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champagne laure D’echarmes     

Champagne Laure d’Echarmes – Brut

Champagne Laure d’Echarmes is een fraai geslaagde, frisse 
aperitiefchampagne afkomstig uit de Aube (ten zuiden van 

Reims) aan een zeer aanlok-
kelijke prijs. 70% Pinot Noir,  
10% Pinot Meunier en 20% 
Chardonnay, waarbij de 
Pinot-Noir instaat voor zijn 
bijzonder fruitig karakter. 
De kleur is zilverwit met een 
weelderige mousse. 

Heel frisse neus, waar het rijpe fruit varieert tussen citrus, 
pompelmoes en zelfs bosaardbeien en framboos. 

Fijn en  elegant in de mond, waar een stevige zuurdosis 
mooi wordt toegedekt door heerlijk fruit en lichte tonen 
van gebrande amandel. Vrij lange finale met – opnieuw het 
accent op frisheid

Knappe aperitiefbubbel die de honger aanscherpt en die 
zin geeft in een glaasje meer!

champagne gruet    

De familie Gruet maakt al eeuwenlang deel uit van de geschiedenis en de traditie van deze beroemde Franse wijnstreek. Al 
sinds 1670 is de familie Gruet verankerd in Buxeuil. In het naburige dorp Neuville sur Seine vindt men zelfs ‘lieux dits’ terug 
met namen als ‘Bas-Gruet’ en ‘Sur-Gruet’ waarmee het belang van deze eeuwenoude familie wordt geïllustreerd. De kunst 
van het wijnbouwen werd overgedragen van vader op zoon. Claude Gruet en zijn zoon Pierre-Charles zijn ware ‘artistes du 
goût’. Hun stijl is uniek en hun overtuiging groot. De tijd en het geduld die hier worden opgebracht, evenals het respect voor 
traditie, leidt tot lovenswaardige resultaten en overheerlijke, kwalitatieve Champagne.

Champagne Gruet – Brut Sélection

«Le temps est notre allié, la patience notre secret …Dans 
l’ombre bénéfique de nos caves, patiemment, s’élabore le 
précieux nectar. » Artiste du goût, Claude Gruet exprime 
avec force et conviction l’expression rare d’un style unique.

60% Pinot Noir, 20% Chardonnay en 20% Pinot Meunier,  
een assemblage waarbij het fruitige van Pinot een 
perfecte match maakt met de finesse van de Char-
donnay. Deze champagne is, met zijn unieke stijl 
een perfecte ambassadeur voor de kwaliteit van 
dit huis. Deze godendrank met body, kracht en  
persoonlijkheid, onthult aroma’s van zeer exquis fruit. 
Een harmonie van florale tonen als charmante begelei-
der bij uitzonderlijke momenten. Ideale aperitief-
champagne !

Guide Hachette 2016 - **
Le nez associe les fruits blancs bien mûrs et les  
agrumes, rehaussés d’une nuance florale. Ces fruits, 
notamment la pêche, s’accompagnent en bouche 
d’une petite touche vanillée. L’attaque est vive, la  
finale acidulée et longue. Pour l’apéritif comme pour 
la table.

Champagne Gruet Rosé Brut

Een blend van Pinot Noir en Chardonnay. Gruet  
produceert een roséchampagne met een uitstekende 
complexiteit van rood fruit (aardbeien en frambozen)  
en een mooie verfrissende finesse die zorgt voor 
een verrassende ervaring. Een feestelijke en nobele  
roséchampagne die van elk moment een unieke  
beleving maakt.

Guide Hachette 2016 - *
Rosé d’assemblage (pinot noir et chardonnay)  
harmonieuse et riche, au fruité très fin. Du style et 
du caractère. 

champagne
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champagne laure D’echarmes     

champagne gruet    

champagne larmanDier Bernier vertus     

Une viticulture naturelle, parce que c’est le bon sens.
“Ce n’est pas à cause de la tradition que nous pratiquons une viticulture naturelle, c’est simplement parce que c’est le bon sens. La 
création d’un grand Champagne, comme tous les grands vins, commence à la vigne. En effet, c’est le raisin qui porte en lui toutes les 
qualités et l’authenticité qu’aucun homme ne saurait inventer.”
Pierre Larmandier.

Omwille van zijn zeer mooie kwaliteit wordt dit huis door heel wat keukenchefs hoog in het vaandel gedragen. De familie 
Larmandier werkt zeer competitief en staat kwalitatief naast de grootste Champagnehuizen. Ze leveren prachtig gevini-
fieerde Champagnes uit de “Côtes des Blancs” (ten zuiden van Epernay) met inhoud en finesse.

De wijngaarden van Larmandier Bernier zijn alle gelegen in de “Côtes des 
Blancs”: Vertus kreeg als klassement ‘Premier Cru” en  Cramant, Chouilly, 
Oger en Avize zijn geklasseerd als ‘Grands Cru’. De wijnstokken hebben 
een gemiddelde leeftijd van 35 jaar en worden gecultiveerd met respect 
voor hun terroir. De bodem wordt zodanig bewerkt dat de wortels diep in 
de bodem kunnen doordringen, de bodemstructuur wordt gerespecteerd, 
lage rendementen, manuele oogsten, …alles met een immens respect 
voor de natuur. Dit Champagnehuis draagt met trots het biologische label.  
De kelders, waar de flessen gedurende 3 tot 8 jaar blijven liggen, zijn  
uitgegraven in de krijtbodems. 

Larmandier Bernier Latitude Extra Brut Blanc des Blancs
100% Chardonnay de Vertus.

Dit is een uitermate zachte Champagne met pure aroma’s 
die aangenaam fruitig uit de hoek komen. Deze kaskraker 
karakteriseert zich als een fijne, frisse en extreem naturelle 
Champagne met expressief fruit. Een pareltje met een uitge-
lezen elegantie. Een meesterwerk met een mooi evenwicht 
en een charmante, rijke stijl. Zijn frisheid, mineraliteit en le-
vendigheid zorgen voor een goede appetijt. 

Larmandier Bernier Longitude Premier Cru Extra Brut 
Blanc des Blancs 
100% Chardonnay de la Côte des Blancs.

De Côte des Blancs herbergt een groots terroir van krijt en 
dat proef je aan de schitterende mineraliteit en de pure stijl 
die deze Champagne zo bijzonder maakt.

‘Des notes de rhubarbe, de pierre salée, de poivre blanc et des 
nuances florales signent une cuvée remarquable d’élégance 
suave, d’embruns vertueux, de liqueur luxueuse de prune, 
teintée de coing d’abricot, d’acacia… C’est complexe et long. 
Le grain est fin, diaphane, le nectar est presque absent au  
profit de la sentation du terroir.’ 
Gault & Millau, 2016 – 17/20

Larmandier Bernier Non Dosé 1er Cru - Terre de Vertus 
100% Chardonnay de Vertus.

Deze cuvée « Non Dosée » laat ons proeven van 
een schitterende goudgele Champagne, met fijne  
neus, levendig, fruitig en mineraliteit. De aanzet  
in de mond is verbluffend en met een raszuivere  
stijl, fijn, rijk en sierlijk. Eerlijke Champagne  
die uitblinkt in finesse en lengte. Ideale kompaan bij 
oesters en fijn gesneden Pata Negra.

Larmandier Bernier Grand Cru Extra Brut Vieille 
Vigne du Levant

Cramant is de gemeente gelegen te midden van de 
Côte des Blancs. De terroir heeft een uitgesproken 
liefde voor de Chardonnay en dit wordt duidelijk 
weerspiegeld in de wijn. Deze Champagne heeft 
een feestelijke vruchtenexpressie en is hét voor-

beeld van een  klassenchampagne. Zachte mousse, zeer rijk 
en bijzonder verleidelijk!

Durf eens te kiezen voor iets anders dan een merk-
champagne! U krijgt zo heel wat meer kwaliteit voor min-
der geld! Het staat buiten alle discussie dat de allerbeste 
bubbels niet mogen ontbreken bij de mooiste feesten. 
Kies daarom voor Champagne Larmandier Bernier, in no-
vember 2015 door la Revue du Vin de France uitgeroepen 
tot de 4° beste Champagne!

Enkele ‘press reviews’ die boekdelen spreken:

‘The range values sustained work in the vineyard, following 
biodynamic treatments. We applaud the frankness, the  
tasteful intensity and the powerful flavor, rare qualities in 
these champagnes from now on little or not dosé.’ 
Le Guide des Meilleurs Vins de France 2016, 2 stars (only 8 
Champagne producers have been rated these stars)

‘All champagnes here have a remarkable naturalness, and 
an impeccable digestibility.’ 
Guide des Vins Bettane + Desseauve 2016

’Larmandier-Bernier exemplifies the levels of purity and 
mineral focus that can be drawn out of primarily premier 
cru terroirs with sufficient care and attention. These ex-
ceedingly fine wines rightfully rank high among the finest 
of champagne’s grower producers.’ Tyson Stelzer, 
The Champagne Guide 2014-2015

Revue du Vin de France : 15/20
Robert Parker’s Wine Advocate : 91/100
Wine Spectator : 90/100

‘Pierre Larmandier est attaché à la diversité génétique  
des vieilles vignes, travaille ses vignobles en biodynamie,  
vinifie en fûts traditionnels avec des levures indigènes  
et dose très peu, voire pas du tout pour laisser 
s’exprimer le terroir. Et cela fonctionne à merveille.  
Ses vins sont portés par leur richesse gustative et leur 
texture, et les cuvées de Vertus et de Cramant, en par-
ticulier, illustrent la philosophie du maître des lieux :  
« l’expression sincère et originale » du terroir.’ 
Robert Parker – Guide Parker Des Vins De France 
Champagne Larmandier-Bernier *****

champagne



8

champagne Billecart salmOn   

Tophuis verkozen tot beste Champagne in de wereld !!  

Billecart Salmon behoort tot de uiterst zeldzame Champagnehuizen die, sedert hun oprichting, steeds in familiebezit zijn 
gebleven. Het levensverhaal van dit domein, gelegen in Mareuil-sur-Aÿ, begon in 1818 met het huwelijk tussen Nicolas 
François Billecart en Elisabeth Salmon. Bijna 200 jaar later, koestert de 7e generatie nog steeds dezelfde filosofie: finesse, 
evenwicht en elegantie. Alle hier geproduceerde Champagnes krijgen dezelfde waardering : voortreffelijk !

Het beste van de wijngaard voor een uitzonderlijke Champagne.

