé de S, gemaakt van 60% grenache, 20% carignan en 20% syrah. 

De oogst begint vier uur in de ochtend en eindigt uiterlijk om half elf, zodat de 

druiven zo koel mogelijk worden geoogst. Dat is van belang om de verfijnde aroma's 

te bewaren die deze rosé zo aangenaam maken. Het spreekt vanzelf dat ook de 

gisting onder een lage en gecontroleerde temperatuur gebeurt. 

In tegenstelling tot de meer expressieve en snoepjesachtige rosés, is deze bleekroze 

Provence-stijl heel geschikt om bij verfijnde maaltijden te serveren. Maar ook als 

aperitief op een zonnig terras is ‘ie niet te versmaden. Een echte zomerfavoriet!  

Proefnotitie: 

Bleekroze van tint en zacht fruitig van geur, met aardbei en framboos. Zacht, rond 

en soepel van smaak, fijn geurig en droog van afdronk. 

Drinken bij: 
Heerlijke rosé voor alledag, zowel als aperitief als bij salades of vis.  

Houdbaarheid: 
Nu op dronk, goed houdbaar tot twee jaar na de oogst.  
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10. Segredos de São Miguel Tinto (Alentejano, Portugal) 2020/21   € 6,30 
 

MODERNE, EXPRESSIEVE RODE WIJN - AUTOCHTONE PORTUGESE DRUIVEN - SOEPEL, FRUITIG EN ZWOEL VAN SMAAK 

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 

Redondo (in Alentejo, ten oosten van Lissabon) 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 het moderne, in 1997 opgerichte 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. 

De jonge, enthousiaste Alexandre Relvas, zoon van de gelijknamige oprichter, vertelt 

dat hij wijnen ‘voor elk moment van het leven’ wil maken. Wijnen van nu, met zachte 

tannine, die echter wel wortelen in Portugese tradities. Een daarvan is het mengen 

van verschillende wijnen tot een uitgewogen blend. Altijd een moeilijk en spannend 

onderdeel van het wijn maken, zegt Alexandre. Zijn volle, maar tegelijk verfijnde 

wijnen bewijzen dat hij die kunst uitstekend beheerst. Segredos de São Miguel is een 

mooi voorbeeld van een moderne, soepel smakende rode wijn met de zuiverheid van 

een rijpe, gezonde oogst en volop expressie van de autochtone Portugese druiven 

alicante bouschet, aragonez, touriga nacional en trincadeira. Deze wijn hebben wij 

eerder aangeboden en was toen een groot succes.  

Proefnotitie: 

Helderrood met lichtpaarse nuances; bessig, jeugdig en fruitig van geur met licht 

gebrande tonen. De smaak zet soepel, fruitig en rond in en eindigt met een geurige, 

zwoele afdronk.  

Drinken bij: 

Geschikt bij zowel koude voorgerechten met vleeswaren, als als bij gerechten van 

de grill.  

Houdbaarheid: 
Jong drinken, maar goed houdbaar tot zeker drie jaar na de oogst.  
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11. La Maldita Garnacha (Rioja, Spanje) 2019/20     € 7,80 
 

ONDERSCHEIDENDE JONGE RIOJA - VOLLE, PITTIGE, KRUIDIGE SMAAK - UIT DE BODEGA VAN TOPPRODUCENT RAFAEL VIVANCO 

Bodegas Vivanco in het Spaanse Rioja is geen doorsneebodega. Het is een 

familiebedrijf met diepe wortels in de traditie van de regio. Maar het heeft ook 

een duidelijke visie op de toekomst. En die reikt verder dan alleen goede wijn 

maken: de bodega wil de kennis van en liefde voor wijncultuur vergroten én 

verspreiden. Dat doet het bedrijf met oenologische projecten, maar ook met een 

heel bijzonder eigen wijnmuseum. 

De druiven worden verwerkt in een nieuwe, ondergronds gebouwde wijnmakerij, 

die midden in de wijngaarden ligt. Ze is voorzien van moderne technieken voor 

optimale wijnkwaliteit, zoals verplaatsing van de druiven met behulp van 

zwaartekracht en computergestuurde persen die geen milligram te veel of te 

weinig druk uitoefenen. Alles om wijnen te maken die authentiek zijn en hun 

herkomst tonen – wijnen die 100% Rioja zijn.  

