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1. L'Arjolle Côtes de Thongue Equilibre Zéro Viognier - (Languedoc, Frankrijk) € 8,95 

 

Sauvignon Blanc ALCOHOLVRIJ 
 

ALCOHOLVRIJE VARIANT VAN DE LUXE WITTE ÉQUILIBRE – ZACHT DRINKBAAR - BIJDETIJDS  

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

l’Arjolle in Pouzolles (Languedoc-Roussillon) naar streven. De familie Teisserenc kocht 

het domein in 1974. Vier jaar later bottelden ze hun eerste wijn en inmiddels 

produceren ze zo’n twintig wijnen. 

Arjolle maakt zeker niet als eerste, maar wel direct als een van de beste een alcoholvrije 

variant van hun wijnen. Het geheim van de hoge kwaliteit zit 'm in de strenge selectie 

van de wijnen waaruit de alcohol onttrokken wordt. 

Arjolle kiest voor de duurdere Equilibre-serie, wijnen die van onberispelijke geur en 

smaak zijn. Dat proef je terug in de Zéro. Natuurlijk is er door het gemis aan alcohol 

een lichtere smaak ontstaan, maar deze witte ‘wijn’ geurt aangenaam zuiver, smaakt 

frisdroog en heeft een plezierige afdronk. 

Proefnotitie: 

Sprekende geur van appel en rijp geel fruit, zoals perzik en abrikoos. De smaak is 

toegankelijk, opvallend sappig, soepel en fris. 

Drinken bij: 
Geslaagd alternatief voor witte wijn om te serveren als aperitief of bij de borrel. Ook 

prima in combinatie met lichte (voor)gerechten, zoals zomerse salades en 

visgerechten. 

Houdbaarheid: 
Nu drinken en best van smaak tot ongeveer 18 maanden na botteling (zie het etiket 

voor houdbaarheidsdatum). 
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2. Segredos de São Miguel Branco 2021 (Alentejano, Portugal)   € 6,30 
 

MODERNE WITTE WIJN, ZUIVER EN EXPRESSIEF - AUTOCHTONE PORTUGESE DRUIVEN - LEKKER SOEPEL, ZACHT EN FRIS 

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. 

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, witte wijn met de 

zuiverheid van een rijpe, gezonde oogst en volop expressie van autochtone Portugese 

druiven zoals antão vaz, arinto, encruzado en rabo de ovelha. De druiven voor deze 

witte wijn worden 's nachts en dus koel geoogst en weken gedurende acht uur met 

de schil, voorafgaand aan de temperatuurgecontroleerde gisting. Na een korte rijping 

'sur lie' en in rvs tanks, wordt deze geurige, droge witte wijn gebotteld. 

Proefnotitie: 

Zachte droge witte wijn met een aroma van bloemen, honing en licht fruit. De 

smaak zet soepel en zacht in en eindigt met een frisse, geurige afdronk. 

Drinken bij: 
Prima aperitiefwijn, maar ook zeer geschikt bij koude voorgerechten met vis of 

salades. 

Houdbaarheid: 
Nu op dronk, houdbaar tot ruim twee jaar na de oogst. 
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3. Cantina Cardèto Grechetto 2021 (Umbria, Italië)     € 7,40 
 

AANTREKKELIJKE GEUR – AUTHENTIEKE DRUIF - BREED INZETBAAR AAN TAFEL 

De beroemde middeleeuwse stad Orvieto, in het zuiden van Umbrië, ligt boven op 

een plateau van vulkanische tufsteen. Vanuit de stad kijk je over de groene omgeving, 

de wijngaarden en de Apennijnen: elementen die het landschap hier al eeuwenlang 

bepalen. De wijnen van Cantina Cardèto zijn dan ook nauw verbonden met de streek, 

de inwoners en de wijncultuur. 

De druiven groeien in wijngaarden die vrijwel allemaal tufa bevatten – een vulkanisch 

gesteente dat uniek is voor Orvieto – naast onder andere mergelklei en zeezand. De 

meeste wijngaarden van Cantina Cardèto liggen op het zuidoosten, waardoor ze 

volop profiteren van de ochtendzon. 

Natuurlijk speelt bij Cantina Cardèto ook moderne techniek een belangrijke rol. Zo 

heeft het bedrijf een eigen laboratorium waarin de kwaliteit van de wijnen continu 

geanalyseerd en bewaakt wordt. Maar niets kan de ervaring en kennis vervangen van 

de mensen die hier al zo lang wijn maken. Zij zijn het die ervoor zorgen dat alle wijnen 

fris en soepel zijn; heerlijk als aperitief, maar altijd met voldoende vulling om ook aan 

tafel uitstekend dienst te kunnen doen.  

