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1. De Pró Cava Brut Rosé (Penedès, Spanje)      € 8,95 
 
HEERLIJKE SPAANSE MOUSSERENDE ROSÉ - ZACHTDROOG, FRIS EN AROMATISCH - PERFECT ALS APERITIEF 

Cava is de Spaanse mousserende wijn die vooral in de omgeving van 
Barcelona wordt gemaakt. De streek heeft zich er in gespecialiseerd en 
vanwege de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding is Spaanse cava een 
groot succes geworden. Meer nog dan de inmiddels razend populaire 
prosecco, lijkt cava de Pró – gemaakt volgens de Método Tradicional – op 
de Franse champagne. Dat komt voornamelijk door de methode van 
gisting op de fles en de daarop volgende rijping van 12 tot 14 maanden. 
De rosé is milddroog van smaak en wordt gemaakt van de gebiedstypische 
druivensoort trepat.  

Proefnotitie: 
Fraaie, frisse mousserende rosé met een pittig aroma van rood fruit en 
een lichte kruidentoon. De smaak is zachtdroog, fris en aromatisch en 
toont een mooie mousse.  

Drinken bij: 
Uitstekend als aperitief.  

Houdbaarheid: 
Tot ongeveer twee jaar na aankoop te bewaren.  
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2. Domaine des Cassagnoles Colombard 2021/22 (Gascogne, Frankrijk)  € 6,60 
 
HEERLIJKE, ORIGINELE APERITIEFWIJN - FRIS EN DROOG VAN SMAAK - OOK LEKKER BIJ GEBAKKEN VIS 

Zoals veel bedrijven in de Gascogne produceerde ook Domaine des Cassagnoles 
in Gondrin vroeger alleen druiven voor armagnac. De huidige eigenaars Gilles en 
Janine Baumann, die het domein in 1974 overnamen, waagden echter in 1980 
de overstap naar wijn. Sindsdien is hun bedrijf uitgegroeid tot een echt 
familiebedrijf, dat sinds 2016 geleid wordt door Laure Baumann, de dochter van 
Gilles en Janine. 

Domaine des Cassagnoles telt inmiddels 76 hectare wijngaard, waar voor de 
witte wijnen druivenrassen als colombard, ugni blanc, gros manseng en 
chardonnay staan aangeplant en voor de rode wijnen en rosé druiven als tannat, 
merlot en cabernet sauvignon. Het domein maakt uitsluitend vin de pays en 
doet dat met toewijding en vakkennis.  

Laure maakt de wijnen op zorgvuldige en moderne wijze. De verschillende 
druivenrassen worden allemaal apart verwerkt en het jonge, enthousiaste team 
houdt de ontwikkeling van de wijnen van dag tot dag scherp in de gaten. Toeval 
of niet, datzelfde jeugdige enthousiasme vind je terug in de wijnen van dit 
sympathieke domein: opwekkende, frisse wijnen, die je uitnodigen tot lekker 
doordrinken. Hun Colombard is door de frisdroge smaak en de expressieve geur 
een heerlijke en originele aperitiefwijn. 

Proefnotitie: 
Droge witte wijn met ras: een stuivend aroma van groene appeltjes en een frisse, 
droge smaak met lengte.  

Drinken bij: 
Prima als aperitief met kleine hapjes of bij gebakken vis.  

Houdbaarheid: 
Direct vanaf de oogst op dronk. Indien gewenst tot ongeveer twee jaar daarna 
te bewaren.  
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3. Bodegas Trenza La Orphica Selección Aurora 2021/22 (Yecla, Spanje)  € 7,65 
 
ORIGINEEL EN OPVALLEND - AROMATISCH, SAPPIG EN MILD - HEERLIJK ZO, BIJ TAPAS, VIS OF ASPERGES 
 

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 vooral geschikt voor rode wijnen 
van stevige druiven als monastrell. De broers Tofterup hebben hun macabeo, 
sauvignon, verdejo en moscatel 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, gegrilde vis of 
aspergegerechten.  

Houdbaarheid: 
Nu op dronk en prima houdbaar tot twee jaar na de oogst.  
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4. Tenuta De Angelis Falerio 2021/22 (Marche, Italië)     € 8,50 
 
FRAAI ÉN VOORDELIG - VOL, ROND EN ZACHT VAN SMAAK - HET ONTDEKKEN MEER DAN WAARD 
 

De familie Fausti is van oudsher specialist in het maken van rode wijnen. 
Door de jaren heeft de familie echter ook enkele bijzonder fraaie witte 
wijnen aan het assortiment toegevoegd. Bijvoorbeeld deze aantrekkelijke 
en voordelig geprijsde witte Falerio. 