Garnacha is na tempranillo het meest aangeplante druivenras in Rioja. Hij wordt 

vooral gebruikt in assemblages. Voor monocépages (wijnen van één druif) is 

garnacha geen geliefde kandidaat, omdat de druif lastig te telen is en een laag 

rendement geeft. Wijnboeren noemen ‘m dan ook wel ‘la maldita’, oftewel 'de 

vervloekte'. 

Rafael Vivanco gaat ‘de vervloekte’ echter niet uit de weg en maakt er zelfs een 

bijzonder aantrekkelijke 100% Garnacha van. Rafael is dan ook niet de eerste de 

beste wijnmaker. Hij is in Bordeaux opgeleid tot oenoloog en wordt door de 

Engelse wijnschrijver Tim Atkin genoemd als een van de meest succesvolle 

modernisten van de Rioja. Zo bewijst ook zijn verleidelijke Maldita.  

Proefnotitie: 

Volrode wijn met licht paarse nuances. Heerlijk fruitig van geur met frambozen 

en bramen, sappig en fris van smaak met een ronde, soepele en aromatische 

afdronk.  

Drinken bij: 

Toegankelijke rode wijn, veel fruit, prima bij koude schotels, vleesgerechten of - 

licht gekoeld - op het terras.  

Houdbaarheid: 
Nu op dronk, gemakkelijk tot drie jaar na oogst houdbaar.  
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12. Bodegas Ponce Clos Lojen Viñas Viejas Bobal (Manchuela, Spanje) 2020/21 BIO € 9,45 
 

ONGEKENDE FINESSE UIT SPANJE - PURE FRUITEXPRESSIE, SUBTIEL EN COMPLEX - BIOLOGISCH, ONGEFILTERD EN ONGEKLAARD 

Juan Antonio Ponce is veel meer dan alleen een bijzonder getalenteerd wijnmaker. 

Hij is een man met een missie: de wereld laten zien dat je van lokale druivenrassen 

in Manchuela net zulke grote wijnen kunt maken als in Spanjes meest gereputeerde 

wijnregio’s, zoals Rioja of Ribera del Duero. De gezaghebbende wijnjournalist Luis 

Guttiérrez, de Spanje-specialist van Robert Parker, beschouwt zijn unieke, 

authentieke en terroirgedreven wijnen als de beste van de streek. 

Juan Antonio maakt zijn wijnen van zo’n 50 hectaren wijngaarden, waarvan er 17 in 

het bezit van de familie zijn. De stokken zijn veelal oud, vaak tussen de 50 en 90 jaar. 

Een deel van de planten staat zelfs nog op de originele onderstammen (pie franco). 

Dankzij de hoge ligging profiteren de druivenstokken van koelte en een goede 

ventilatie. Juan Antonio’s specialiteit is de temperamentvolle blauwe bobaldruif. De 

wijnen die hij ervan maakt zijn sensationeel in hun ongekende puurheid en finesse. 

Bijna on-Spaans, met een bescheiden alcoholgehalte en een fantastische 

toepasbaarheid in de topgastronomie. Dit is deels te danken aan de koelere ligging 

van de wijngaarden en deels aan Ponces manier van werken, die sterk beïnvloed is 

door de biodynamie en de Franse vin nature-beweging. 

De schitterende Clos Lojen geldt als Juan Antonio’s visitekaartje. Hij wordt gemaakt 

van bobal van veertig tot zestig jaar oude stokken. Juan Antonio oogst de druiven 

met de hand en vergist ze met druifeigen gisten. Na de vergisting laat hij de wijn 

zeven maanden rijpen in grote gebruikte houten vaten van Frans eiken. Hij bottelt 

de Bobal ongefilterd en ongeklaard. Het zorgt voor een pure, subtiele rode wijn met 

sappig fruit, verfijnde tannine en een complexiteit die je niet verwacht in deze 

prijscategorie. Drink ‘m gewoon zo, of in combinatie met een stuk paté, gebraden 

kip of zachte, romige kaas. Zeer aanbevolen!  

Proefnotitie: 

Licht robijnrood gekleurde wijn met een expressieve geur van framboos, kers, 

laurier en vuursteen. De smaak is heel puur en sappig met fijne, zachte tannines en 

een levendige frisheid. Heerlijk doordrinkbaar met specerijen in de finale.  