Proefnotitie: 

Droge witte wijn met een aantrekkelijke geur van limoen, perzik, peer, amandel en 

groene kruiden. De smaak is vol en sappig met rijp geel fruit en milde zuren. 

Nuances van toast en limoenschil in de elegante afdronk. 

Drinken bij: 
Toegankelijke, soepele witte wijn om solo te drinken, maar tevens breed inzetbaar 

aan tafel. Fraai bij antipasti en lichte voorgerechten, zoals salades en visgerechten. 

Houdbaarheid: 
Op z’n mooist tot circa 3 jaar na de oogst. 
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4. Bodegas Piqueras Wild Fermented Verdejo 2021 (Almansa, Spanje) BIO   € 8,60 
 

SPONTAAN VERGIST IN EIKENHOUTEN VATEN - AROMATISCH, VOL EN INTENS VAN SMAAK - MOOI BIJ KOUDE OF WARME VIS 

Bodegas Piqueras in Almansa in de Spaanse regio Castilla-La Mancha is een echt 

familiebedrijf. Zo’n bedrijf dat met heel hard werken en liefde voor de streek beetje 

bij beetje opgebouwd is tot een bloeiend domein. De bodega werd in 1915 opgericht 

door de familie Piqueras en wordt nu geleid door oenoloog Juan Pablo Bonete 

Piqueras en zijn broer Angel. Zij zorgden voor nieuwe dynamiek en ontwikkelden de 

bodega tot een bedrijf van deze tijd. Ze bouwden een nieuwe wijnkelder, stapten 

over op biologische druiventeelt en introduceerden moderne wijnmaaktechnieken. 

In 2017 kwam Juan Pablo Cantos Serrano het Piqueras-team versterken. Deze in 

Almansa geboren wijnmaker heeft een ronduit indrukwekkend c.v. opgebouwd 

binnen en buiten Spanje, alvorens terug te keren naar zijn geboortegrond om daar 

wijnen te gaan maken voor Piqueras. Na zijn opleiding biologie en oenologie deed hij 

onder meer ervaring op bij grote namen als Ribeira del Duero-domein Vega Sicilia, 

Bodegas Barahonda in Yecla en Villa Maria Estate in Nieuw-Zeeland. Nu wil hij niets 

liever dan zij aan zij met Juan Pablo Bonete de wereld de potentie van zijn streek 

Almansa laten zien. 

Almansa ligt aan de oostrand van Castilla-La Mancha, de onherbergzame hoogvlakte 

in het hart van Spanje, op zo’n 100 kilometer van de Middellandse Zee. Bodegas 

Piqueras verbouwt hier verdejodruiven in biologisch bewerkte percelen op 700 meter 

hoogte. Ze worden ’s nachts geoogst en dus zo koel mogelijk naar de kelder vervoerd. 

De fermentatie start spontaan, met natuurlijke gisten uit de wijngaard - vandaar de 

naam Wild Fermented Verdejo. Zowel de gisting als twee maanden rijping op de lie 

vindt plaats in licht getoaste 300-literfusten van luxe Frans eikenhout uit de Allier. 

Daarna volgt nog een rijping van zes maanden in grote roestvrijstalen tanks, waarbij 

de wijn ook in contact blijft met de lie. Het resultaat? Een prachtige volle witte wijn 

met een rijpe smaak en een fraai gedoseerde eikennuance.  

Proefnotitie: 

Soepele, droge witte wijn met een aangenaam aroma van geel fruit, meloen en licht 

toast. De smaak zet zacht, rond en aangenaam in en eindigt aromatisch in balans.  

Drinken bij: 
Geschikt als aperitief, maar ook bij visgerechten, zowel koud als warm.  