Het huis Billecart Salmon wordt regelmatig in één adem genoemd wanneer het gaat over kwaliteit en dit mede dankzij de 
aandacht die wordt besteed aan de keuze van de beste druiven.  Billecart Salmon staat niet alleen borg voor kwaliteit, deze 
champagne straalt daarenboven een eigen, aparte stijl uit. Als men slechts drie woorden zou mogen gebruiken om deze klas-
senchampagne te omschrijven, zouden het ongetwijfeld “fijnheid, evenwicht en sierlijkheid “ zijn.

Robert parker – The Wine Advocate. 
The Billecart-Salmon house style is defined by class, elegance, 
and a sublime freshness to the wines. Long fermentations at 
cold temperatures with no malolactic fermentation are the 
rule at this small, family-owned property in Mareuil-sur-Ay.

Le Guide des Meilleurs Vins de France 2017 – Le Revue du 
Vin de France 
Cette maison encore familiale, efficacement présidée par 
François Billecart est implantée à Mareuil-sur-Aÿ depuis le 
XIXe siècle. Elle a connu un fort développement ces vingt der-
nières années, sous l’impulsion de son dynamique directeur, 
Alexandre Bader, qui a fait de Billecart-Salmon une marque 
associée à la grande restauration dans le monde entier. La 
maison, qui se stabilise aux environs de deux millions de bou-
teilles, a investi dans un outil de production moderne à Oiry 
et livre une large gamme de vins toujours bien travaillés et 
majoritairement assis sur de très beaux pinots noirs. 

Les vins : Le brut sans année peut être acheté en toute confi-
ance, il s’agit d’un très beau vin apéritif, soigné et rafraîchis-
sant à souhait. Atypique et doté d’une personnalité originale 
dans la gamme, portée par une petite oxydation ménagée, la 
cuvée Brut Sous Bois se pare d’une rondeur agréable. Le rosé 
demeure l’un des points forts de la maison : le vin est croquant 
et très savoureux avec une élégante persistance. Mention 
spéciale également au Blanc de Blancs 2004 toujours aussi 

complet. Nous saluons aussi la fraîcheur, la finesse et la per-
sistance de la Nicolas François Billecart 2002, toujours très 
fringante. La version 1999 du Clos. 

Coups de cœur :
Brut Blanc de Blancs - 17/20  
Cette très belle cuvée allie fraîcheur florale et délicatesse du 
chardonnay avec une vinosité réjouissante et une ampleur en 
bouche très persistante et dynamique. Fin, aérien et délicat. 

Brut Rosé - 16/20  
Portée par des notes très fines de fruits rouges croquants et 
finement acidulés, cette cuvée de rosé demeure une belle réfé-
rence, tout en élégance et en fraîcheur. Un très joli vin estival. 

Brut Réserve - 15,50/20 

Nicolas François Billecart - 17,50/20 
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champagne Billecart salmOn   

methODe traDit iOnnelle

Een Méthode Traditionnelle is wat men vroeger Méthode Champenoise noemde. Het verschil tussen Champagne en  
Méthode Traditionnelle is dat Champagne per definitie drie jaar oud is alvorens de wijn de kelder verlaat, terwijl een  
Méthode Traditionnelle minstens 1 jaar oud moet zijn voor hij wordt aangeboden voor consumptie. Wij drukken er graag op 
dat bepaalde Méthode Traditionnelle meer te bieden kan hebben dan vele op de markt gebrachte champagnes. De beste 
voorbeelden hiervan zijn de huizen Parigot & Richard , Rieflé en Domaine Rosier in Limoux. Maar we durven ons ook te 
begeven op niet-Franse bodem met een kwaliteitsvolle Cava uit Spanje.

BlanQuette De limOux DOmaine henri cOllin     

In 1531 produceerden de monniken van de bénédictijnenabdij van Saint-Hilaire, bij Limoux, in hun kelders een toendertijd 
ongebruikelijke witte wijn: per toeval ontdekte één van de monniken hoe een natuurlijke mousse ontstond in de fles. Zo ligt 
in Limoux de bakermat van de allereerste parelende wijn ter wereld.

Mijnheer Rosier, geboren en getogen in Champagne, ves-
tigde zich in 1982 in Limoux. Domaine Henri  is gelegen op 
een prachtige terroir, pronkend met een zeer oude wijn-
gaard bijna volledig beplant met de cépage Mauzac. De 
bodem wordt bewerkt zonder chemische meststoffen en 
de oude wijnbouwtraditie wordt gerespecteerd om een zo 
hoog mogelijke kwaliteit te bereiken. Hier wordt ontegen-
sprekelijk de fijnste Blanquette geproduceerd: een crème-
uze en rijke wijn met een substantiële elegantie afkomstig 
van de Mauzac druif. Mijnheer Rosier voegt aan zijn wijn 
ook nog Chardonnay toe, waardoor zijn Limoux expressief 
en levendig wordt. Limoux met finesse en karakter.

90% Mauzac, 10% Chardonnay.
Mooi oplichtende gele kleur met amberkleurige effecten, 
opgesmukt met ragfijne belletjes. Appetijtelijk boeket van 
brioche, witte bloemen (linde en meiklokje), witte pêche, 
appelmoes en gemalen amandel. In de mond, verscholen 
tussen een overheerlijke crèmezachte mousse, ontwikkelt  
zich een smaak om U tegen te zeggen: vers wit fruit (peer en 
appel), bergamot, gedroogde abrikozen en kamille bloesem. 
Kortom: een expressieve, levendige Limoux met finesse en 
karakter!

Le Guide Hachette des Vins:
Les vignes à l’origine de cette séduisante blanquette sont 
implantées sur des coteaux, à l’ouest de Limoux, en parti-
culier sur la commune de Villelongue-d’Aude, ancien village 
fortifié construit en circulade. Dans ce terroir situé à 300 m 
d’altitude, le climat océanique atténué permet une expres-
sion aromatique optimale des cépages blancs de l’appellation.  
Cette blanquette or pâle libère des bulles fines et réguliè-
res, ainsi que des parfums intenses de poire williams et de  
chèvrefeuille. Vive et ample, elle dévoile en bouche des notes 
de pain grillé légèrement miellé. L’ensemble est remarquable-
ment équilibré, onctueux et frais.

methODe traDitiOnnelle
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maisOn parigOt & richarD - crÉmant De BOurgOgne   

Ontdek de schitterende wereld van de parelende Bourgogne ! 

De Crémant de Bourgogne  weerspiegelt de diversiteit van deze prachtige en wereldberoemde wijnstreek. De wieg 
van deze Méthode Traditionnelle is te vinden in het dorpje Savigny-les-Beaune, gelegen in het hart van de Côte de 
Beaune, waar Pinot Noir en Chardonnay de scepter zwaaien. Hier worden Crémants geboren die de typiciteit van hun 
terroir alle eer aan doen.

Bij het begin van de 19° eeuw maakte Emile Parigot de zeer ongewone en gedurfde keuze om zich in de Bourgogne-
streek te settelen als “champagnisateur” Ondertussen hebben hem al vijf generaties opgevolgd met een onafgebro-
ken eerbied voor de van vader op zoon overgeleverde tradities. Hun kennis breidt steeds verder uit en vandaag de 
dag staat “Parigot” synoniem met kwaliteit en vakkundigheid.

Het huis Parigot & Richard is in Bourgogne het enige bedrijf dat uitsluitend mousserende wijn produceert. Alle 
druiven zijn afkomstig van eigen wijngaarden, waardoor de kwaliteit al van bij het begin volledig wordt gecon-
troleerd door de eigen vakkennis van dit huis. De voor Bourgogne typische druivenrassen zijn verspreid over de 
beste wijngaarden van de streek:  40% Chardonnay afkomstig uit Pernand Vergelesses (waarvan 12% gelegen 
is op de Grand Cru Corton Charlemagne), 20% Bourgogne Aligoté en 40% Pinot Noir uit Savigny Vergelesses.  
Crémant is de enige appellatie in Bourgogne waar het toegelaten is om deze verschillende cépages te assemble-
ren. Bij Parigot & Richard gebeurt dit mits naleving van een bijzonder rigoureus draaiboek. De druiven worden 
manueel geoogst en getrieerd. Het persen en de vinificatie gebeuren afzonderlijk per cépage en per origine, 
waardoor iedere cuvée zijn eigen persoonlijkheid blijft behouden. De assemblage verloopt niet volgens een vast 
recept en is telkens weer een grote uitdaging, waarbij Parigot al zijn expertise inzet om de constante kwaliteit en 
de eigen stijl van het huis te bewaren, zijnde een frisse, fruitige en intense Crémant de Bourgogne.

Crémant de Bourgogne Brut
Deze Crémant bekoort van bij de eerste oogopslag 
met zijn lichtgele kleur, waarin groene schitterin-
gen en een ketting van fijne pareltjes mooi spel spelen.  
De voor Bourgogne drie voornaamste druivenrassen to-
nen zich stuk voor stuk van hun beste kant: de rondeur en  
het aromaboeket van de Pinot Noir; de finesse van 
de Chardonnay en de speelse frisheid van de Aligoté.  
De verschillende herkomst van de druiven (Côte de 
Beaune, Côte de Nuits en Hautes Côte de Beaune) 
zorgt voor het perfecte evenwicht. De fruitige en  
discrete aroma’s maken deze Crémant nóg verleidelijker. 
Ideaal bij het aperitief !

Crémant de Bourgogne Brut Rosé
De Crémant Rosé is samengesteld uit 100% Pinot Noir, dé 
cépage van alle grote wijnen uit Bourgogne. De kwaliteit 

van deze druif, de zorg besteed aan de vinificatie 
waarbij alle aandacht gaat naar de personaliteit 
van de wijn, en de lange rijping in de kelders, be-
zorgen deze Crémant een uitzonderlijke kwaliteit. 
Een prachtige zalmroze kleur en een schitteren-
de krans van ragfijne mousse maken van deze  
crémant een echte “eye-catcher”.  De mono-
cépage Pinot Noir zorgt voor een oneindige 
frisheid en een delicate finesse. De fruitige en 
romige aroma’s maken deze Crémant nog aan-
trekkelijker. Maar het echte plezier schuilt in 
de mond waar deze wijn uitblinkt van leven-
digheid, jeugdigheid en karakter. Het perfecte 
verbond van rondheid en elegantie.  Wie ooit de  
Crémant Rosé van Parigot heeft geproefd, zal 
dit privilege nooit vergeten.
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maisOn parigOt & richarD - crÉmant De BOurgOgne   

methODe traDit iOnnelle

crÉmant D’alsace - DOmaine rieFle - alsace     

Une invitation à un Bonheur Festif
Guide Gault & Millau 2011

Wie van zachte mousserende wijn houdt is bij de Crémant van Rieflé aan het goede adres. Deze wijn werd gemaakt met uit-
sluitend Pinot Blanc. Zijn karakter is vlot, zacht en speels. Door het gebruik van de Pinot Blanc is deze wijn iets dominanter  
en smaakt dus iets meer door dan een klassieke Crémant uit de Loire of Bourgogne. Deze uitermate lekkere  
Méthode Traditionelle verhaalt zijn grootse kwaliteit vooral in de finale (eindigt droog, niet plomp), daar waar alle 
kwaliteiten van een grote mousseux zich meten.