De wijn is gemaakt van trebbiano-, pecorino- en passerinadruiven die vroeg 
in de koele ochtend worden geplukt om maximale fruitigheid te behouden. 
Hier ruikt u geen fabrieksmatige, 'technische' snoepjes en perendrups in de 
wijn zoals bij veel grote producenten, maar een zuivere expressie van lokale 
druivenrassen! 

De Falerio mag dan slechts een regionaal bekende wijn zijn, hij is de 
ontdekking meer dan waard. Droog van smaak, mild en uiterst plezierig. 
IJzersterke kwaliteit in deze prijsklasse. 

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

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

Houdbaarheid: 
Nu op dronk en indien gewenst te bewaren tot twee jaar na de oogst. 
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5. Stefan Winter Riesling Trocken 2021/22 (Rheinhessen, Duitsland)   € 9,20 
 
COMPROMISLOZE KWALITEIT - EXPRESSIEF, VERLEIDELIJK FRIS EN SAPPIG - UITSTEKEND BIJ BORREL ÉN ETEN 
 

Stefan Winter geldt als een van de aanstormende talenten in Duitsland. Sinds 
2000 is hij wijnmaker van het gelijknamige familiebedrijf in Dittelsheim, 
gelegen in het zuiden van Rheinhessen. Rondom de wijnkelder beheert hij 
ongeveer 21 hectare wijngaard. Ruim 65% van de productie is riesling. 

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 druiven hebben hierdoor een fijne mineraliteit 
en een uitgesproken smaak. De wijnen van Stefan Winter blinken uit in 
zuiverheid en fraicheur. 

Sinds 2013 is Winter lid van het prestigieuze Verband Deutscher 
Prädikatsweingüter (VDP), waartoe alleen de beste Duitse wijnproducenten 
behoren. De toonaangevende wijngids Gault Millau (2013) schrijft: 'Die 
Ortsweine sind bei Riesling, Weissburgunder und Silvaner echte Benchmarks'. 
En zo'n statement telt in Duitsland!  

Winter werkt biologisch, maar heeft vanwege de vele extra administratieve 
handelingen geen officiële certificering aangevraagd. Stefan vindt het 
biokeurmerk ook geen verkoopargument. De kwaliteit van zijn wijnen is voor 
hem het enige dat telt. Zijn riesling is dan ook voorbeeldig en - gezien de 
prijzen van vergelijkbare wijnen - een koopje! 

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

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

Houdbaarheid: 
Op dronk vanaf één jaar en goed houdbaar tot vijf jaar na de oogst.  
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6. Camino de Caza Verdejo Sobre Lías 2021/22 (Almansa, Spanje) BIO  € 10,45 
 
GERIJPT SUR LIE IN HOUTEN VATEN - AROMATISCH, VOL EN INTENS - MOOI BIJ KOUDE OF WARME VIS 
 

De wijnstreek Rueda heeft de verdejodruif internationale bekendheid 
gegeven. Maar ook in andere Spaanse wijnstreken worden mooie 
aromatische witte wijnen gemaakt van dit bijzondere en herkenbare 
druivenras. Bodegas Piqueras in het zuidelijke Almansa maakt een treffend 
voorbeeld. Hun verdejodruiven komen van biologisch bewerkte percelen 
op 700 meter hoogte.  

Wijnmaker Juan Pablo Bonete maakte een selectie van het beste deel van 
de oogst en liet de wijn iets langer dan de gebruikelijke twee maanden 
rijpen op de gistcellen (‘sobre lías’) in licht getoaste 300-literfusten van luxe 
Frans eikenhout uit de Allier. Er volgde nog een rijping van zes maanden in 
grote stalen tanks, waarbij de wijn ook in contact blijft met de lie. Het 
resultaat? Een prachtige volle wijn met een rijpe smaak, fraai gedoseerd 
eiken en een buitengewoon mooie prijs-kwaliteitverhouding. 

Proefnotitie: 
Geurige, droge witte wijn met tonen van gele perzik, meloen, kweepeer, 
anijs en toast. Toegankelijk en heerlijk sappig van smaak met een 
opwekkende frisheid en mooie souplesse. De finale is frisdroog en 
aanhoudend met geel fruit.  