Houdbaarheid: 
Nu op dronk en goed houdbaar tot twee à drie jaar na de oogst.  
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5. L'Arjolle Côtes de Thongue Equilibre Viognier - Sauvignon Blanc 2021 

(Languedoc, Frankrijk)          € 9,20 
 

MOOIE SMAAKDIKTE DOOR RIJPING ‘SUR LIE’ - AROMATISCHE INTENSITEIT – CULINAIR BREED INZETBAAR 

De wijnen van L’Arjolle vallen onder de appellation Côtes de Thongue. Dat heeft een 

heel gevarieerd terroir, waardoor het bedrijf veel verschillende druivenrassen kan 

telen. Zo staan cabernet sauvignon en grenache op vrij zware grond (klei en kiezel), 

terwijl syrah het beter doet op mergel en kalk. Voor de witte rassen – sauvignon blanc, 

chardonnay, muscat en viognier – zijn de vruchtbare hellingen rondom het domein 

met hun zanderige mergelbodems ideaal. Merlot en cabernet franc tot slot voelen zich 

thuis op alluviale gronden (afzettingen van rivierslib), die het water goed vasthouden. 

De rode wijnen zijn doorgaans vol en krachtig, en rijpen op eiken vaten of foeders; de 

witte zijn rijp en rond.  

Een prachtige evenwichtige wijn, deze blend van romige viognier en frisse sauvignon. 

De naam Équilibre is dan ook treffend gekozen. Enerzijds omdat beide rassen elk voor 

de helft aanwezig zijn, anderzijds omdat de wijn perfect in balans is. 

De druiven worden na de pluk vergist in roestvrijstalen tanks met 

temperatuurcontrole. De wijn rijpt vervolgens zes maanden op de droesem van 

uitgewerkte gistcellen (sur lie), waarbij regelmatig bâtonnage wordt toegepast, 

oftewel rondroeren van gistresten. Hierdoor krijgt witte wijn een vollere smaak en 

meer balans. 

Proefnotitie: 

Pittige witte wijn met de geur van fris fruit (peer en appel) en een sappige, droge 

smaak. Een mondvullende en toegankelijke droge wijn. 

Drinken bij: 
Uitstekend aperitief, maar ook lekker in combinatie met salades en visgerechten. 

Houdbaarheid: 
Nu drinken; goed houdbaar tot twee jaar na de oogst. 
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6. L'Arjolle Côtes de Thongue Equinoxe Chardonnay 2021 (Languedoc, Frankrijk) € 13,85 
 

CHARDONNAY VAN GROTE KLASSE - GIST EN RIJPT 6 MAANDEN IN EIKENHOUTEN VATEN - VOL, MILD EN COMPLEX 

De Chardonnay Equinoxe vertegenwoordigt de nieuwe Arjolle-stijl, ingebracht door 

wijnmaker François Teisserenc. Hij laat de druiven langer rijpen waardoor de smaak 

van de wijn voller en ronder is. Desondanks weet hij frisheid en verfijning te 

behouden. Heel knap gedaan!  

Deze rijke Chardonnay wordt gemaakt van het eerste en beste deel van de zeer 

zachte persing en gist in eikenhouten fusten, waardoor de houtinvloed duidelijk 

aanwezig is. Na de bâtonnage rijpt de wijn zes maanden op de ‘lie’ in dezelfde vaten. 

Het resultaat is een heel mooie, droge Chardonnay met nuances van toast, rijpe 

appel, mango en wat eikenhout. De verleidelijke, luxe en milde smaak maakt de wijn 

uitermate geschikt om zomaar te drinken, of te combineren met mooie gerechten 

zoals coquilles saint-jacques, tarbot of gevogelte.  

Proefnotitie: 

Fraaie, aromatische droge witte wijn met nuances van toast, rijpe appel, mango en 

wat eikenhout. De smaak zet zacht, mild en rond in en heeft een aanhoudende 

afdronk. 

Drinken bij: 
Goed te combineren bij verfijnde visgerechten, gevogelte of milde pastaschotels. 

Houdbaarheid: 
Nu op dronk, goed houdbaar tot drie jaar na de oogst. 

 

 

  

http://www.kiwanisactie.nl/


 

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

 

7. Vidigal Reserva 2021 (Lisboa, Portugal)      € 6,95 
 

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

Het Portugese wijnbedrijf Vidigal begon als een klein familiedomein in Leiria, tussen 

Lissabon en Coimbra. Inmiddels produceert Caves Vidigal wijnen in diverse gebieden 

in Portugal, waaronder de Douro, Dão en het mooie, heuvelachtige Estremadura. 

António Mendes Lopes wil op een moderne en efficiënte manier wijn maken, in een 

smetteloos verzorgde kelder; de familie is altijd bezig te kijken waar iets verbeterd zou 

kunnen worden. En niet alleen dat: er is ook extra oog voor een goed 

personeelsbeleid. 