Vinous – Antonio Galloni – Crémant d’Alsace Rieflé – 90/100
‘Bright yellow. Aromas of honey and spices, with a minty edge. 
Rich and round but fresh, showing a delicate herbal touch 
to the ripe citrus and stone fruit flavors. This lovely wine, a 
blend of 50% Auxerrois and 50% Pinot Blanc, closes with a 
zingy, lemony touch. Though the estate does not currently  
label it with a vintage, Paul Rieflé told me he may start 

doing so soon; this bottling is actually from the 
2013 vintage. This Crémant is very popular in 
Alsace and I can see why. Besides making a  
Crémant Rosé, the estate will soon be releasing  
a new Crémant made from recently planted  
Chardonnay vines.’
    

cava clOs amaDOr - spanje      

Spanje Pènedes

Als van een D.O. kan gezegd worden dat hij het aanzien van de Catalaanse wijn heeft veranderd, is het deze. Penedés ligt 
net ten zuiden Barcelona, voor een deel in de provincie Barcelona en voor ander deel in de provincie Tarragona. De twee 
wijncentra zijn Sant Sadurní d’Anoia voor D.O. Cava wijnen, en Vilafranca del Penedés voor D.O. Penedés wijnen. Men kan 
zich Penedés het best voorstellen als een reuze trap met drie treden, gelegen tussen de Middellandse Zee en het Spaanse 
Centraal Plateau. De laagste trede ligt op een hoogte tussen zeeniveau en 250 m en is gekend onder de naam Baix-Penedés. 
Rekening houdend met het verschil tussen laag, midden en hoog kan men stellen dat Penedés een gematigd mediterraan 
klimaat heeft met maxima van 27,8ºC en minima van 2,6ºC. Het jaarlijkse gemiddelde bedraagt 14,4ºC. Er valt tussen de 
500 en 600 mm neerslag en de zon schijnt gemiddeld 2.548 uur per jaar. Dankzij het gevarieerde landschap met verschil-
lende micro-klimaten, kunnen de boeren een zeer ruime selectie wijnen maken.

Cava Clos Amador

In het Noordoosten van Spanje, in de regio Penedès, wordt de bekende Spaanse  
mousserende wijn geproduceerd volgens de Méthode Traditionnelle.  
Dit Cavahuis maakt mooie mousserende wijnen die als alternatief kunnen dienen voor 
Champagne voor allerlei feestelijke gelegenheden. Alleen de prijs is een stuk aantrek-
kelijker!

Cava Clos Amador Brut Réserva Délicat
35% Xarello, 30% Parellada, 35% Macabeo. Deze cava  
heeft 15 maanden gerijpt in de kelders van dit domein.  
Resultaat: Een prachtige droge en nobele Cava. Fijne, geel-
groene zachte pareling in het glas met gouden schittering. 
Complexe aroma’s van witte perzik met een fijn citrus ac-
cent. In de mond fris en elegant, eindigend in een uitste-
kende finale. Proeft perfect als aperitief maar kan ook op  
ieder moment van de dag gedronken worden. Wordt best 
geserveerd bij een temperatuur van  5º- 6ºC.

De uitstekende kwaliteit van deze Cava gaf aanleiding tot 
een speciale vermelding door de jury van de International 
Wine Challenge, georganiseerd door Wine Magazine.

Cava Clos Amador Rosé Tendre
100% Trepat. Kristalheldere rosé met ragfijne mousse die 
constant speelt in het glas. Genereus aroma van rode woud 
vruchten met vooral wilde aardbeien. Een zoet puntje karak-
teriseert deze verleidelijke demi sec, perfect in balans ge-
bracht met de juiste verhouding aciditeit. Mooie lengte.
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prOseccO lOrenZOn - DOc venetO/Friuli - italie   

Prosecco is de ultieme terras- en aperitiefwijn, de perfecte verbeelding van la dolce vita. Prosecco komt voort uit het steile 
heuvellandschap rondom het plaatsje Conegliano, zo’n 50 km pal ten noorden van Venezia. 

Prosecco is eigenlijk een DOC zoals Franse Champagne: de wijn mag alleen de benaming Prosecco dragen, als hij gemaakt 
is in het proseccogebied in de regione Veneto. 

Prosecco Lorenzon - DOC Brut
Prosecco Lorenzon, bestaande uit 100%  Glera-druif, is mine-
raal en droog van structuur en trekt onze aandacht door zijn 
schitterende pareling en zijn aromatische kracht. Frisfruitige 
en bloemige aroma’s worden mooi ondersteund door fijne 
noties van appel en citrusfruit. Dit leidt ons naar een delicate 
en zachte smaak met perfect gebalanceerde zuren. Kortom: 
een excellente aperitief, maar kan ook geschonken worden bij  
stuzzichini of salatini, een keur aan kleine hartige hapjes of 
fingerfood. Ideaal om allerlei feesten mee te openen !
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prOseccO lOrenZOn - DOc venetO/Friuli - italie   

v ins mOusseux

Opera Blanc De Blancs     

Une pétillance pleine d’audace…

Naast een uitgebreide keuze aan Champagnes en Méthode Traditionnelle, bieden wij nog andere feestelijke bubbels 
aan onder de vorm van schuimwijn. De vaandeldrager onder onze schuimwijnen is ongetwijfeld de Opéra Blanc de 
Blancs. Deze mousseux wordt gemaakt volgens de Méthode Charmat, uitgevonden door de Fransman Eugène Charmat 
in 1910 en behelst een tweede gisting van de wijn die niet plaatsvindt op de fles maar in het roestvrij stalen vat. Zo 
kan op relatief goedkope wijze de wijn mousserend worden gemaakt. Als de tweede gisting is afgelopen wordt de dan 
mousserende wijn onder druk gebotteld. Op geen enkel moment is er contact met de buitenlucht.

Opéra Blanc de Blancs Brut
In het goedkopere segment van de schuimwijnen is het niet 
eenvoudig een goede kwaliteit te vinden. Wij pro beren dit 
voor u op een glansrijke manier in te vullen: Opéra Blanc 
de Blancs is een veelzijdige speelse schuimwijn afkom-
stig uit de Sud-Ouest. Het is de cépage Ugni Blanc, die  
verantwoordelijk is voor het frisse karakter en heerlijke  
parfum. Onder de vele bubbels schuilt een uitstekende 
kwaliteitswijn met veel mooi fruit. Wanneer u onder  
vrienden bent, wordt het glas feestelijk geheven met deze 
plezierige mousseux!

Opéra Blanc de Blancs offre quand même une excep-
tion sur la règle. C’est un vin mousseux complexe et 
ludique du Sud-Ouest. Grâce à l’Ugni Blanc, l’Opéra 
Blanc de Blancs parvient à dévoiler une fraîcheur 
pétillante, un fruité délicat, ainsi qu’un parfum dé-
licieux. Une qualité extraordinaire ! Opéra s’invite 
lors de vos moments de dégustation partagée entre 
amis. Alors, faites trinquer vos flûtes avec Opéra.

BarOn De Bellac Brut carte D’Or  

Deze schuimwijn is afkomstig uit de Loire en heeft een  
alcoholgehalte van 8 %.  Baron de Bellac laat zich onder  
de schuimwijnen opmerken door zijn etherisch, frisfruitig 
parfum van appel en citrusfruit. Deze droge mousseux heeft 

een fijne pareling en proeft zeer fris in de mond met fijne 
aroma’s van witte perzik en kweepeer. Ideaal bij het aperitief, 
maar kan ook gedronken worden bij allerlei kleine snacks.

vins mOusseux
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Rode en witte Porto wordt gemaakt van diverse druivenrassen  Er zijn zowat 80 variëteiten in gebruik.  Alle groeien ze op de 
steile hellingen van de prachtige Douro vallei in Portugal. De prins van de porto druiven is de Touriga Nacional, maar door 
zijn natuurlijk lage opbrengst wordt hij maar weinig nieuw aangeplant. Enkele andere zeer goede variëteiten zijn de Tinta 
Roriz (Tempranillo), Tinta Barroca, Touriga Francesca, Tinta Cão en Tinta Amarela. De variëteiten voor witte porto omvatten 
de Malvasia Dorada, Malvasia Fina, Gouveio en Rabigato.

Porto is wat wij noemen een gemuteerde wijn. Dit wil zeggen: een wijn waarvan de gisting voortijdig wordt stil gelegd door 
toevoeging van wijnalcohol.  Door toepassing van deze techniek worden niet alle suikers in de wijn omgezet in alcohol, zodat 
de zoete smaak van porto ontstaat.  

De kwaliteit van een porto lijnt zich af in de balans van fruit, smaak en alcohol. Een goede porto laat zich nooit kennen door 
een branderige smaak, maar door een aanwezige en complexe mondvulling.  

casa santa euFÊmia     

De Quinta (zelfstandig wijndomein) de Santa Eufémia werd opgericht in 1894 door Bernardo 
Rodrigues de Carvalho en situeert zich aan de linkeroever van de Douro op een hoogte van 300 
m. tussen Peso da Régua en Pinhão, in het hart van oudst erkende wijnregio van de wereld: de 
Douro. Dit domein beschikt over 40 ha wijngaarden waarin alle typische druivensoorten voor 
de portwijnen vertegenwoordigd zijn. Ook hier vormen de bodem van leisteen en de terras-
bouw het typische beeld van het landschap. Op het domein van de Casa Santa Eufêmia worden 
pareltjes van portwijn geproduceerd volgens de traditionele methode, maar met een eigen 
karakteristieke stempel van de familie Carvalho, die al sinds de oprichting van de Casa aan het 
roer staat. Door de lage productie zal je deze porto slechts zelden tegenkomen buiten Portugal, 
maar binnen Portugal onderscheidt hij zich van de rest door zijn top kwaliteit en wordt hij ten 
zeerste gewaardeerd. 

Casa Santa Eufêmia White
Mooie goudgele kleur. Elegante en frisse aroma’s van me-
loen, amandelen en pruimen, verfijnd met een tropicaal 
tintje. In de mond eveneens fris en zacht van textuur. Zeer 
verfrissend bij zomerse temperaturen.