Drinken bij: 
Expressieve, fruitige, frisdroge witte wijn om te drinken als aperitief of bij 
tapas. Past ook perfect bij diverse visgerechten, zoals gegrilde sardines 
met olijfolie, empanada met tonijn of paella a la marinera.  

Houdbaarheid: 
Direct op dronk en houdbaar tot 3 jaar na de oogst.  

 
 
 
  



 

  
Kiwanis Clubs Hilversum-Baarn, Laren en ’t Gooi - assortiment wijnactie voorjaar 2023 - www.kiwanisactie.nl  

 

7. Monte del Frà Custoza Moregno 2019/20 (Veneto, Italië)    € 14,70 
 
LUXE, HOUTGERIJPTE WIJN - VAN EEN CRU IN CUSTOZA - ALS CHIC APERITIEF OF BIJ VERFIJND ETEN 
 

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.  

Monte del Frà maakt sinds kort een luxere, eikengerijpte wijn op basis 
van garganega, cortese en chardonnay. Ze selecteerden daartoe 
druiven van topkwaliteit in Bagolina. Deze wijngaard is de hoogste van 
het dorpje Custoza en ligt pal naast de bekende Cà del Magro. Ongeveer 
70% van de oogst rijpte negen maanden in gebruikte vaten van Frans 
eiken, het overige deel verbleef in de betonnen tank op de gistcellen.  

De uiteindelijke assemblage is fantastisch! De prachtige, volle smaak 
van de garganega, chardonnay en cortese is mooi afgerond met een 
vleugje luxe eikenhout. De Moregno is heel verfijnd in smaak en heeft 
lengte en kracht. Hierdoor is deze nieuwe topper van Monte del Frà 
uitermate geschikt aan tafel bij delicate gerechten. Ook indrukwekkend 
als chic aperitief. 

Proefnotitie: 
Expressieve, droge witte wijn met aroma’s van gele bloemen, 
kweepeer, meloen en licht eiken. De smaak is vol en sappig met rijp geel 
fruit, boter en milde zuren. Middellange afdronk met nuances van 
citroenrasp en toast.  

Drinken bij: 
Heerlijk om zo te van te genieten. Ook fraai bij romige pasta met 
zeevruchten, saltimbocca of mediterrane visgerechten.  

Houdbaarheid: 
Prachtig in z’n jeugd; houdbaar tot circa vier jaar na de oogst.   
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8. Olivier Sumeire Méditerranée Le Rosé de S 2022 (Provence, Frankrijk)  € 8,45 
 
MOOIE ROSÉ UIT DE PROVENCE - UITSTEKENDE PRIJS-KWALITEIT - ZALMKLEURIG, DROOG EN VERFIJND  
 

Olivier Sumeire maakt in Zuid-Frankrijk een serie prachtige roséwijnen. 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 vergisting 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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9. Altos d'Oliva Gran Reserva 2013/14 (Catalunya, Spanje)    € 7,90 
 
FRAAI RODE WIJN - LEKKER ZACHT EN SOEPEL VAN SMAAK - OM ZO TE DRINKEN, OF BIJ LICHT GEKRUID VLEES 
 

Altos d’Oliva mag gerust een verborgen parel genoemd worden. Het 
domein bevindt zich in de Catalaanse hooglanden ten zuidwesten van 
Tarragona, in de DO Terra Alta. Het wijngoed ligt vlakbij het schilderachtige 
Middeleeuwse stadje Horta de San Joan. Hier zetelden ooit de tempeliers 
en deed Picasso inspiratie op voor zijn schilderwerk. Het dramatisch 
landschap is er van adembenemende schoonheid: ruig, bergachtig en 
ongerept. Het klimaat is er dusdanig droog dat uitsluitend druivenstokken 
en olijf-, amandel- en kersenbomen er overleven. Dat de regio uitermate 
geschikt is voor mooie kwaliteitswijnen, bewijst de familie Gil.  

Het merendeel van de wijngaarden is gelegen op een hoogte van zo’n 400 
meter boven zeeniveau. De druivenstokken (40% cabernet sauvignon, 30% 
tempranillo en 30% garnacha) staan op kleibodems met kalk en steen. De 
rendementen zijn er laag, wat ten goede komt aan de kwaliteit van de wijn. 
Na de vergisting rijpt deze Gran Reserva 36 maanden in eikenhouten fusten 
en daarna nog enkele jaren in de fles. Het resultaat is een fraai gerijpte 
Spaanse rode wijn. 