De wijngaarden zijn beplant met inheemse Portugese druiven als aragonez, touriga 

nacional en baga, naast internationaal populaire rassen als syrah en cabernet 

sauvignon. Ook hier ligt de nadruk op een goede verzorging en strenge 

kwaliteitscontrole. 

Vidigal streeft ernaar eerlijke wijnen met een onverslaanbare prijs-

kwaliteitverhouding te maken. Fruitig, vol en heerlijk soepel en gemaakt, zoals 

António zegt, ‘in het Californië van Europa’. Deze reserva uit Estremadura is heel 

geschikt als kennismaking. De wijnmaker gebruikt aragonez- (70%), castelão- (20%) en 

een klein beetje cabernetdruiven (10%). De houtrijping en de moderne manier van 

wijn maken geven een heerlijke, originele rode wijn met een volle en ronde smaak.   

Proefnotitie: 

Fraaie rode wijn met een geurig, kruidig én fruitig aroma. De smaak is soepel, met 

lichte, fijne tannine in de afdronk. De wijn blijft zuiver en kruidig (ceder en peper) 

nahangen.  

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

Houdbaarheid: 
Nu op dronk; goed houdbaar tot vier à vijf jaar na de oogst.  
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8. L'Arjolle Côtes de Thongue Cabernet - Merlot 2021 (Languedoc, Frankrijk)  € 7,35 
 

JEUGDIGE, SAPPIGE WIJN, BARSTENSVOL FRUIT - KLASSIEKE BORDEAUXBLEND - KAN GOED LICHT GEKOELD GEDRONKEN WORDEN 

De rode Arjolle is een assemblage van hoofdzakelijk cabernet sauvignon en 

cabernet franc, aangevuld met merlot. Tijdens de gisting weken de druiven een 

relatief korte tijd in, waardoor de smaak toegankelijk en aangenaam soepel blijft. 

In combinatie met het jeugdige fruit is dit dé wijn voor alledag: altijd toegankelijk 

en - eventueel licht gekoeld - heerlijk als aperitief, maar ook als uitstekende, 

begeleidende wijn aan tafel.  

Proefnotitie: 

Heerlijk jeugdige wijn. Volrood van kleur en met een intens aroma van vers rood 

fruit. De smaak is sappig, maar vol en toegankelijk. Fruitig en doordrinkbaar! 

Drinken bij: 
Prima bij vele voorgerechten, charcuterie en licht gekruide gerechten. 

Houdbaarheid: 
Nu drinken, goed houdbaar tot twee à drie jaar na de oogst. 
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9. Bodegas Piqueras Old Vines Garnacha Tintorera 2019/20 (Almansa, Spanje) BIO  € 8,60 
 

BIJZONDERE WIJN VAN DE GARNACHA TINTORERADRUIF - TOEGANKELIJK EN SOEPEL - SAPPIG, VOL EN FRUITIG VAN SMAAK  

In minder bekende wijngebieden zijn nog echte ontdekkingen te doen. Trouvailles die 

in proeverijen positief verrassen. Een voorbeeld is deze wijn van Piqueras uit het kleine 

Almansa, gelegen tussen het grote wijngebied La Mancha en de kust bij Denia, in 

Zuidoost Spanje. De onbekendheid van de streek is voor Piqueras juist een prikkel 

geweest om goed te presteren. Juan Pablo Bonete maakt er een bijzondere wijn van de 

inheemse garnacha tintoreradruif. Een druif met rood vruchtvlees en sap waarvan 

vroeger zware wijnen werden gemaakt. Nu, met een aangepaste vinificatie, blijkt dat 

deze druif juist heel geschikt is om er toegankelijke, soepele rode wijnen van te maken.  

Proefnotitie: 

Volrood van kleur, heerlijk bessig en fruitig van geur. Toegankelijk rode wijn met 

een sappige inzet, vol en rond van smaak en een fruitige en aanhoudende afdronk.  

Drinken bij: 
Prima wijn bij koude vleesschotels en gegrilde gerechten.  

Houdbaarheid: 
Nu op dronk, goed houdbaar tot drie à vier jaar na de oogst.  
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10. Segredos de São Miguel Tinto Reserva 2020/21 (Alentejano, Portugal)  € 9,20 
 

ZWOEL, RIJP EN KRUIDIG - GERIJPT IN EIKENHOUTEN VATEN - HEERLIJK BIJ RIJKE MEDITERRANE GERECHTEN 

Alexandre Relvas heeft de geliefde Segredosfamilie uitgebreid. Naast de populaire 

‘gewone’ rode en witte, maakt hij nu ook een luxe, houtgerijpte versie van het beste 

deel van de oogst. Net als de andere twee is ook deze heerlijk soepel, onmiskenbaar 

Portugees en van uitmuntende kwaliteit voor de sympathieke prijs! 