Casa Santa Eufêmia Ruby
Ruby is de term voor jonge rode porto van één tot drie jaar 
oud. Robijnrood. Vineuse smaak met een mooie aciditeit 
en een waas van kersen. Een bijzonder mooie en mondvul-
lende porto.

Casa Santa Eufêmia Tawny
Deze op houten vaten gerijpte porto onderscheidt zich 
door zijn roodbruine tot oranje “tawny” kleur en zijn typi-
sche smaak van vanille, noten en caramel. Baksteen rode 
kleur. Gedroogd fruit in de neus waarbij elegante aroma’s 
van koffie en kokosnoot zorgen voor de verleiding. Mond-
vullende structuur met een ronde en persistente smaak.

Casa Santa Eufêmia Tawny 10 Years Old
Aged Tawny of Tawny’s met leeftijdsaanduiding zijn blends 
van houtgerijpte porto’s die lang tot zeer lang op vat heb-
ben gelegen. Omdat het hier gaat om een mengeling van 
verschillende ports, staat de gemiddelde leeftijd van de 
blend op de fles aangegeven: 10, 20 of 30 jaar. Een bij-
zonder verleidelijk aroma, waarin rood fruit en gedroogde 
vruchten zich harmonieus vermengen. Mooi verouderde 
wijn die toch nog jeugdigheid uitstraalt. In de mond ont-
dekken we gedroogde vijgen, nootjes en rozijnen, waarvan 
de smaak samensmelt tot een elegant geheel. Een warme 
portwijn die toch niets moet inboeten aan frisheid. Mooie, 
lange finale.

pOrtO
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casa santa euFÊmia     

Casa Santa Eufêmia Colheita 1999
Colheita (Portugees voor oogst) Deze tawny is afkomstig 
van één enkele wijnoogst en moet minstens zeven jaar in 
een houten vat gerijpt zijn. (meestal is dat langer) Het is 
de houtgerijpte tegenhanger van de Vintage Port. Is over 
het algemeen fijner van structuur dan de aged tawny’s. Een 
porto met een zeer fijne structuur.

Casa Santa Eufêmia LBV 2009/2011
Late Bottled Vintage - LBV: is een porto gemaakt van drui-
ven van één enkel oogstjaar en moet minimaal 4 en maximaal 
6 jaar op vat liggen. Deze paarsrode Late Bottled Vintage 
heeft een zeer overtuigend aroma van rijp rood fruit (bos-
bes, rode pruimen, vijgen). Mondvullende, ronde portwijn 
met een heerlijk aanhoudende finale.

Casa Santa Eufêmia Vintage 2003
Dit type porto, eveneens afkomstig van één enkel oogst-
jaar, is de fijnste onder de porto’s. Een Vintage wordt altijd 
ongefilterd gebotteld, is afkomstig van druiven uit de beste 
wijngaarden en wordt alleen gemaakt in de beste oogstja-
ren.. Purperrode kleur. Mooi gerijpt fruit siert het aroma, 
waarbij noties van bosbes, rode pruimen en vijgen voor de 
verfijning zorgen. In de mond vol en rond van structuur. 
Mooie finale.

pOrtO
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vinicOla hiDalgO     

Vinicola Hidalgo is één van de oudste sherryproducenten in Sanlucar en werd gesticht in 1792 door Don José Pantaleon 
Hidalgo. Dit bedrijf wordt nog steeds gerund door de familie Hidalgo en is één van de weinige die nog onafhankelijk is geble-
ven. Hidalgo krijgt tegenwoordig internationaal veel aandacht door zijn prachtige en zeer consequente kwaliteit. Deze firma 
gebruikt enkel druiven van eigen wijngaarden te Balbaina en Miraflores, twee gemeenten in het “Jerez Superior District”. 
Javier Hidalgo, de motor achter de hedendaagse kwaliteit van dit huis, kent ook zeer veel faam in de paardensport. Zijn 
naam weerklinkt tussen de meest bekende ruiters van renpaarden.

Sherry is naast Champagne, dé aperitiefwijn bij uitstek. Maar ook bij de maaltijd kan deze bijzondere wijn verrassend uit de hoek 
komen. In het bruisende Sevilla wordt sherry geschonken bij tapas, bij lichte maaltijden of gewoonweg als heerlijke drinkwijn op 
één van de vele stemmige terrasjes.

Het verschil tussen fino en manzanilla
Een fino is een meer continentale sherry met een rijk geprononceerde notensmaak. Manzanilla is sherry met invloed van het 
zeeklimaat, gelagerd aan de kustlijn, waardoor jodium één van de typische eigenschappen is. Doorgaans heeft een manzanilla 
meer finesse.

Fino Dry Heredad de Hidalgo
Stro-kleurige wijn met een zuivere en lichte noottoets in 
het aroma en een frisse droge smaak. Fris geschonken een 
klasse aperitief.

Medium Dry Amontillado Heredad de Hidalgo
Blend van oude amontillado (droog) met zoete sherry, 
gemaakt van de Pedro Ximénez (zoete wijn). Deze 
sherry heeft een rijk notenaroma en een fijne zoete 
toets. 

Manzanilla La Gitana
De lichtste en droogste van alle sherry’s. Deze wijn 
heeft een delicate, frisse smaak en wordt in Sevilla 
geschonken bij tapas of lichte maaltijden.

Robert Parker’s Wine Advocate – 88/100
Among the single solera sherries, the pale-colored 
dry, salty La Gitana Manzanilla is a terrific aperitif.

sherry
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vinicOla hiDalgO     

Manzanilla Pasada Pastrana
Een uitgelezen elegante en verfijnde manzanilla afkomstig 
van de wijngaard “pastrana”, bekend omwille van zijn uitge-
lezen bodem. Zeven jaar vatlagering. 

Robert Parker’s Wine Advocate – 92/100 T
The golden-colored NV Manzanilla Pasada Pastrana is 
a Manzanilla produced from Palomino grapes from the  
Pastrana vineyard within the pago Miraflores, aged under  
flor, but finishing its upbringing in a semi-oxidative 
way as the flor weakens, starts to die off, and bottled 
with a total average of 12 year of age. It has a distinct 
nose redolent of peanuts, smoke, bitter almonds, quin-
ce and olives, combining biological and oxidative notes.  
The palate shows a medium- to full-bodied wine, very power-
ful and strongly-flavored, ending with a smoky finish. A fine 
nose and a powerful palate. A unique wine.

Cream Heredad de Hidalgo
Dit is een zoete sherry met intense 
smaken van noten, gedroogde vijgen 
en geconfijt citrusfruit. Cream sherry is 
een mengsel van Oloroso en Pedro Xi-
ménez (een heel zoete druif) en proeft 
zeer mooi bij desserts waarin caramel 
is verwerkt, of bij oude droge kazen. 

sherry
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cOgnac raymOnD ragnauD     

Al sinds 1860 is de familie Ragnaud in het bezit van de best gelegen wijngaarden in de Cognacstreek. Het domein, dat 
zich thans uitstrekt over 47 hectare, bevindt zich in het hart van la Grande Champagne, officieel geklasseerd als 1° Cru de  
Cognac. De exceptionele terroir is beplant met Ugni-Blanc en Folle Blanche, twee druivenrassen die zich uitstekend lenen 
tot de meest verfijnde eaux-de-vie, waarvan de kwaliteit alleen maar beter wordt met de jaren … 

Vooraleer we van Cognac kunnen spreken,  
rust de jong gedistilleerde wijn in mys-
terieuze chais, waar hij in eikenhouten 
vaten langzaam maar zeker zijn kleur en 
definitieve boeket ontwikkelt. De kelders 
van Raymond Ragnaud rusten in een ge-
heimzinnige sfeer van cognacdamp die, 
dag in dag uit, door de eeuwenoude vaten 
vervliegt. Dit vermaarde huis bewaart zijn 
producten minimum 5 jaar op vat, maar 
koestert evengoed decennia oude Cognac  
voor het nageslacht. Nadat de eaux-de-
vie zijn rijpheid heeft bereikt wordt hij 
als het ware uit zijn slaap gehaald om te  
worden geassembleerd tot een harmoni-
sche, fluweelzachte Cognac met finesse 
en body: een zeldzaam voorbeeld van een  
subtiele eau-de-vie.   

Cognac Raymond Ragnaud wordt gepresenteerd in 
verschillende flessen (bouteilles traditionnelles, cara-
fes verre ou cristal) en opgedeeld volgens leeftijd : 

• Sélection 40°:  ....................................................................5 ans d’âge
• Vieille réserve 41°: ......................................................  15 ans d’âge
• Extra Vieux 42°:  ............................................................25 ans d’âge
• Hors d’âge  43°: ..............................................................35 ans d’âge

cOgnac & pineau De charentes

pineau De charentes     

Een ander niet te versmaden product van dit huis is de  
Pineau des Charentes. Dit is een gemuteerde wijn waarvan 
de gisting wordt gestopt door toevoeging van 80 jaar oude 
Cognac en die vervolgens nog 7 jaar in zeer oude vaten 
wordt bewaard. Het resultaat is een delicaat zachte, kara-

melgetinte wijn met aroma’s van vijgen, honing en droog 
fruit. Deze Pineau de Charentes wordt fris gedronken als 
aperitief, maar kan ook uitermate bekoren bij foie gras en 
zelfs bij het dessert.
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cOgnac raymOnD ragnauD     

pineau De charentes     

v ins Du suD Ouest

DOmaine BellegarDe - juranÇOn     

Domaine Bellegarde wordt sinds 1986 geleid door de zeer enthousiaste en zelfzekere Pascal Labasse, en dit met indruk-
wekkende resultaten. Zijn grandioze wijnen maken ons duidelijk welk gigantisch potentieel deze Frans Baskische streek te 
bieden heeft. Opvallend bij deze wijnen is de veelzijdige expressiviteit, een subtiel samenspel tussen Gros en Petit Manseng.

Pascal reprend la propriété en 1985. La création des chais en 1986 lui permet de façonner son propre style. Son travail du 
bois s’intègre parfaitement dans la structure du vin. Ainsi sa méthode de “vignification et d’élévage sous bois préserve le fruit 
des vins tout en consolidant leur matière et leur gras”. Il en découle des vins qui peuvent se boire assez rapidement mais aussi 
capables de vieillissement.