Drinken bij: 

Toegankelijke, soepele rode wijn om zo te drinken, of te combineren met diverse 

lichte gerechten met vis of kip, carpaccio, paté en zachte, jonge kazen.  

Houdbaarheid: 
Direct op dronk; houdbaar tot 4 à 5 jaar na de oogst.  
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13. Gabbas Cannonau di Sardegna Lillové (Sardinië, Italië) 2019/20   € 12,95 
 

ONDERSCHEIDEND EN VERFIJND – VAN TOPPRODUCENT GABBAS - RIJP ROOD FRUIT, KRUIDIGHEID EN OPVALLENDE SOUPLESSE 

Het eiland Sardinië heeft – zoals dat hoort op een eiland – eigenzinnige bewoners, 

die rustig hun eigen gang gaan. Een van die bewoners is wijnmaker Giuseppe 

Gabbas. Zijn bedrijf ligt dicht bij de stad Nuoro op de noordelijke helft van 

Sardinië, in een prachtige vallei aan de voet van de ruige bergketen Supramonte. 

Hier bewerkt Gabbas 20 hectare wijngaarden. Ze liggen op 250 tot 350 meter 

hoogte en hebben bodems van graniet. De hitte en droogte worden er getemperd 

door de nabijheid van de zee, die op 20 kilometer afstand ligt, en de bergen. 

Samen zorgen zij voor voldoende afkoeling en vooral een aanzienlijk verschil in 

dag- en nachttemperatuur. Dat bevordert de ontwikkeling van zuren en aroma’s 

in de druiven en maakt het mogelijk er elegante wijnen van te maken. Een plek 

met een ideaal klimaat voor dé druif van Sardinië: de blauwe cannonau (synoniem 

voor grenache). 

Gabbas vindt het belangrijk de Sardijnse wijnmaaktraditie te volgen, waarbij de 

druivenschillen lang in het sap weken. Dat maakt zijn wijnen zowel elegant als vol, 

aards en stevig. Met een jaarproductie van slechts 70.000 flessen is Gabbas een 

kleine Sardijnse producent. De Italiaanse wijngids Gambero Rosso noemt hem 

desondanks ‘un grande viticoltore’ en rekent hem tot de beste Cannonau-makers 

van het eiland. Met name de verfijning en doordrinkbaarheid worden geroemd: 

geen donkergekleurde blockbusters, maar elegante Cannonau met verfijning. 

De Lillové is gemaakt van hoofdzakelijk cannonau en wordt aangevuld met een 

klein percentage andere inheemse Sardijnse druiven. Je proeft de Sardijnse 

warmte in het rijpe fruit en de kruidigheid, maar dankzij de sappige frisheid blijft 

de wijn heerlijk doordrinkbaar. Serveer ‘m op een warme dag gerust iets gekoeld.  

Proefnotitie: 

Lichtrode kleur en fruitig, aromatisch van geur met nuances van fris rood fruit, 

kersen en kruidigheid. De smaak is soepel, fris maar rond van structuur en eindigt 

met een sappige en behoorlijk krachtige afdronk.  

Drinken bij: 
Prima bij lichte charcuterie en pastaschotels.  

Houdbaarheid: 
Nu op dronk, goed houdbaar tot drie à vier jaar na oogst.  
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14. Castello Romitorio RomiTòro (Toscane, Italië) 2019/20    € 16,95    
 

INDRUKWEKKENDE SUPER TUSCAN - VAN BRUNELLO-PRODUCENT CASTELLO ROMITORIO - BLEND VAN SYRAH EN PETIT VERDOT 

Achter grootse wijnen schuilen vaak briljante geesten. Dat geldt zeker voor de wijnen 

van Castello Romitorio. Dit Toscaanse domein is het geesteskind van kunstenaar 

Sandro Chia. Terwijl hij zich begin jaren '80 in de kunstwereld vestigde als belangrijk 

lid van de neo-expressionistische beweging Transavanguardia, kocht hij in Montalcino 

het vervallen castello als woonhuis en atelier. Hij besloot het prachtige gebouw met 

Romeinse fundamenten in volle glorie te herstellen. In 2005 werd de nieuwe kelder 

ingewijd. De 14e-eeuwse muren zijn er gedecoreerd met de kunstwerken van Sandro. 