De Tinto Reserva is, geheel volgens de traditie van de streek, een blend van lokale 

druiven als aragonez (tempranillo), trincadeira, alicante bouschet en touriga 

nacional. Om te zorgen dat de druiven in optimale staat in de kelder aankomen, 

oogst Alexandre ze ’s nachts, wanneer het nog koel is. 

Eenmaal in de kelder volgt een korte schilinweking, die de wijn z’n intense 

robijnrode kleur geeft. Vervolgens vergist de Reserva in roestvrijstalen tanks en rijpt 

de wijn nog negen maanden in houten vaten van Frans en Amerikaans eiken. 

Dat laatste geeft deze Tinto extra intensiteit en verleidelijke aroma’s van toast en 

kokos bovenop de zondoorstoofd fruitige en kruidige smaken. Hij past perfect bij 

mediterrane vlees- en stoofgerechten of zachte kazen. Kortom, een Portugees om 

niet te missen! 

Proefnotitie: 

Diep robijnrode wijn met een open geur van zwarte bes, kers, pruim, zoethout en 

kokos. De smaak is vol met zondoorstoofd fruit, goede frisheid en rijpe, milde 

tannines. Tonen van tabak en cacao in de aanhoudende finale. 

Drinken bij: 
Volle, eikengerijpte rode wijn om te combineren met uiteenlopende gerechten. 

Fraai bij gekruid rundvlees van de grill, hazenpeper of jonge, harde kazen. 

Houdbaarheid: 
Drinken vanaf 2 jaar, houdbaar tot circa 7 jaar na de oogst. 
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11. Ayles Vino de Pago Cuesta del Herrero 2020/21 (Cariñena, Spanje) BIO  € 10,80 
 

EXCLUSIEVE, PRIJSWINNENDE WIJN - PITTIG EN VOL VAN SMAAK - HEERLIJK BIJ GEGRILD VLEES OF STOOFGERECHTEN  

De indrukwekkende Cuesta del Herrero komt van Pago Aylés, gelegen in de buurt van 

Zaragoza. Pago is het exclusieve Spaanse kwaliteitslabel voor individuele 

producenten, vergelijkbaar met de Franse grand cru-classificatie. De voornaamste 

voorwaarden zijn dat er uitsluitend eigen druiven gebruikt mogen worden en dat de 

wijnen van topkwaliteit moeten zijn. 

Aylès' wijnmaker Jorge Navascues maakt hier een volle, pittige rode wijn van 

voornamelijk garnacha en tempranillo. Het klimaat is extreem continentaal met 

warme zomers en een grote afkoeling in de nacht. De biologisch geteelde druiven 

worden ‘s nachts geoogst en arriveren dus koel en in optimale kwaliteit in de kelder. 

Na de vergisting rijpt de wijn zes maanden in kleine fusten van Frans eiken. 

Toch is het niet zozeer het hout dat deze mooie rode wijn uit Aragón typeert; dat doen 

vooral de hooggelegen wijngaarden en de garnachadruif. Hij heeft een rijke, volle, 

maar toch ook frisse smaak die uitstekend combineert met pittige gerechten zoals 

gegrild vlees en stoofschotels. Kenners weten het al: mooie Spaanse Garnacha van 

oude wijngaarden vind je in Aragón.  

Proefnotitie: 

Jeugdige, dieprode kleur en een verfijnde geur van rijpe pruim, zwarte bes, kers, 

kruidnagel en toast. Vol en sappig met een goede concentratie van donker fruit, 

evenwichtige frisheid en soepele tannines. Tonen van laurier en fraai eiken in de 

aanhoudende afdronk.  

Drinken bij: 
Volle, eikengerijpte rode wijn om zo te drinken, of te combineren met uiteenlopende 

gekruide gerechten. Mooi bij lamskoteletten met rozemarijn, stoofgerecht van 

gevogelte of gevulde rode paprika’s uit de oven.  