Le Grand Guide des Vins de France 2012 Bettane & Des-
seauve
Voici un domaine qui sait trier ses raisins en phase finale et peur 
proposer des liquoreux remarquables, au sein d’une gamme  
de vins souples, faciles à boire, et qui devrait intéresser de 
nombreux restaurateurs du Sud-Ouest. Pascal Labasse sait 
trouver le juste équilibre entre œnologie moderne et maitrisée 
et expression du terroir.

Guide Hachette des Vins 2011
Autant renommé pour ses secs que pour ses doux, ce domaine  
de 16 ha conduit par Pascal Labasse est actuellement en 
cours de conversion à l’agriculture biologique. Son moelleux 
se pare d’une robe éclatante et dorée, puis s’ouvre progressi-
vement au nez sur de fines notes de miel, de coing et d’orange 
confite. Souple dès l’attaque, la bouche dévoile un équilibre 
réussi entre le gras et la fraîcheur. Une vivacité remarquable 
soutient et prolonge la finale d’agrumes aux nuances miellées.
snacks.

Jurançon Moelleux  - Cuvée Thibault - Domaine 
Bellegarde
100 % Petit Manseng geselecteerd op een 9 ha 
grote wijngaard, bestaande uit stokken van 60 jaar 
oud.  Let op, dit is een explosieve, zeer geconcen-
treerde en uitermate fijne wijn, met een delicate 
neus van mandarijntjes en gekonfijt fruit. Een 
bijzonder verrijkende materie en een mooi even-
wicht verstevigen de reputatie van dit “haantje 
de voorste”. Perzik en exotisch fruit domineren 
de smaak, waarin tal van favoriete sensaties hun 
weg vinden. ’Produit phare’ van het Domaine 
Bellegarde, maar eveneens van de hele Jurançon  
appellatie.

Guide Hachette des Vins
Ample, généreuse et aromatique coing, fruits  
exotiques, cire d‘abeilles,touches boisées

Jurançon Moelleux “Cuvée Tradition”  -  
Domaine Bellegarde
Een verbluffende halfzoete wijn met heerlijk frisse 
toetsen, gemaakt van 20% petit manseng en 80% 

gros manseng. Door zijn fabelachtige aroma’s en 
citrus karakter in de mond overstijgt deze wijn 
alle klassieke Jurançon. Het feest is compleet 
wanneer je deze wijn serveert bij  gemarineer-
de zalm of Sint-Jakobsvruchten. Uiteraard ook 
zeer mooi als aperitief of bij foie gras en wild-
bereidingen..

Gault & Millau
Très bel équilibre en sucre et acidulé, avec des 
notes friandes de fruits pochés comme la pêche 
et l’abricot ; quelques touches de fruits tropi-
caux s’invitent en bouche, la douceur est sug-
gérée mais ne s’impose pas.

vins Du suD Ouest
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DOmaine laBranche laFFOnt - maDiran rOuge     

Christine Dupuy, oenologe van opleiding, nam in 1993, samen met haar moeder, de leiding 
over dit familiedomein na het overlijden van haar vader. Haar wijngaard wordt algemeen 
erkend als één der beste terroirs in deze macho regio, waar moeder en dochter als enige 
vrouwen hun mannetje staan. Dit talent presenteert ons één der grootste wijnen uit Madiran.  
Labranche Laffont behoort tot de elite van de appellatie. 

Bettane & Desseauve 2010
Des vins charnus, réguliers, 
un rien rustiques, avec une 
perle rare, une très vieille 
vigne largement centenaire 
dont les pieds produisent un 
nectar à la texture très ve-
louté…Le suivi d’une année 
sur l’autre est exemplaire.

Domaine Labranche Laffont Madiran Tradition 
60% Tannat, 20% Cabernet Sauvignon, 20% Cabernet  
Franc. Zeer fijn en stevig fruit van zoete kersen. Wonder-
baarlijk evenwichtig en fascinerend in smaak. Deze rode 
wijn laat het imago van de harde Madiranwijnen achter zich 
en laat zich opmerken door het overvloedige fruit en zijn 
zachte smaak en karakter. Bovendien draagt deze wijn een  
belachelijk laag prijskaartje voor het geboden spektakel! 
Perfecte partner bij hazenrug.

Domaine Labranche Laffont Madiran Tradition Vieilles 
Vignes
100% Tannat. Deze wijn heeft nog heel wat in zijn mars. 
Lichtjes gevanilleerde neus, met noties van zwarte  
besjes en violette. Hij  beschikt over een bijna overdosis aan 
rijp fruit, prachtig ondersteund door klasse volle tannines en 
een uitzonderlijk evenwichtige smaak. Bewaarpotentieel 
min. 12 jaar..
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vin De pays

BarOn charcOt - vin De pays De l’herault     

Aan de voet van de Larzac (op een hoogte van 160 meter), in het gebied 
dat bekend staat als Vin de Pays de l’Hérault, strekken de wijngaarden 
van Baron Charcot zich uit over een oppervlakte van 128 ha. De kalkrijke 
en met keien bezaaide bodem wordt extra bevoordeeld door een droog 
klimaat, waardoor het rendement beperkt blijft. Baron Charcot wordt sa-
mengesteld uit de edele druivenrassen Carignan, Grenache, Cinsault en 
Syrah. De afzonderlijke vinificatie van de verschillende cépages , de gecon-
troleerde gisting, de frequente analyses, en de goed doordachte assembla-
ges dragen bij tot de uitstekende, constante kwaliteit van Baron Charcot. 

Baron Charcot produceert een uitstekend gamma van betaalbare kwaliteitswijnen voor alledag, die zeker ook culinair breed 
inzetbaar zijn !

Baron Charcot Rouge : 
Cinsault, Grenache, Carignan en Syrah. Deze zeer  
aromatische wijn onderscheidt zich door zijn sou-

plesse, zijn vettige structuur en zijn lange afdronk. 
Serveer deze wijn lichtjes gekoeld tot 14°, en hij 
zal U uitermate bekoren bij rijst en pastaschotels, 
charcuterie, gegrild vlees, wildgerechten en kaas.

Baron Charcot Rosé :
Grenache, Syrah. De mooie zalmroze kleur en 
de bloemige aroma’s laten zijn de voorbode 
van een rosé met finesse. Deze zijdezachte  

wijn is zeer passé-partout, maar laat zich 
evenzeer appreciëren als aperitief wijn en 
is de ideale partner bijAziatische gerech-
ten. Fris serveren bij 11°.

Baron Charcot Blanc :
Sauvignon, Chardonnay, Roussanne en 
Marsanne. Goudgele kleur en delici-
euze fruit- en bloemenaccenten. Gaat 
zeer goed samen met schelpdieren en 
zeevruchtenschotels en gegrilde visge-
rechten. Fris serveren bij 10°.

DOmaine la salette- cOtes De gascOgne     

Al vele jaren prijzen we deze wijn aan als hét summum onder de witte wijnen voor een minimum prijsje. Deze expressieve, 
verfrissende fijne wijn blijft ons steeds verbazen. 

Deze vooraanstaande vaandeldrager tussen de zogenaamd kleinere witte wijnen en het manusje van alles past perfect bij 
heel wat gerechten, als aperitief of gewoonweg als drinkwijn.  

Deze Côtes de Gascogne wordt gemaakt door de sympa-
thieke Michel Duffour, vooraanstaand producent binnen zijn 
appellatie en voortrekker van de koude gisting, een proces 
dat fijnere, expressieve wijn voortbrengt. Gelegen in Lagrau-
let du Gers, zo’n 130 km ten zuiden van Bordeaux en op een 
steenworp van de Armagnac streek. Geurige, frisse witte 
zomerwijn, samengesteld uit de inheemse druivensoorten 
80% Colombard en 20% Gros Manseng. De kleur oogt kris-
talhelder lichtgeel en het boeket is exotisch en vet, boor-
devol limoenzeste. Pompelmoes, Kaapse appel en opnieuw 
limoen verdringen zich in de smaak, die voldoende volume 
bezit, maar ook frisse zuren. Deze vrolijke rakker toont ons 
hoe een kleine wijn kan uitblinken in grootsheid.

vin De pays
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De vele perscommentaren spreken voor zich …

Robert Parker – The Wine Advocate: score 87/100
‘I have extolled the virtues of the dry whites from 
this area of southern France, far better know for 
the regions for Gras and Cognac. This blend of 
70% Colombard, 25% Ugni Blanc and 5% Gros 
Manseng is one of the finest Côtes de Gascogne 
wines I have tasted over the last six months. The 
huge, perfumed, earthy, fruity nose is typical of a 
Colombard-based wine. The fragrant perfume is 
followed by a wine bursting with lovely, crispy fruit. 
Pure, light to medium-bodied and soft, yet vibrant 
and zesty, this is an uncomplicated, delicious wine.’ 

‘As most shrewd readers know, Cotes de Gascogne whites can 
offer excellent value. Most of them are made from a combi-
nation of grapes, in this case, 80% Colombard and the rest 
equal parts of Ugni Blanc and Gros Manseng. Crisp, ele-
gant, honeyed grapefruit notes intermixed with 
some lemon zest and orange rind offer up loads 
of fruit in this medium-bodied, naked wine, wich 
is completely unoaked and exuberant.’

‘One of the great values in the dry white wine world, 
this is a blend of 80% Colombard, the rest Ugni 
Blanc and Gris Manseng. Clean, crisp, with lots of 
acidity as well as plenty of grapefruit and lemon 
rind, this is a tasty aperitif dry white.’

Frank Van der Auwera – Wijnkoopgids 
‘Al stuivende zeste wat de klok slaat. De haast 
parelmoeren, groenglanzende kleurspiegel wordt 
immers gevolgd door een uit het glas opverend, 
speels boeket van pompelmoes, groene appel en 

nog niet te rijpe kruisbes, naast een vleugje wilde 
pepermunt. Ook in de mond danst het fruitfestival 

verder, met impressies van Kaapse appel, pompelmoes 
en peer, dit jaar extra zestefris tot in de finale. Een mo-

derne mini-sec met een miniprijskaartje en maxiplezier. Zoals 
steeds te serveren rond 8° , zolang het fruit nog onbekom-
merd aan de kapstok hangt.’