In datzelfde jaar deed ook diens zoon Filippo zijn intrede in het domein. Samen met 

de vermaarde Italiaanse consultant Carlo Ferrini zorgt hij er sindsdien voor dat 

Romitorio’s gevestigde reputatie voor onderscheidende, elegante Brunello’s wordt 

voortgezet. En de etiketten? Die zijn uiteraard van de hand van de meester zelf.  

Dat behalve sangiovese ook Franse druiven het uitmuntend doen in Toscane is 

inmiddels bewezen. Ook Castello Romitorio maakt een hemelbestormende ‘Super 

Tuscan’. Dat doet Chia niet in Montalcino, maar in Scansano, waar Romitorio een 

tweede domein bezit. Eenmaal perfect rijp oogst hij de druiven met de hand. Voor én 

na het ontstelen worden de druiven ook nog eens handmatig gecontroleerd, zodat 

alleen het beste fruit in de wijn terecht komt. Na de vergisting rijpt de wijn een jaar in 

eikenhouten vaten. Het eindresultaat is simpelweg verbluffend: de peperigheid en het 

intense kersenfruit van de syrah combineren prachtig met de geurigheid, structuur en 

het bramenfruit van de petit verdot. Een krachtige, gespierde en luxe rode wijn, die 

toch ook de onmiskenbare Toscaanse elegantie bezit en heel hoog wordt aangeprezen 

in de internationale wijnpers. Drink deze zeer koopwaardige RomiTòro bij een mooie 

steak en het feest is compleet! 

Proefnotitie: 

Diep robijnrode wijn met een complexe geur van rijp rood fruit (kers, pruim) 

aangevuld met specerijen (zwarte peper, vanille). De smaak is vol en uitgesproken 

met een mooie balans tussen zwoel rijp fruit, fraîcheur en een krachtige structuur. 

De afdronk is intens en lang.  

Drinken bij: 

Combineert uitstekend met rijke pasta’s, stevige vleesgerechten, of gerijpte 

kazen.  

Houdbaarheid: 
Op dronk vanaf 3 jaar, houdbaar tot 10 jaar na de oogst.   
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15. Château Tour du Pas Saint-Georges (Saint-Georges-Saint-Émilion, Frankrijk) 2016/17 

            € 18,20 
 

KLASSIEKE STIJL - DOOR GETALENTEERD WIJNMAKER PASCAL DELBECK - GEWELDIG BIJ MILDE VLEES- EN GEVOGELTEGERECHTEN 

Verleidelijke Bordeaux maken van hoog niveau: het zit wijnmaker, ondernemer en 

uitvinder Pascal Delbeck in het bloed. Hij is de vijfde generatie in een familie van 

wijnboeren. In de jaren zeventig ging hij aan het werk bij Château Ausone (St. 

Emilion 1er Grand Cru Classé A) en Château Belair (Saint-Émilion Grand Cru Classé), 

voerde er verbeteringen door en verwierf grote faam als wijnmaker. Inmiddels is 

Delbeck zelf eigenaar van een aantal châteaux, waaronder Château Belair en 

Château Tour du Pas Saint-Georges in Saint-Emilion en Château Ame de Musset in 

Lalande de Pomerol. Op Tour du Pas Saint-Georges verrees na ingrijpende 

verbouwingen een ultramoderne kelder. Het château telt 14 hectare duurzaam 

bewerkte wijngaarden, die op het zuiden en zuidoosten liggen.  

Delbeck staat voor een combinatie van jarenlange ervaring, grote liefde voor 

Bordeaux en heel zorgvuldig werken. Dat levert bijzondere wijnen op. Uitgesproken 

fruitig, maar dankzij de houtrijping ook kruidig, rond en vol, en met zijdezachte 

tannine. Je proeft in deze Bordeaux van merlot (65%) en cabernet franc (35%) dan 

ook het grote talent van Pascal Delbeck. De aroma’s zijn complex en verfijnd, de 

rijpe tannines zacht en versmolten in de wijn. Dit is een prachtige klassiek 

smakende rode Bordeaux van een uitstekend niveau.  

Proefnotitie: 

Fraaie Bordeaux met heerlijk vers rood fruit en fijne houttonen in de geur. De smaak 

zet vol, rond en evenwichtig in, de afdronk is vol en zacht met rijpe tannine.  