Houdbaarheid: 
Vanaf 2 jaar drinken; houdbaar tot circa 7 jaar na de oogst.  
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12. Château Cap Saint-Martin Blaye Côtes de Bordeaux Cuvée Prestige 2018/19 

(Bordeaux, Frankrijk) IN HOUTEN KIST       € 13,50 
 

LUXE, EN MILDE SMAAK VAN RIJPE MERLOT - KLEINE PRODUCTIE MET HOGE KWALITEIT - OOK LEKKER BUITEN DE MAALTIJD OM 

Deze cuvée van Château Cap Saint-Martin draagt de naam Prestige terecht. Het is 

namelijk het allerbeste wat oenologen Pierre en Béatrice Ardoin produceren in hun 

eigen wijngaarden in de Blayais. De topwijn van dit echtpaar komt voornamelijk van 

speciaal geselecteerde merlotdruiven, met een klein deel cabernet sauvignon.  

Het rendement in de wijngaard is beperkt tot slechts veertig hectoliter per hectare; 

optimaal rijpe en geconcentreerde druiven dus. Na de gisting volgt een rijping van 

ongeveer twaalf maanden in kleine, luxe Franse eikenhouten fusten. 

De prestigekwaliteit heeft veel kleur, intense en complexe geuren en een volle maar 

tegelijk ook zachte smaak. Een Bordeaux die blind geproefd gemakkelijk kan 

doorgaan voor bekendere en vooral duurdere streekgenoten. Wat ons betreft een 

modelwijn; zo hoort goede Bordeaux te smaken.  

Proefnotitie: 

Volle, rode wijn met een verfijnd aroma van eikenhout en gerijpte tonen. De smaak 

zet vol, krachtig en evenwichtig in, de afdronk is lang en geurig.  

Drinken bij: 
Goed te combineren met rood vlees, zoals entrecote en tournedos. Maar ook 

prima buiten de maaltijd om.  

Houdbaarheid: 
Nu op dronk, houdbaar tot acht jaar na de oogst.  
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13. Monte del Frà Lena di Mezzo Valpolicella Ripasso Classico Superiore 2019/20 

(Veneto, Italië)           € 14,95   
 

ELEGANTE STIJL - FRAAIE BALANS TUSSEN FRISHEID EN RIJPHEID - HEERLIJK BIJ GEROOSTERD VLEES OF GERIJPTE KAZEN 

Net als veel andere kwaliteitsbedrijven richt Monte del Frà de focus op twee 

aspecten: zeer zorgvuldig, streng beheer van de wijngaarden, zodat de druiven 

van onberispelijke kwaliteit zijn en het gebruik van moderne technieken in de 

wijnkelder, zodat al het goeds van de druif ook echt in de wijn terechtkomt. Dat 

wil zeggen: wijnen, want deze bedrijvige familie maakt rood, wit, rosé, 

mousserend en zoet – plus nog grappa en olijfolie. 

Het lijstje wijngaarden van het huis leest als een streekroman. Een ervan is een 

perceel van vijftien hectare met de naam Monte del Frà. Deze wijngaard is al 

eeuwenoud en ligt om het ‘hoofdkantoor’ van het bedrijf in Custoza heen: een 

prachtig plaatje. Naast het hoofdkwartier in Custoza bezit Monte del Frà een 

tweede wijngoed in Valpolicella Classico: Tenuta Lena di Mezzo, niet ver van 

Fumane. Monte del Frà maakt hier een fraaie reeks rode wijnen, van heerlijk 

lichtvoetige, sappige Valpolicella, tot rijke, complexe Amarone. 

Ook deze elegante Ripasso komt er vandaan. Wijnmakers Massimo Bonomo en 

Elia Bartolomai houden het beste deel van de Valpolicella apart en voegen in 

februari de uitvergiste druiven van de geconcentreerde Amarone toe. Hierdoor 

ontstaat een tweede vergisting die de wijn meer concentratie in kleur, aroma en 

smaak geeft. Vervolgens rijpt de wijn minstens twintig maanden in grote, neutrale 

houten vaten van Frans eiken. 

Het resulteert in een prachtige Ripasso, met een perfecte balans tussen 

Valpolicella-frisheid en Amarone-rijkdom. Hij combineert heerlijk met 

bijvoorbeeld geroosterd vlees of gerijpte kazen, maar laat zich ook bijzonder goed 

op zichzelf genieten.  

Proefnotitie: 

Helderrood van kleur, met enige evolutie. Het verfijnde aroma bevat nuances van 

rijp, gekonfijt fruit, lichte kruiden en een tikje eikenhout. De smaak is elegant, vol 

en aromatisch. De afdronk is aanhoudend, met lichte, milde tannine.  