En in een latere editie: ‘De proefteams stonden dit 
jaar in twee falanxen tegenover elkaar. Groep 1 
klasseerde deze klassieker uit jààààren wijnkoop-

gids in de categorie ‘heel leuk’, maar Groep 2 stond 
met het erelaureaatschap te zwaaien en opende een ‘uitblin-
ker’-dossier. Uiteindelijk haalden de voorkeurstemmen het 
van Groep 1, wat nogmaals bewijst dat dit weerom – oogst 
na oogst – een perfecte sec op betaalbaar niveau is en blijft. 
Dit voortreffelijk gerund Gascogne-domein werd ondertus-
sen 15 keer opgenomen in deze gids, waarvan zeker de helft 
als ‘oscar’. Deze 2003-versie is misschien iets ‘braver’ dan de 
duivel-uit-het-doosje die we gewend zijn, maar het blijft een 
fantastisch product met zijn bleekgele, groenige kleur en vette 
tranenhofhouding. Daarna een aantrekkelijk boeket van witte 
perzik  en jonagold, naast een limoenzesty toets. Lekker fris, 
rijp maar pittig in de smaak, met vooral kruisbes, witte perzik, 
en ook limoen. De ‘F’ van ‘Fuck the competition’ in deze regio 
staat nog altijd overeind, want voor dit prijskaartje moet je 
vlijtig en ver zoeken.’

DOmaine De luc - igp pays D’Oc     

De wijngeschiedenis van Domaine de Luc gaat terug tot 
125 V.C. Dit historisch domein is gelegen in de gemeen-
te Lezignan in het hartje van de Aude. Domaine de Luc 
wordt geleid door Louis Fabre en dankt zijn naam aan de 
plaatsnaam “Luc sur Orbieu”. De vinificatie gebeurt in im-
posante, koele ondergrondse kelders uit de 13de eeuw, 
uitgerust met ultra modern vinificatietechnieken.    

C’est depuis 1763 que le Domaine de Luc appartient à la 
famille fabre. Situé sur le penchant d’une colline, le do-
maine surplombe la Plaine du Lirou au cœur de l’Hérault 
viticole. Les bâtiments d’exploitation sont regroupés au-
tour d’une ancienne bâtisse du 16ème siècle. Sur la façade 
Ouest , les armoiries de la ville de Beziers, indiquent que 
le domaine appartenait au Vicomte de la Courtade. Le 
domaine est donc aujourd’hui sous la direction de Mon-
sieur Louis Fabre, propriétaire dynamique formé à l’Ecole 
d’Agronomie de Montpellier.

Domaine De Luc – Chardonnay
Deze kwalitatief hoogstaande Chardonnay ademt een over-
heerlijk aroma uit van exotisch fruit met bloemige accenten. 
De warmte van zijn mediterrane roots is duidelijk aanwezig 
in zijn rijke, zonnige structuur. Een complexe, smaakvolle 
Chardonnay met fijne aroma’s van rijp fruit. Een fris zuurtje 
houdt het aangenaam, mollig karkater goed in balans, wat 
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DOmaine De luc - igp pays D’Oc     

v in  De pays

refereert naar de stijl van een lekkere Macon. Vlezig, boterig 
en een goed versmolten houttoets geven deze wij body, wat 
zich nog lang laat nagenieten in de finale. Een Chardonnay 
met een sterke persoonlijkheid, doordrongen van het terroir 
waarop hij is opgegroeid. Biologische wijn.

Frank Van Der Auwera – Wijnkoopgids  over Domaine de Luc 
Chardonnay
Het hoeven niet altijd Chardonnays van 10 euro of meer te 
zijn die volume en generositeit in zich dragen. Neem nu deze 
aantrekkelijk geprijsde cuvée met de wat banale doopnaam. 
Mooi intens strogeel, glashelder en met gulzige tranen. Daar-
na een romig en toasty, zelfs heel specerijenrijk boeket, inclu-
sief een vleugje vanille. Maar het is de smaak die raak is en 
indruk maakt: enorm fruitgedreven, lekker vette gele pruimen 
en perziken, met toasty eik, vanille en gesausde tabaksblade-
ren. Een echte maaltijd-Chardonnay voor een smurfenprijsje, 
te schenken rond 10 °C.

DOmaine De seriege - igp cOteaux De FOntcauDe rOuge     

‘Toujours Fidèle’ à l’esprit d’entreprendre

Het imposante Domaine de Seriège is gelegen tussen 
Beziers en Narbonne, vrij dicht tegen de appellatie Mi-
nervois. Dit zeer oude domein kent zijn oorsprong in de 
XIIIe eeuw bij de burggraaf van Narbonne. De familie 
d’Andoque de Seriège startte hun wijnproductie op het 
einde van de 16de eeuw en beschikt vandaag over meer 
dan 100 ha wijngaard. Heel wat verschillende druivenras-
sen worden hier geteeld op een bodem van hoofdzakelijk 

kalksteen: Merlot, Cabernet, Syrah, cinsault, grenache, carignan en alicante. Dankzij een moderne, unieke installatie en een 
oenologische vakkennis werkt men hier aan een lekkere, elegante wijn met mooi fruit en ronde tannines.

IGP Coteaux de Fontcaude: Un terroir à découvrir.
Op deze hellingen, temidden van de garrigue, ontdekt men 
de liefde die een hele generatie wijnbouwers d’Andoque de 
Sériège voor hun wijngaarden heeft gekoesterd. Hun harts-
tocht voor hun beroep blijkt uit hun streven naar kwaliteit-
volle wijnen die hun oorsprong trouw blijven. De lijfspreuk 
van deze oude adellijke familie luidt dan ook niet voor niets 
“Semper Fideles”. De droge en steenrijke terroir (kalk – en 
leisteen) draagt de geur van door de zon geroosterde tijm, 
rozemarijn en jeneverbes. de wijngaarden zijn overwegend 
zuidelijk gericht, zodat de druiven voortreffelijk kunnen rij-
pen. De wijnen van Domaine de Sériège genereren hieruit 
een fruitig en kruidig karakter, met een mooie aciditeit die 
de  balans nooit laat overslaan, waardoor de kwaliteit steeds 
gegarandeerd blijft.

Domaine de Sériège – IGP de  
Coteaux de Fontcaude rood. 
Complexe neus van rijp fruit, kruiden 
en zoethout. In de mond krachtig en 
toch zacht. Soepele, lekkere wijn met 
mooi fruit die ons doet denken aan 
een goed ontwikkelde Bordeaux, met 
rijpe tannines, maar dan wel uit Lan-
guedoc. 
Cépages : 50% Merlot, 50% Caber-
net- Sauvignon
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château D’Oupia - minervOis     

Het eeuwen oude Château d’Oupia, al sinds de 12° eeuw een waarde in het hart van de Minervois, staat borg voor continuïteit  
en steeds opnieuw verbluffende kwaliteit aan ultra lage prijzen. Jaar na jaar worden hier prachtige wijnen gemaakt die de 
ene topvermelding na de andere opstapelen. 

Dit domein is al sinds 1860 in handen van de familie Iché. In 1969 nam André Iché het heft in handen en aan een recordtempo 
baande hij zich een weg naar de top in het wijnmilieu. De onnoemelijke nominaties en medailles stapelden zich op, maar geluk-
kig bleef deze bescheiden man het wijnmaken met zijn ziel behartigen. André Iché overleed eind 2007, maar zijn dochter Marie 
Pierre nam de fakkel over en zet zijn levenswerk verder, met eerbied en respect voor zijn filosofie. André Iché geldt als één van de 
kwaliteitspioniers in de Minervois, een familietrek die hij zonder twijfel ook aan zijn opvolgster heeft doorgegeven. Marie Pierre 
Iché is een zeer gepassioneerde vrouw met veel respect en 
liefde voor de terroir. Ze is altijd wel te vinden in de kelder of 
de omliggende wijngaarden, en laat niets aan het toeval over. 

De kalkachtige bodem geeft aan de wijn een zekere finesse, 
terwijl de klei voor voldoende vlezigheid zorgt. Alle druiven 
worden met de hand geplukt en de wijnen worden zonder fil-
tering gebotteld. De kleine rendementen, optimale selectie 
en de moderne vinificatiemethodes zorgen ervoor dat alle 
wijnen bij de top behoren.

Minervois Château d’Oupia Rouge 
Deze stevige, mals gestruc-
tureerde wijn wordt alom 
in de wereldpers geprezen 
omwille van zijn ongelooflijke 
kwaliteiten. Ontzettend veel 
concentratie en een exube-
rante persoonlijkheid voor 
deze prijsklasse. Deze groot-
se wijn is gemaakt van Grena-
che, Syrah en Carignan.  

Frank Van der Auwera – wijnjournalist De Standaard
‘Soms kan zelfs deze tradition immers zeer gespierd en krach-
tig zijn, en in andere jaargangen weer leniger en charmanter. 
Aan die jojo tussen de oogstjaren herkent men het échte vak-
manschap, omdat het betekent dat de wijnmaker het tem-
perament van de oogst respecteert én naar de fles vertaalt. 
Maar vergis U niet: dit is binnen de AOC weer voortreffelijk. 
Mediumrobijnrood met olieachtige tranen, vinnig fonkelend. 
Fraai rijp aromapakket met rodevruchtenjam, lichtjes noterig 
en praliné. In de mond minder dikfruitig dan de vorige twee 
oogsten, maar eleganter, voorzien van een grote fraîcheur, be-
laden met rode kersen en aardbeien. Een elegante, charmante 
Minervois met veel ontspannen capaciteiten. Serveren rond 
14/15°.’

Ook Robert Parker prees deze parel de hemel in en bekroon-
de deze wijn als “best buy.” :
“Château d’Oupia has produced the ideal bistro wine. Dark, 
ruby-colored, the wine is wonderfully clean and pure, with 
an exuberant personality, and gobs of rich, peppery, red and 
black fruit...Bravo to proprietor André Iché!”

Roberts Parker Wine Advocate 31-10-2007:
‘From centenarian Carignan, with 30% Syrah and 10% Grena-
che, André Iché’s excellent value 2005 Minervois Tradition 
smells of ripe cherries, chocolate, and chopped liver in an 
implausibly Cornas-like fashion. With juicy bitter-sweet black 

cOteaux Du langueDOc
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château D’Oupia - minervOis     

cherry fruit and beef blood low tones, it generously coats the 
palate, finishing with next-sip inviting freshness but also car-
nal, herbal, and mineral interest.’

The Wine Spectator 
‘A tight red, with a meaty aroma and concentrated damson 
plum, sanguine and dried cherry flavors. The powerful finish 
features graphite notes.’ 