Drinken bij: 
Klassieke rode wijn, uitstekend bij vele vleesschotels of wild.  

Houdbaarheid: 

Op dronk vanaf vier à vijf jaar na oogst, goed houdbaar tot zeker acht à negen 

jaar.  
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16. Château Pajzos Late Harvest Hárslevelü 50cl. (Tokaj, Hongarije) 2018/19 € 11,65 
 

MOOIE ELEGANTE DESSERTWIJN – HEEL PRETTIG DRINKBAAR – LAAG IN ALCOHOL 

Tokaj is al eeuwenlang beroemd om zijn zoete wijnen van typisch Hongaarse druiven, 

zoals hárslevelű en furmint. Het klimaat is er dan ook bijzonder: het wijngebied wordt 

omgeven door bossen, heuvels en rivieren die zorgen voor precies de juiste 

vochtigheidsgraad die nodig is om edele rot op de druiven te ontwikkelen. Daardoor 

verschrompelen de druiven, worden ze zoet en krijgen ze specifieke aroma’s. Ter 

plekke noemen ze zulke druiven aszú. De wijngaarden van Château Pajzos liggen in 

het hart van Tokaj, op zo’n 200 meter hoogte. Ze hebben vulkanische bodems, wat 

de druiven prachtige zuren en concentratie meegeeft. 

Deze fijne zoete witte wijn van laat geplukte hárslevelü-druiven is een perfecte 

begeleider van talloze nagerechten, zoals tarte tatin, bavarois en fruitdesserts, maar 

hij smaakt ook fantastisch bij pittige kazen of foie gras. Eenmaal geopend is deze wijn 

makkelijk één tot twee weken houdbaar in de koeling. Deze fles van 50cl is voldoende 

voor zes dessertwijnglazen.  

Proefnotitie: 

Geurige zoete witte wijn met een rijk aroma van rijpe appel, meloen en perzik. De 

smaak is volzoet, met een frisse evolutie; de afdronk sappig, aromatisch en 

aanhoudend.  

Drinken bij: 

Fraaie wijn bij zoete nagerechten met fruit, maar ook heerlijk als aperitief met 

fijne amuses van paté.  

Houdbaarheid: 
Op dronk vanaf één à twee jaar na de oogst; gemakkelijk tot acht jaar houdbaar.  
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17. 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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18. Bodegas Trenza La Orphica Selección Aurora (Yecla, Spanje) 2021  € 7,30 
 

AROMATISCH, SAPPIG EN MILD – IDEAAL ALS HUISWIJN – ORIGINEEL! 

De gebroeders Tofterup weten van wijn. David is wijnmaker, Jonas is de eerste 

Deense Master of Wine. Samen runnen ze Bodegas Trenza en maken ze 

bijzonder verleidelijke wijnen in de Zuid-Spaanse wijnstreek Yecla, zoals deze 

verrassende witte Orphica Aurora. 

Verrassend, want het hete klimaat in Yecla is toch vooral geschikt voor rode 

wijnen van stevige druiven als monastrell. De broers Tofterup hebben de 

macabeo, sauvignon, verdejo en moscatel waarvan ze de Orphica maken echter 

aangeplant in wijngaarden op wel 900 meter hoogte. Daar zijn de 

omstandigheden koeler, waardoor de druiven mooi fris en aromatisch blijven. 

Om dat levendige karakter ook in de wijn te behouden, oogsten de broers de 

druiven bij dageraad (vandaar Orphica Aurora), wanneer de buitentemperatuur 

en de druiven nog koel zijn. Na de pluk worden ze meteen naar de kelder 

gebracht en vergist bij een koele temperatuur in roestvrijstalen tanks. 

Houtrijping komt er niet aan te pas. 

Zo slagen de broers erin een bijzonder expressieve, energieke en sappige witte 

wijn te maken in het hete Spaanse zuiden. Met z’n geurige, fruitige en iets 

florale tonen en milde, rijpe smaak is de Orphica zowel heerlijk als borrelwijn 

als aan tafel. Probeer ‘m bijvoorbeeld eens met olijven, knoflookgarnalen, 

gerookte amandelen of Spaanse ham. Of serveer ‘m bij gerilde octopus, vis of 

asperges. Genieten gegarandeerd!  