Drinken bij: 
Een mooie begeleider van gevogelte of varkensvlees.  

Houdbaarheid: 
Op dronk vanaf twee jaar na de oogst, gemakkelijk tot zes jaar houdbaar.  
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14. Quinta da Romaneira Fine White Port (Douro, Portugal)    € 13,95 
 

BLEND VAN LOKALE WITTE DRUIVEN - GEOOGST IN DE HOOGSTGELEGEN WIJNGAARDEN - GEKOELD HEERLIJK 

Quinta da Romaneira heeft een lange historie in de Douro. Zo werden er al in 1872 een 

Romaneira Vintage 1861 en 1863 geveild bij Christie’s. Moderne geschiedenis schrijft 

het huis sinds het in 2004 onder leiding kwam te staan van wijnpersoonlijkheid 

Christian Seely (tevens verantwoordelijk beroemde Bordeauxhuizen als Pichon Baron 

en Suduiraut) en wijnmaker Antonio Agrellos. Eerder was dit illustere duo ook al 

verantwoordelijk voor de wedergeboorte van het wereldberoemde Quinta do Noval, 

dat op een steenworp afstand ligt. Op Romaneira herhaalden ze hun succes. 

Het huis beschikt dan ook over het perfecte terroir om tot de absolute top van de 

Douro te behoren. De quinta telt ruim 400 hectaren, die zich zo’n drie kilometer 

uitstrekken langs de indrukwekkende, meanderende Dourorivier. Ruim tachtig 

hectaren bestaan uit steile terraswijngaarden, die stuk voor stuk geclassificeerd zijn als 

klasse A, de hoogst haalbare aanduiding in de Douro. Ze zijn volledig gerenoveerd en 

beplant met overwegend de edele blauwe Douro-druivenrassen, een klein deel witte 

druivenrassen en een experimentele hoeveelheid internationale druiven (syrah, petit 

verdot). Waar veel huizen druiven moeten inkopen, verwerkt Romaneira uitsluitend 

druiven uit eigen wijngaarden. Kortom, voor port en wijn van het hoogste niveau bent 

u bij Quinta da Romaneira aan het juiste adres.  

Romaneira’s witte druiven staan aangeplant in de hoogstgelegen wijngaarden. Hier 

zijn de omstandigheden het koelst, waardoor de druiven een mooie aromatiek 

ontwikkelen en hun frisse zuren behouden. De Fine White wordt gemaakt van lokale 

rassen malvasia fina, gouveio, códega en rabigato. Na de pluk vergisten de druiven in 

temperatuurgecontroleerde roestvrijstalen tanks, om zoveel mogelijk van het fruitige 

karakter te bewaren. Na de vergisting rijpt de helft van de wijn zo’n twee tot drie jaar 

in roestvrijstalen tanks, de andere helft in gebruikte houten vaten. Het levert een 

verfijnde, fruitige witte Port op, met een mooie balans tussen frisheid en romigheid. 

Drink ‘m licht gekoeld als aperitief, gewoon puur of als Port Tonic (witte Port, tonic, ijs 

en citroen). Aan tafel is de Fine White heerlijk bij fruitige desserts.  

Proefnotitie: 

Licht goudgele Port met een subtiele geur van gekonfijte citroen, sinaasappelschil, vijg en karamel. Vol, zacht 

en mildzoet van smaak met gebalanceerde zuren. Tonen van citroenzeste en geroosterde noten in de 

afdronk.  

Drinken bij: 
Drink ‘m licht gekoeld als aperitief, gewoon puur of als Port Tonic (witte Port, tonic, ijs en citroen).  

Houdbaarheid: 
Vanaf de botteling op dronk en na opening circa 2-3 weken houdbaar (in de koelkast).    
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15. Quinta da Romaneira Late Bottled Vintage Port 2015/16 (Douro, Portugal) € 19,95 
 

INDRUKWEKKENDE LBV - ONGEFILTERD, DUS PUUR EN INTENS VAN SMAAK - NU HEERLIJK EN NOG ZEKER TIEN JAAR TE BEWAREN 

Quinta da Romaneira is het tweede prestigeproject in de Douro van 

wijnpersoonlijkheid Christian Seely. Eerder al was hij verantwoordelijk voor de 

renaissance van tophuis Quinta do Noval. In 2004 werd hij mede-eigenaar van 

Romaneira, het op één na grootste wijngoed van de Douro. Hij stelde alles in het werk 

om dit historische huis met haar adembenemende terraswijngaarden op het niveau 

van de beste Douro-huizen te brengen. 