Minervois Château d’Oupia ‘Cuvée des Barons’
De Cuvée des Barons heeft een zeer kleine productie, maar 
de concentratie is het kwadraat van de traditionele wijn. De 
prachtige auberginekleur toont meteen de kracht die van 
deze wijn uitgaat. De aroma’s zijn navenant: rijp zwart fruit, 
koffie, chocolade en zelfs een licht dierlijke toets kleuren het 
palet. De smaak is vol en evenwichtig, finessevol en met heel 
veel lengte. 
Deze luxe cuvée is een 50 % Syrah, 10 % Grenache en 40 % 
Carignan Vieilles Vignes. 

chateau De lascaux - cOteaux Du langueDOc      

Dit wijndomein, gelegen in de bosrijke omgeving van de Garrigue met zijn gevarieerde populatie van eiken, dennen, lau-
rier, rozemarijn,… is al 13 generaties lang in handen van de familie Cavalier. De sympathieke en openhartige Jean-Benoît 
beëindigde in 1984 zijn studies als landbouwingenieur en in 1990 herdoopte hij het domein als Château de Lascaux. Deze 
“wedergeboorte” ging gepaard met een structurele wijziging in de wijngaarden en een doorgedreven modernisering van de 
installaties.

Château de Lascaux bevindt zich in het hart van Pic Saint Loup, de meest Noordelijk gelegen terroir van de appellatie Lan-
guedoc. De geïsoleerd gelegen wijngaarden - op een hoogte van 150 meter – zijn onderhevig enerzijds aan de frisse zee-
lucht (mistral-winden) en anderzijds aan de warmere lucht van het Centraal Massief. De unieke ligging en het mediterrane 
micro-klimaat zorgen ervoor dat de wijnen van Château de Lascaux met hun uitgesproken finesse en diversiteit van aroma’s, 
een roemrijke toekomst tegemoet gaan. 

Château de Lascaux Blanc Garrigue – AOC Languedoc 
Wit 
50% Vermentino, 20% Roussanne, 20% Marsanne 10% 
Viognier
Mooie strogele kleur met weerkaatsing van groene 
tinten. De neus is rijk en complex, met noties van witte 
bloemen (acacia), violet, gevolgd door witte perzi-
ken, abrikoos en mango. In mond heeft deze wijn een 
mooie, frisse aanzet met finesse, maar zonder dat het 
ontbreekt aan volume. Een zeer lange finale met flo-
rale aspecten waar men de aroma’s in al hun complexi-
teit terugvindt.

Blanc ‘Les Pierres d’Argent’  - AOC Languedoc Wit
40% Roussanne, 40% Marsanne, 20% Vermentino 
Mooie strogele kleur. Ook hier zijn de aroma’s rijk en 
complex met noties van zoethout, fruit (abrikoos, per-
zik) en lindebloesem. Deze mondvullende, zeer ronde 
wijn puilt uit van expressiviteit en finesse. Een gekruide 
finale met nuances van zoethout en zelfs een vleugje 
munt. Ideaal bij visbereidingen, wit vlees en talrijke  
kazen.

Château de Lascaux Rouge Garrigue – AOC Languedoc 
Rouge
60% Syrah, 30% Grenache Noir, 10% Mourvèdre
Robijnrode kleur. De neus is een weerspiegeling van  
het geurige mediterrane landschap: specerijen zoals 
laurier, jeneverbes en eucalyptus maar ook zwarte  
rijpe bosvruchten en zoethout. Volle, ronde wijn met 
een mooi evenwicht en goed versmolten tannines. 
Lang aanhoudende finale waarin zoethout en fram-
bozen het verleidelijke van de wijn volop in de kijker 
zetten.

‘Les Nobles Pierres’ Rouge – AOC Languedoc –  
Pic Saint-Loup
80% Syrah (vignes de 15 ans), 20% Grenache Noir  
(vignes de 30 ans) 
Een diepe grenaatrode kleur. Een cascade van inten-
se aroma’s laat ons genieten van zoethout, kruiden, 
zwarte olijven, gedroogde pruimen en donker fruit. 
De aanzet in de mond is krachtig met een mooi vo-
lume van fluweelzachte tannines. Een stevige maar 
toch zachte, rijke en harmonieuze wijn. De finale  
is eindeloos met een goed evenwicht van kruiden, 
zwart fruit en kleine rode vruchten en zelfs een tik-
keltje munt. Finesse en  sierlijkheid zijn de wezenlijke  
kenmerken van deze wijn.

Robert Parker – The Wine Advocate 2015

Château de Lascaux Coteaux du Languedoc Rouge 2013 – 
87-89/100
The 2013 Coteaux du Languedoc is in the same mold as the 
2012. It offers a charming, medium-bodied, balanced and 
pure style to go with attractive cassis, black raspberry and 
licorice aromas and flavors … 

‘Les Nobles Pierres’ Château de Lascaux Pic saint Loup 2010 
– 91/100
The Syrah dominated 2010 Pic Saint Loup Les Nobles Pierres 
is medium to full-bodied, ripe and textured, with classis Syrah 
dark fruits, graphite, licorice and smoked meat nuances. Like 
all of Cavalier’s wines, the purity of fruit here, as well as the 
texture, is outstanding. Drink this beauty over the coming 7-8 
years.

‘… I loved these latest releases from Château de Lascaux, and 
proprietor Jean-Benoit Cavalier continues to make wines 
that have both textural richness and beautiful purity of fruit.’

cOteaux Du langueDOc
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DOmaine cavalier - igp val De mOntFerranD     

Jean-Benoît Cavalier, eigenaar en bezieler van Château de Lascaux, is een grote voortrekker van de “Agri-
culture Biologique”, een ideologie die we eveneens terugvinden op “Domaine de Cavalier”,  zijn nieuwste 
geesteskind dat zijn eigen naam meekreeg. Dit nieuwe domein situeert zich te midden van de wijngaarden 
van Château de Lascaux. De percelen zijn gegroepeerd rond een eeuwenoude mas, typerend voor het land-
schap van de Cévennes, waar de Garrigues (kreupelhout) en een bodem van kalksteen en zandig leem de 
wijnen typeren. Dank zij de biologische aanpak, worden hier zeer natuurlijke, terroir-gevoelige wijnen, met 
een uiterst elegante stijl, voortgebracht.

Domaine Cavalier Blanc – IGP St. Guilhem le Désert Val 
de Montferrand
De witte Cavalier bestaat voor 80% uit Sauvig-
non Blanc, aangevuld met 10% Roussanne en 
10% Marsanne. De neus is fruitig met frisse aro-
ma’s van citrus en pompelmoes. De combinatie 
Roussanne-Marsanne (volheid en rijp fruit) en 
Sauvignon (frisheid, levendigheid) zorgt voor 
een mooi evenwicht en een aromatische per-
sistentie in de mond. Dit is ongetwijfeld een  
lekkere witte wijn, die proeft naar rijp geel 
fruit, met mooie frisse zuren en een licht bit-
tertje dat heel verfrissend overkomt. Lekker 
als aperitief, maar ook bij allerlei lichte visge-
rechten, schelpdieren en sushi.

Domaine Cavalier Rouge – IGP St. Guilhem le Désert Val 
de Montferrand

De rode Cavalier is een blend van 50% Cabernet  
Sauvignon, 40% Merlot en 10% Syrah. Deze 
kleine broer van Château de Lascaux proeft 
zeer vlot en verleidt met al z’n heerlijke aroma’s 
van de Garrigues: zwarte besjes, tijm, rozema-
rijn, … Frisfruitig in de neus en veel fraîcheur 

in de mond. Een volle, ronde rode wijn met 
een mooie mineraliteit. Vanwege zijn frisse 
toets, mag deze rode wijn ook iets gekoeld 
gedronken worden. Past uitstekend bij ge-
grild vlees, kruidige kipgerechten, belegen 
kazen en bij een heerlijke, winterse cas-
soulet.

DOmaine Felines jOurDan - picpOul De pinet     

Domaine Félines Jourdan, eigendom van de familie Jourdan sinds 1983, is een klein domein  
gelegen te Mèze – Zuid-Frankrijk. Hun wijngaarden kijken uit op het historisch en idyllisch stad-
je Sète. De cépage Picpoul de Pinet wordt als het ware met de voeten in de Middellandse Zee  
aangeplant, wat zijn karakter gevoelig beïnvloedt. Deze weinig bekende witte wijn uit de Coteaux 
du Languedoc biedt verrassend veel waar voor zijn geld. 

Deze witte wijn heeft een heel aangename neus die ex-
plodeert van de aroma’s van vers wit fruit en andere exo-
tische vruchten. In zijn complexiteit vinden we noties van 
pompelmoes, anijs, lindebloesem, kamperfoelie en acacia-
honing. Maar wat deze wijn nog verleidelijker maakt, is zijn 
fijne minerale toets.

Picpoul de Pinet is een druivensoort die zich laat opmerken 
door een typische aciditeit, gepaard met een mooie struc-
tuur, en door een zachte, aangename en bijzonder harmo-
nieuze smaak. In de lange finale proeven we als kers op de 
taart, een exotisch kantje. 
Deze Picpoul de Pinet is een geurige, elegante, droge witte 
wijn, die perfect past bij schelp  en schaaldieren, maar ook 
bij jonge geitenkaas en asperges. Deze wijn past bovendien 

verrassend goed bij gerechten waar citroen of sinaasappel 
in zijn verwerkt.  

The New York Times
Vacationers in Languedoc, on France’s Mediterranean coast, 
adore a pale citric white made from Picpoul de Pinet, a regi-
onal grape.

Le Point Spécial 2015
Picpoul de Pinet, un blanc chez les rouges. En quelques an-
nées, il s’est imposé comme le blanc incontournable du Lan-
guedoc.

Picpoul de Pinet - Domaine Félines Jourdan 14,5/15
Très frais au nez, note minérale, tendre, agrumes, pample-
mousse, un peu salin, finale iodée, gourmand.
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DOmaine cavalier - igp val De mOntFerranD     

DOmaine saint-philippe - cOteaux Du langueDOc     

Domaine Saint-Philippe is ongetwijfeld één van de paradepaardjes binnen ons gamma van kwa-
litatieve, betaalbare drinkwijnen. Deze karmijnrode, soepele, frisfruitige wijn werd in 2005 door 
Test Aankoop bekroond als “beste koop” uit meer dan 300 inzendingen !  

Domaine Saint-Philippe is eigendom van de familie Bautou en is gelegen in het dorpje Jonquières 
la Jolie, ten noorden van Montpellier. Het domein is verspreid over verschillende percelen, gele-
gen in 4 verschillende gemeentes. De wijngaarden liggen op de zuidelijke berghellingen, waarvan 
de bodem is samengesteld uit kalk, mergel en rotsen. De aangeplante druivensoorten zijn ty-
pisch voor de streek. Mijnheer Bautou doet voor elke oogst een preselectie per perceel. Iedere 
druivensoort wordt apart gevinifieerd en zorgvuldig geproefd alvorens tot de assemblage wordt 
overgegaan. Hier wordt niets aan het toeval overgelaten om elk millésime af te sluiten met een 
kwalitatief hoogstaande wijn !