Proefnotitie: 
Geurige rode wijn met kruidig eikenhout in de neus en een zachte, soepele 
ronde smaak; de afdronk is eveneens zacht en aromatisch. 

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

Houdbaarheid: 
Nu op dronk, goed houdbaar tot tien à vijftien jaar na de oogst. 
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10. Domaine Coudoulet Pinot Noir 2022 (Languedoc, Frankrijk)   € 9,55 
 
HEERLIJK BIJ KIP UIT DE OVEN - SAPPIG, FRUITIG EN SUBTIEL KRUIDIG - LICHT GEKOELD NÓG LEKKERDER 
 

Klassewijnen voor zeer bescheiden prijzen. Dat is waar Domaine Coudoulet 
bekend om staat. Hun Pinot Noir is daar een prachtig voorbeeld van. Waar 
deze wijn in eerdere jaren altijd uitgesproken mediterraan van karakter 
was, namelijk rijp, rond en met veel kleur, is nu de signatuur van Camille 
Ournac goed te proeven. 

De wijn is lichter en eleganter dan voorheen en doet eerder aan een mooie 
Duitse Spätburgunder denken dan aan een Languedoc-Pinot. Helemaal 
verrassend is dat niet. Camille is niet alleen een enorme liefhebber van de 
pinot noir-druif, hij studeerde ook in Dijon, gelegen in ’s werelds 
belangrijkste pinot noir-gebied, de Bourgogne. 

Hier leerde hij typische Bourgogne-wijnmaaktechnieken, zoals koude 
schilinweking, die hij nu ook thuis toepast. Het resultaat mag er zijn. Een 
heerlijk sappige, fruitige, iets kruidige rode wijn, die het licht gekoeld goed 
doet als aperitief of bij lichte vleesgerechten. Dit is Zuid-Franse rijpheid met 
Bourgondische elegantie. Chapeau! 

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

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

Houdbaarheid: 
Direct op dronk; houdbaar tot drie à vier jaar na de oogst. 
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11. Tenuta de Angelis Rosso Piceno Superiore 2019/20 (Marche, Italië) BIO  € 9,95 
 
SOEPELE BLEND - PRIJS-KWALITEIT - HEERLIJK ALS BORRELWIJN EN BIJ PASTA, PIZZA OF GEGRILD VLEES 
 

Alighiero Fausti maakt in de Italiaanse Marken een moderne rode wijn 
van perfect rijpe montepulciano- en sangiovesedruiven. Dat doet hij met 
respect voor de traditie van het familiebedrijf, maar ook met zijn eigen 
signatuur. Zo wijzigde Alighiero niet de druivensamenstelling van deze al 
lang bestaande wijn, maar wel het oogstmoment.  

Als eigentijdse wijnmaker is hij namelijk gespitst op het optimaliseren 
van de rijpheid van de druif en let hij sterk op de zachtheid van de 
tannine. Volgens de oude inzichten is een druif al rijp als deze voldoende 
suiker bevat. Alighiero laat juist vooral de rijpheid van de tannines in de 
schil bepalend zijn voor het oogstmoment. 

Deze eikengerijpte Rosso Piceno Superiore is dan ook een mondvullende, 
soepele, rode wijn met een perfecte balans tussen sappigheid en 
spanning. Terecht een van de meest gewaardeerde rode wijnen uit Italië: 
uitgeroepen tot beste rode wijn in Nederland onder € 10 door het 
toonaangevende wijnblad Perswijn.  

Proefnotitie: 
Toegankelijke rode wijn met een kruidig, pittig aroma en nuances van 
gekonfijt fruit. De smaak zet vol en krachtig in; de afdronk is sappig en 
lang.  

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

Houdbaarheid: 
Nu op dronk en indien gewenst te bewaren tot vijf à zes jaar na de 
oogst.  
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12. Les Chemins de Peyrou 2019/20 (Bordeaux, Frankrijk) BIO   € 10,80 
 
GECONCENTREERDE BORDEAUX MET BEWAARPOTENTIEEL - VAN HANDGEPLUKTE MERLOT - BIJ VLEES OF KAAS 
 

De meeste rode wijn wordt gemaakt om relatief snel op dronk te zijn en is 
niet geschikt voor opleg. De oorzaak ligt meestal in een wat hoger 
rendement, al dan niet in combinatie met een aangepaste wijnbereiding. 
Hierdoor krijgt de wijn minder concentratie en is ze sneller op dronk. 