Proefnotitie: 

Groengeel getinte wijn met een opwekkende geur van appel, perzik en anijs. De 

smaak is soepel en sappig met rijp peerfruit, een levendige frisheid en milde 

finale.  

Drinken bij: 

Heerlijk als aperitief en bij de borrel, of drinken bij tapas of gegrilde vis. 

Houdbaarheid: 
Nu op dronk en prima houdbaar tot twee jaar na de oogst. 
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19. L'Arjolle Sauvignon Blanc - Viognier (Languedoc, Frankrijk) 2021   € 7,35 
 

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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20. Stefan Winter Weissburgunder (Rheinhessen, Duitsland) 2020/21  € 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. 

  

http://www.kiwanisactie.nl/


 

  
Kiwanis Clubs Hilversum-Baarn, Laren en ’t Gooi - assortiment wijnactie voorjaar 2022 - www.kiwanisactie.nl  

 

21. Vecchia Torre Salento Vermentino (Puglia, Italië) 2021    € 9,30 
 

FRIS EN VOL VAN SMAAK - KLEINSCHALIGE PRODUCTIE - BREED INZETBAAR 

De dynamische coöperatie van het Zuid-Italiaanse stadje Leverano plantte in 2006 

vermentino aan, een mediterraan druivenras dat goed bestand is tegen hitte. De 

kleine wijngaard van nog geen tien hectaren bevindt zich tussen twee heuvels, waar 

vrijwel voortdurend een verkoelende wind staat. Hierdoor is de temperatuur lager en 

behoudt de vermentino de zo gewenste frisse smaak en fruitigheid. 

Vecchia Torre beperkt bovendien het rendement in de wijngaard, waardoor de wijn 

van een bijzondere kwaliteit is. Daarnaast is flink geïnvesteerd in apparatuur die de 

tanks met witte wijn koelt, duurzaam gevoed met elektriciteit van zonnepanelen. 

Deze kleinschalig geproduceerde witte wijn is sinds de introductie dan ook zeer 

succesvol en smaakt beduidend exclusiever dan de prijs doet vermoeden.  

Het druivenras rolle is al jarenlang dé smaakmaker van witte wijnen in de 

Provence. In Italië heet deze druif vermentino en dat klinkt voor velen een stuk 

aantrekkelijker. Zelfs Franse wijnboeren gaan nu zo ver dat ook zij de in Frankrijk 

aangeplante rolle vermentino noemen. 

Proefnotitie: 

Frisdroge witte wijn met nuances van fijn geel fruit en iets toast in de geur. De 

smaak is soepel, aangenaam en aanhoudend.  

 

Drinken bij: 

Heerlijk bij vis, pasta en salades.  

 

Houdbaarheid: 

Nu drinken, gemakkelijk houdbaar tot twee jaar na de oogst. 
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22. Badet Clément Révélation Chardonnay (Languedoc, Frankrijk) 2020/21  € 9,90 
 

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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23. Bodegas Trenza La Orphica Selección Tardia Monastrell (Yecla, Spanje) 2020/21 

            € 7,30  
 

RIJP EN ZWOEL - VAN LAAT GEOOGSTE MONASTRELLDRUIVEN - JAMMY FRUIT, MAAR OOK FRISHEID EN SAP 

Liefhebber van rijpe, zwoele en intense rode wijnen? Proef dan zeker deze 

bijzondere en verleidelijke La Orphica van het Spaanse Bodegas Trenza. Dit huis 

is niet zomaar een wijndomein, het is de uitgekomen jongensdroom van de 

Deense broers David en Jonas Tofterup. David had er al een lange carrière in de 

wijn op zitten toen hij in 2004 zijn eigen wijngoed startte in Yecla. Hij vroeg zijn 

tien jaar jongere maar al net zo ambitieuze broer Jonas erbij, die in 2019 de 

eerste Deense Master of Wine werd. 

Samen maken de broers nu een kleine collectie wijnen die bewijzen hoe groots 

de potentie van Yecla is. Deze La Orphica is een Monastrell Selección Tardia, 

oftewel een laat geoogste monastrell. Deze druif (ook bekend als mourvèdre) is 

dé druif van Yecla en geeft donkergekleurde, krachtige en intense rode wijnen. 