Dat hij daar wonderwel in geslaagd is, bewijzen zowel de prachtige rode en witte 

wijnen als de indrukwekkende Ports van Romaneira. Neem nu deze schitterende Late 

Bottled Vintage, gemaakt van typische Douro-druiven touriga nacional, touriga franca 

en tinto cão. Een heuse single quinta LBV, want alle druiven zijn afkomstig uit eigen 

wijngaarden – een bijzonderheid in de Douro.   

Eenmaal geplukt worden de druiven voor optimale extractie van kleur en tannine met 

de voet getreden in de traditionele lagares. Maar wel met een moderne twist: vroeger 

waren deze kuipen van steen, Christian Seely liet ze maken van roestvrijstaal, om zo de 

temperatuur van de most te kunnen controleren. Na de vergisting rijpt wijnmaker 

Carlos Agrellos de LBV gedurende zestig maanden in houten vaten van kastanje- en 

eikenhout. 

Het resulteert in een klassieke en bijzonder mooie Late Bottled Vintage, met tonen van 

vers en gedroogd fruit en specerijen, en een fluwelige maar ook krachtige structuur. 

Om zoveel mogelijk van de smaak te behouden is de wijn ongefilterd gebotteld. De fles 

kan dus nog wat bezinksel bevatten. Drink deze mooie Port in de jeugd of na enkele 

jaren flesrijping, in combinatie met kaas, een dessert, of gewoon zo na de maaltijd. 

Decanteren aanbevolen.  

Proefnotitie: 

Diep robijnrode Port met een intense geur van zwarte bes, braam en cederhout. 

Krachtig, vol en mildzoet van smaak met jammy fruit, rijpe tannines en gebalanceerde 

frisheid. De finale is lang met rozijnen en rokerig eiken.  

Drinken bij: 
Prachtig bij een kaasplateau of als natafelwijn.  

Houdbaarheid: 
Gemakkelijk 2-3 weken na opening houdbaar, ongeopend houdbaar tot zeker 10 jaar na de oogst.   
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16. De Pró Cava Brut (Penedès, Spanje)       € 7,95 
 

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

Cava is de Spaanse mousserende wijn die meestal in de omgeving van Barcelona 

wordt gemaakt. De Cava de Pró is geproduceerd volgens de Método Tradicional, 

de beste manier om hoge kwaliteit mousseux te maken.   

Onderdeel hiervan is dat de wijn twee gistingen ondergaat, waarvan één op de fles. 

Na de gisting rijpt de cava vervolgens nog negen maanden verder, zodat er fraaie 

rijpingsaroma's ontstaan. 

Deze brut is verfijnd droog van smaak en wordt gemaakt van de gebiedstypische 

druivensoorten xarello (50%), macabeo (30%) en parellada. Het ideale aperitief, al 

dan niet met wat hapjes.  

Proefnotitie: 

Heerlijk frisse mousserende wijn met vers, sappig fruit in de neus en een 

evenwichtige, zachte smaak met een milde mousse.  

Drinken bij: 
Uitstekend als aperitief, zowel in huiselijke sfeer als bij recepties. Ook lekker als 

sorbet, gemengd met citroenijs.  

Houdbaarheid: 
Tot ongeveer twee jaar na aankoop te bewaren.  
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17. 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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18. L'Arjolle Sauvignon Blanc - Viognier 2021 (Languedoc, Frankrijk)   € 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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19. Weingut Thörle Silvaner 2021 (Rheinhessen, Duitsland)    € 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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20. Badet Clément Révélation Chardonnay 2020/21 (Languedoc, Frankrijk)  € 10,30 
 

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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21. Domaine de Marcé Coulée Galante Sauvignon Blanc 2020/21 (Touraine Oisly, Frankrijk) 

€ 11,55 
 

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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22. Segredos de São Miguel Tinto 2021 (Alentejano, Portugal)   € 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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23. Cour des Dames Merlot 2020/21 (Languedoc, Frankrijk)    € 7,60 
 

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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24. La Maldita Garnacha 2021 (Rioja, Spanje)      € 7,90 
 

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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25. Cantine Due Palme Negroamaro del Salento Domiziano Collezione Privata 2021 (Puglia, 

Italië)            € 8,95 
 

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 2020/21 (Yecla, Spanje) € 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. 
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