Maar er zijn ook wijnen die geschikt zijn voor opleg en toch al in hun jeugd 
kunnen bekoren. Een goed voorbeeld is de productie van Cathérine Papon 
uit de regio rondom Saint-Emilion. Zij maakt geconcentreerde rode 
bordeaux met bewaarpotentieel. U kunt haar wijnen echter ook jong 
drinken, maar dan bij voorkeur na decanteren of in combinatie met een 
stevige (vlees)schotel. 

Les Chemins de Peyrou komt van een twee hectaren kleine wijngaard, net 
buiten de wijngrenzen van Saint-Emilion. Papon maakt hier een prachtige, 
schoolvoorbeeld 'rechteroever-bordeaux'. Hoe kan het ook anders; Papon 
is geboren en getogen in Saint-Emilion en bezit de Grand Cru Château 
Gaillard en de fantastische Castillon, Château Peyrou. Zij maakt de wijn 
uitsluitend van handgeplukte merlotdruiven, gevolgd door een 
traditionele vinificatie en een korte rijping in eikenhouten fusten.  

Cathérine is overtuigd van een biodynamische werkwijze en haar 
wijngaarden zijn dan ook bio-gecertificeerd. Het resultaat is een 
geconcentreerde rode wijn die graag gedecanteerd - beluchten in een 
karaf - wil worden. Een voortgezette rijping op fles van minimaal een jaar 
geeft de wijn nog meer complexiteit in geur en smaak. 

Proefnotitie: 
Helder, volrood van kleur en krachtig van geur, met licht eikenhout en 
getoaste, kruidige nuances. De smaak is vol en soepel van structuur, met 
milde tannine en een evenwichtige balans. Zeer aromatisch en 
aanhoudend van afdronk.  

Drinken bij: 
Een wijn voor bij pittige vleesgerechten of kazen.  

Houdbaarheid: 
Op dronk vanaf drie à vier jaar; gemakkelijk tot acht jaar houdbaar.  
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13. Bodegas Piqueras The Old Brick Factory Syrah 2019/20 (Almansa, Spanje) € 10,95 
 
EXCLUSIEVE WIJNGAARD - LANGZAME, GELIJKMATIGE RIJPING - INDRUKWEKKEND, ZACHT, LANGE AFDRONK 
 

De Old Brick Factory Syrah is een indrukwekkende, volle en zijdezachte 
rode Syrah met negen maanden rijping in nieuwe Frans eikenhouten 
fusten. Dit is een bijzondere rode wijn van druiven afkomstig van 30 jaar 
oude syrahstokken in een perceel op ongeveer 800 meter hoogte. Op dit 
stuk wijngaard stond vroeger een baksteenfabriek; de resten zijn nog 
duidelijk aanwezig. 

De druiven worden pas half oktober geplukt, uitzonderlijk laat voor deze 
Zuid-Spaanse regio. Ze krijgen dan ook alle tijd om perfect rijp te worden, 
met roomzachte tannines als gevolg. De kenmerkende, kruidige geur van 
rijpe syrahdruiven in combinatie met de vatrijping is heel verleidelijk.  

Door de volle, soepele smaak is deze Syrah heel geschikt buiten de 
maaltijd om. Hij combineert ook fantastisch met gegrild en gekruid vlees 
van de barbecue of een kaasplank en stokbrood.  

Proefnotitie: 
Diep robijnrode wijn met een intense geur van zwarte bes, braam, pruim, 
kruidnagel en eiken. De smaak is krachtig en vol met zondoorstoofd fruit, 
soepele tannines en milde zuren. Tonen van karamel en laurier in de 
stevige afdronk. 

Drinken bij: 
Krachtige, eikengerijpte rode wijn die fraai combineert met stevige 
(vlees)gerechten van de barbecue of grill, wildgebraad met rozemarijn en 
paddenstoelen of harde oude kazen.  

Houdbaarheid: 
Vanaf 2 jaar drinken en houdbaar tot circa 7 jaar na oogstdatum.  
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14. Alice Bel Colle Brachetto d'Acqui 2021/22 (Piemonte, Italië)   € 10,40 
 
UNIEK EN LICHT - ONWEERSTAANBAAR LEKKERE BUBBEL - PERFECT BIJ ZOMERSE FRUITDESSERTS 
 

Brachetto d'Acqui is een fris-zoete, mousserende rode wijn met weinig 
alcohol. Hij wordt voor 100% gemaakt van de druif brachetto. Deze wijn is 
bij ons nog vrij onbekend, maar is al geclassificeerd als DOC sinds 1969 en 
als DOCG sinds 1996. Cantina Alice Bel Colle ligt in de heuvels van 
Monferrato, vlak bij de stad Acqui Terme, en daarmee midden in het 
productiegebied van zowel Moscato d'Asti als Brachetto d'Acqui. 