Doordat David zijn monastrell drie weken later oogst dan normaal (de druiven 

drogen lichtjes in aan de stok), is de tannine in de wijn heel mooi rijp. De 

structuur is hierdoor opvallend zacht en soepel. Naast het verleidelijke jammy 

fruit zorgen de natuurlijke frisse zuren voor voldoende sappigheid en balans.  

Proefnotitie: 

Helderrood van kleur; aromatisch van geur met nuances van frisse kruiden en 

vanille. De smaakstructuur is rond en zacht van inzet met een mild fris zuurtje in 

de afdronk. 

Drinken bij: 

Prima bij charcuterie, maar bijvoorbeeld ook bij gekruide worstjes. 

Houdbaarheid: 

Nu al goed op dronk; houdbaar tot 3 à 4 jaar na oogst. 
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24. Cour des Dames Merlot (Languedoc, Frankrijk) 2020/21    € 7,45 
 

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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25. Cantine Due Palme Negroamaro del Salento Domiziano Collezione Privata (Puglia, Italië) 

2020/21 

€ 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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26. Bodegas Trenza La Orphica Iluminada Monastrell (Yecla, Spanje) 2020/21 € 9,95 
 

VAN EIND OKTOBER GEOOGSTE MONASTRELL  - ZWOEL, GESTOOFD FRUIT EN STEVIGE BODY – INDRUKWEKKEND! 

De Deense David Tofterup is een ware monastrell-meester. Zijn verleidelijke 

Monastrell Seleccíon Tardia is sinds de introductie direct een publiekslieveling. 

Deze Iluminada is de luxe variant, met nog meer kracht, intensiteit en duidelijk 

waarneembare houtinvloed. 

Om die extra diepgang in smaak te verkrijgen, oogst David de monastrelldruiven 

voor deze Iluminada pas eind oktober. De druiven zijn dan bijzonder rijp, 

sommige beginnen zelfs al in te drogen aan de stokken. Dit zorgt voor een sterke 

concentratie van de suikers en smaken in de druiven, met als resultaat een wijn 

die zich kenmerkt door zwoel, gestoofd fruit en een stevige body. 

Eenmaal geoogst worden de druiven gekneusd en vergist. Na de gisting laat 

David de wijn nog zes maanden rijpen in houten vaten van Frans en Amerikaans 

eiken. Dit geeft de Illuminada verfijnde smaken van toast en tabak. 

Drink deze indrukwekkende, zondoorstoofde Spanjaard bijvoorbeeld bij chili sin 

of con carne, spare ribs of gerijpte, harde kazen. Ook op zichzelf is ‘ie 

verbluffend: een open haard- of meditatiewijn bij uitstek! 

Proefnotitie: 

Dieprode wijn met de geur van gestoofd fruit (kers, pruim) en tonen van zwarte 

olijf, dadel en mokka. Zwoel, vol en intens van smaak met jamachtig fruit, milde 

zuren en zachte tannines. De finale is aanhoudend met toast, tabak en rozijnen. 

 

Drinken bij: 

Zondoorstoofd, volle rode wijn om bij uitstek te combineren met rijke 

gerechten, zoals chili con/sin carne, gegrild vlees met Provençaalse kruiden, 

wildgoulash of harde, oude kazen. 

 

Houdbaarheid: 
Op z’n best tussen 2 en 7 jaar na de oogst. 

  

http://www.kiwanisactie.nl/


 

  
Kiwanis Clubs Hilversum-Baarn, Laren en ’t Gooi - assortiment wijnactie voorjaar 2022 - www.kiwanisactie.nl  

 

27. Aylés Vino de Pago Senda de Leñadores (Cariñena, Spanje) 2019/20  € 13,95 
 

RIJK, VOL EN KRACHTIG, MET LANGE AFDRONK - SPAANSE ‘GRAND CRU’ - EEN WARE ONTDEKKING VOOR EEN SCHERPE PRIJS 

Pago is het exclusieve Spaanse kwaliteitslabel voor individuele producenten,  

vergelijkbaar met de Franse grand cru-classificatie. Er zijn nog maar negentien 

wijnhuizen in deze top-categorie. Ze onderscheiden zich door hun ligging en 

kwaliteit. De voornaamste voorwaarden zijn dat er uitsluitend eigen druiven 

gebruikt mogen worden en dat de wijnen van topkwaliteit moeten zijn. 