De coöperatie houdt een scherp oog op de kwaliteit die de aangesloten 
wijnboeren leveren. Alleen de beste wijngaarden komen in aanmerking, en 
zelfs die worden regelmatig gecontroleerd. Een teken dat Alice Bel Colle zijn 
wijnen serieus neemt – en dat proef je.  

Slechts 6% alcohol en licht mousserend. Deze fraaie, zoete rode wijn met 
een opmerkelijke frisheid en expressieve aroma’s van rood fruit is de 
ultieme begeleider van desserts met vers zomerfruit. Onweerstaanbaar 
lekker.  

Proefnotitie: 
Heerlijke frisse, mousserende rode wijn met fijne aroma's van vers rood 
fruit, zoals aardbeien en rode bessen. De smaak is sappig en evenwichtig 
zoet, met een fijne tinteling. De afdronk is rond en soepel.  

Drinken bij: 
Zeer aromatisch en uitstekend te combineren met desserts en klein fruit. 
Ook prima als verfrissend aperitief.  

Houdbaarheid: 
Nu drinken, houdbaar tot twee jaar na de oogst.  
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15. De Pró Cava Brut (Penedès, Spanje)       € 8,60 
 

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

- ALCOHOLVRIJ- 
 

EEN TOP ALCOHOLVRIJE WIJN - 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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17. Cantina Cardèto Grechetto 2021/22 (Umbria, Italië)    € 7,50 
 

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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18. Bodegas Piqueras Wild Fermented Verdejo 2021/22 (Almansa, Spanje) BIO  € 8,95 
 

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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19. L'Arjolle Côtes de Thongue Equilibre Viognier - Sauvignon Blanc 2021/22 € 9,65 

(Languedoc, Frankrijk) 
 

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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20. Badet Clément Révélation Chardonnay 2021/22 (Languedoc, Frankrijk)  € 11,65 
 

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

Als mede-eigenaar van Bourgogneproducent Badet Clément is het voor 
Laurent  Delaunay een uitdaging om een Bourgogne-lookalike te maken in het 
zuiden van Frankrijk. Voor de witte Révélation selecteerde hij koel gelegen 
wijngaarden met Chardonnay-druiven, onder meer in Limoux. Na de pluk en 
de gisting volgt een klassieke rijping in kleine eikenhouten fusten, inclusief de 
bâtonnagetechniek uit de Bourgognestreek (het rondroeren van de 
gistresten). Hierdoor smaakt de wijn vol en romig, maar met behoud van een 
spannende frisheid. De kenmerkende eikenhoutgeur en -smaak dragen bij tot 
een krachtige, aromatische witte wijn. 

Blind geproefd lijkt de Révélation erg veel op een goede witte Bourgogne uit 
de Côte Chalonnaise. Logisch dus dat deze bijzondere witte wijn zeer succesvol 
is in ons assortiment en een groot succes was op de vorige proeverijen! 

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

Drinken bij: 
Visgerechten, kip en salades. 

Houdbaarheid: 
Nu op dronk; goed houdbaar tot twee à drie jaar na de oogst. 
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21. L'Arjolle Côtes de Thongue Equinoxe Chardonnay 2022    € 14,50 

(Languedoc, Frankrijk) 
 

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. 
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22. Cour des Dames Merlot 2020/21 (Languedoc, Frankrijk)    € 7,70 
 

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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 23. Cantine Due Palme Negroamaro del Salento Domiziano    € 8,95 

“Collezione Privata”2021/22 (Puglia, Italië)    
       

 

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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24. Segredos de São Miguel Tinto Reserva 2020/21 (Alentejano, Portugal)  € 9,45 
 

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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25. Ayles Vino de Pago Cuesta del Herrero 2020/21 (Cariñena, Spanje) BIO  € 10,90 
 

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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26. Château Cap Saint-Martin Blaye Côtes de Bordeaux Cuvée Prestige 2019/20 € 13,60 

(Bordeaux, Frankrijk) 
 

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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27. Monte del Frà Lena di Mezzo Valpolicella Ripasso Classico Superiore 2019/20 € 15,95 

(Veneto, Italië)    
 

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.  

 
 