Sinds 2011 mag Ramón Reula uit Zaragoza een deel van zijn productie op Finca 

Aylés ‘Pago’ noemen. In het hart van Aragon, in een extreem continentaal 

microklimaat, verwezenlijkte hij zijn droom en creëerde hij een fantastisch 

wijngoed. Zijn beste wijn, Senda de Leñadores, is gemaakt van garnacha, 

tempranillo, merlot en cabernet sauvignon. 

De hooggelegen wijngaard is sinds 2017 in biologische conversie en produceert 

nog geen dertig hectoliter per hectare. De druiven rijpen er geleidelijk, zijn 

geconcentreerd en hebben de kenmerkende Aragon-frisheid. Ze worden ‘s 

nachts geoogst. 

Na de gisting in rvs-tanks volgt de melkzuurgisting in kleine fusten van Frans 

eikenhout. Hierin rijpt deze prachtige wijn vervolgens nog tien maanden. Dit is 

een indrukwekkende, moderne Spaanse rode topwijn met rijpe fruittonen, luxe 

eikenhout en een krachtige, volle aanhoudende smaak.  

Uitgeroepen tot beste in Nederland verkrijgbare Spaanse biologische wijn door 

het toonaangevende wijnblad Perswijn! 

Proefnotitie: 

Fraaie wijn met een volrode kleur en een intens aroma van rijp rood fruit, toffee 

en eikenhoutaroma's. De smaak zet fris en krachtig in en ontwikkelt zich 

evenwichtig met rijpe tannine en een geurige afdronk. 

Drinken bij: 
Goed te combineren met vele mild gekruide gerechten van de grill of uit de oven. 

Houdbaarheid: 
Op dronk vanaf drie jaar na oogst, goed houdbaar tot zes à zeven jaar. 
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28. Quinta da Romaneira Fine Tawny Port (Douro, Portugal)    € 13,95 
 

ELEGANTE SINGLE QUINTA TAWNY - VAN DOURO-TOPHUIS QUINTA DA ROMANEIRA - VIJF JAAR GERIJPT IN EIKENHOUTEN VATEN 

Quinta da Romaneira is een van de historische Porthuizen van de Douro. Al in  

1872 veilde Christie’s twee Ports van Romaneira uit 1861 en 1863: de eerste 

single quinta Ports hier verhandeld. Het huis is echter allerminst in de 

geschiedenis blijven hangen. Met de komst van Christian Seely in 2004 is 

Romaneira binnen een mum van tijd de 21e eeuw in gekatapulteerd. 

De wijngaarden werden gerenoveerd, er kwam een state of the art nieuwe 

wijnkelder en het vinificatieproces werd gemoderniseerd. Vandaag de dag 

behoort Romaneira dan ook tot de elite van Douro-wijnhuizen en geniet het een 

reputatie voor zowel de stille als de versterkte wijnen. 

Deze verfijnde Tawny wordt gemaakt van tinta roriz, touriga franca en tinta 

barocca. De druiven zijn voor 100% afkomstig uit de eigen wijngaarden van 

Romaneira, een bijzonderheid in de Douro. Die wijngaarden zijn ook nog eens 

allemaal geclassificeerd als ‘A’; topterroir dus! 

Na de pluk worden de druiven met de voet getreden in roestvrijstalen, 

temperatuurgecontroleerde lagares. Vervolgens rijpt de wijn nog vijf jaar in 

gebruikte, grote houten vaten. Dit geeft de Tawny extra complexiteit en mooie 

rijpingstonen. Drink ‘m bijvoorbeeld bij notengebak met karamel, of oude, harde 

kazen. Een pracht-Port! 

Proefnotitie: 

Fraai taanachtige kleur. Verfijnde, ontwikkelde geur van tabak, pruimedant, vijg, 

gebrande noten en kaneel. Toegankelijk en volzoet in smaak met zondoorstoofd 

fruit en zachte tannine. De afdronk is mild met nuances van karamel en rozijnen.  

Drinken bij: 

Heerlijke, zachte port om zo te drinken. Past ook mooi bij notengebak met 

karamel of harde, oude kazen.  

Houdbaarheid: 

Nu op dronk, maar gemakkelijk enkele jaren houdbaar. Eenmaal geopend lang 

houdbaar.  
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