Domaine Saint-Philippe ‘Les Begonias’- Coteaux Du 
Languedoc
Carignan, Grenache Noir, Syrah, Mourvèdre, Cinsault
Dit is een uiterst aromatische wijn met een uitgesproken 
finesse maar desalniettemin voldoende power. Deze volle 
rijke drinkwijn pakt uit met mooi fijn fruit, cassis en zwarte 
bessen. Bovendien charmeert hij met een grote souplesse, 
een ronde en volle smaak en een kruidig karakter. Mooi te 
combineren bij allerhande vleesgerechten en kaasschotels. 
lichte visgerechten, schelpdieren en sushi.

DOmaine Felines jOurDan - picpOul De pinet     

DOmaine De cÉBène – Faugères aOp     

In 2006 besloot Brigitte Chevalier het roer volledig om te gooien. Als voormalig exportma-
nager bij Ch Valandraud in Bordeaux besloot ze zelf de touwtjes in handen te nemen en 
creëerde het wijndomein Domaine de Cébène in het kleine wijnbouwgebied Faugères in 
het binnenland van de Languedoc, dat deel uitmaakt van de prachtige streek van de Céven-
nes, een bergketen in het zuidelijke gedeelte van het Centraal Massief. Brigitte Chevalier 
nam zich voor om een eigen, hoogstpersoonlijke wijn te creëren. Daarom koos ze bewust 
voor een goed gelegen, kwalitatief terroir, gelegen op de koelere, noordelijk geëxposeerde 
flanken op een hoogte van 300m. Haar motto: ‘je veux faire des vins du Nord dans le Sud 

de la France…’ In geen tijd wist ze haar 11 ha tellende, volledig organisch geleide domein op te tillen tot een leiderspositie 
binnen de appellatie en een hoog aangeschreven naam in wijnmiddens. Haar wijnen dragen stuk voor stuk een uniek profiel.

Domaine de Cébène ‘Belle Lurette’ – Faugères AOP 
Rouge
Deze cuvée ‘Belle Lurette’ is een blend van zeer oude (70 
jaar en ouder) en diep gewortelde wijnstokken Carignan 
(80%), Mourvèdre en Grenache. Deze hoogwaardige stok-
ken vertellen het oude verhaal van de mannen en vrouwen 
die ze hebben gevormd over de jaren heen. Het rendement 
is zeer laag, maar de kwaliteit torenhoog. Hier creëert men 
een nobele, gedistingeerde wijn met een levendig karakter, 
verbazend fris en vol van smaak. Slow wine en hand made: 
vele handelingen gebeuren nog handmatig en voor elk pro-
ces wordt tijd genomen. Een wijn die duidelijk de stempel 
draagt van een zachte vrouwenhand. Zeer rijp rood fruit 
(kers), een mooie mineraliteit en een verfrissende aciditeit, 
afwerkt met zijdezachte tannines, geven aan deze ‘Belle  
Lurette’ een enorme persoonlijkheid. Past bij heel wat  
gastronomisch eten.   

La RVF 2015 : Coup de Coeur du Millésime (2014) et parmi 
les élites des Rouges du Languedoc

Robert Parker - The Wine Advocate : ‘One of my favorite  
producers in Faugères, Domaine de Cébène, is run by the  
passionate and talented Brigitte Chevalier ... ‘ Jeb Dunnuck

Robert Parker – The Wine Advocate – 92-94 
Tasted out of barrel, the 2015 Faugères Belle Lurette should 
be an incredible wine and a fabulous expression of Carignan. 
Made from 90% old-vine Carignan and the rest Grenache and 
Mourvèdre, all from higher-elevation schist soils and aged 
in stainless steel, it offers full-bodied, deep, rich aromas and  
flavors of black fruits, spice, new leather and dried violets.  
The tannin quality is first rate (and with Carignan, that’s not 
an easy feat). It should drink nicely right out of the gate.

cOteaux Du langueDOc
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château De jau - vins Des cOtes Du rOussillOn     

Ce prestigieux domaine viticole dont la beauté frappe le visiteur est une véritable oasis dans l’aride vallée de l’Agly. Le rouge et l’ocre, 
les cyprès et les oliviers, la tour du XIIe siècle et la grand bassin lui donnent un air Toscane.

Château de Jau is gelegen in de vallei van Agly, in de buurt van het dorpje Cases-de-Pène, op 20 km van Perpignan.  
De geschiedenis van dit domein begon als Cisterciënzer abdij in de XII° eeuw, maar de echte wijncultuur ontstond hier in 
de jaren zeventig, onder impuls van de familie Dauré, die Château de Jau tot een hogere, bekende klasse heeft verheven.  

Peetvaders Bernard en Jean Dauré waren echte baan-
brekers in de – ondertussen overal ter wereld gekende –  
Côtes du Languedoc – Roussillon. Eind jaren 70, begin jaren  
80 slaagden zij met hun heldenmoed erin om de weerbar-
stige, rotsachtige bodem (Garrigue) op de hellingen om  
te toveren tot vruchtbare wijngaarden, waar de druiven on-
der invloed van een maritiem klimaat en een verkoelende 
noordenwind, tot een optimale rijpheid kunnen komen. 

Château de Jau beschikt over 134 ha wijngaarden, waar-
van er maar liefst 128 ha werden aangewonnen door Jean 
en Bernard. Jau is een lappendeken van terroirs. Tot een 
hoogte van 150 meter, op een bodem van kalk- en leisteen, 
vindt men hoofdzakelijk Syrah (52 ha) en Mourvèdre (20,5 
ha) naast een kleiner percentage Cabernet, Muscat à Petit 
Grains, Vermentino en Grenache. In de hoger gelegen wijn-
gaarden (300 m), op en witte kalksteenbodem, wordt hoofd-
zakelijk Carignan en Grenache Noir verbouwd.
Thans wordt Château de Jau geleid door Simon Dauré. Zijn 
team weet de uitzinnige kwaliteit van de wijnen perfect te 
omkaderen met een goed doordacht, geraffineerd marke-
tingbeleid. Het merk “Jau” is thans niet meer weg te denken 
op de wereldwijde wijnmarkt !

Dit domein is een toonaangevend bedrijf dat buiten een 
veelzijdige wijnproductie ook enorm interessant is voor 
het toerisme in het land van de Catharen.  Een belangrij-
ke kunstgalerij in de moderne kunst, en een overheerlijk 
en rustgevend buitenrestaurant bieden de bezoekers van 
Château de Jau een onvergetelijke ervaring. De familie 
Dauré werkt hier met hart en ziel aan een imago waarvan 
de kwaliteit wordt weerspiegeld in hun wijnen. 

vins Des cOtes Du rOussillOn
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v ins Des cOtes Du rOussillOn

le jaja De jau     

Buvez les frais, partout, avec tout, mais surtout en bonne compagnie.

“Un Jaja” is het jargon voor een glas wijn op de Parijse ter-
rasjes of in de Parijse brasseries.  In 1991 pakte Château 
de Jau uit met een klassevolle, lekkere, aangename drink-
wijn. Zowel witte, rosé als rode Jaja staan thans synoniem 
voor elegante, speelse wijntjes met heel veel drinkplezier. 
Het label is een creatie van de moderne kunstenaar Ben 
Vauthier, bekend vanwege zijn stereotype opschriften. Zijn 
levensbeschouwing ‘La recherche de la vérité’ sluit perfect 
aan bij het karakter van de Jaja’s.

Le Jaja de Jau, par son habillage, par la qualité même du vin, par 
son prix, veut séduire les jeunes consommateurs. L’étiquette est 
de celles que l’on mémorise instantanément, gaie, simple et mo-
derne. Elle rompt avec l’univers traditionnel du vin que beaucoup 
perçoivent comme trop codé, trop paralysant, trop compliqué.

Jaja de Jau Wit Vermentino (groen etiket)
Een boeket van witte bloemen en peer. Luchtig en stijlvol 
van smaak met een frissen aanzet gevolgd door noties van 
wit fruit (peer, appel en witte perzik) en een crispy finale.

Jaja de Jau Wit Sauvignon (wit etiket)
Geuren van witte bloemen en meidoorn, smaken als ho-
ning, pompelmoes, munt, een structuur vettig en vol als bij-
enwas … geen enkel excuus volstaat om deze verleidelijke 
witte wijn af te slaan !

Jaja de Jau Rood Syrah (zwart etiket)
Deze jaja wordt gevinifieerd op zijn fruit. Een vroege bot-
teling zorgt ervoor dat al het heerlijk frisse fruit mooi blijft 
bewaard. Een explosie van rood fruit kenmerkt de neus. De 
smaak is rond en royaal. Donkerrood fruit zoals kers en bos-
bes halen de bovenhand, mooi afgewerkt met een peperig 
accentje. 

Wine&Spirits 2009 – 86 pts.
‘With it’s light weight and smooth, violet-scented fruit, this 
lives up to its name – jaja, a good quaff in the local dialect. 
Buy it by the case for parties.’

Wine Spectator 2008 – 87 pts.
‘A firm red, offering red berry and plum flavors, with plenty of 
iron and mineral mixed in. The fresh finish features peppery 
and meaty notes.’

Jaja de Jau Rood Carignan (Bruin etiket)
Deze telg uit de jaja-familie ademt onmiskenbaar de sfeer 
van het zuiden uit. Een bedwelmend boeket van zwart fruit 
(zwarte kers en cassis) en een stevige structuur blijven na-
zinderen in de hele lengte. De Garrigue is opeens wel héél 
dichtbij …

Jaja de Jau Rosé Syrah (paars etiket)
Deze sprankelende rosé doet zich gulzig tegoed aan kleine 
rode besjes, kersen en zwart fruit. De volle structuur en het 
levendige, bruisende karakter, gevolgd door een krokante, 
vineuse finale maken het gehele plaatje van deze verleide-
lijke rosé compleet.
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Château de Jau Blanc – Côtes de Roussillon
De witte Château de Jau is een assemblage van Vermentino 
en Macabeo. Vermentino zorgt voor de frisse en kruidige 
structuur. Macabeo zorgt voor de volle smaak. De oogst 
gebeurt steeds vroeg in de ochtend om zoveel mogelijk te 
kunnen profiteren van de koelte van de nacht. De vinificatie 
gebeurt bij 16OC (koud) om het aroma zo expressief moge-
lijk te maken. Originele en zuivere wijn uit Zuid Frankrijk 
met noties van buxus en witte perzik. Schenk deze wijn bij 
zeevruchten en visbereidingen op een temp. van 10°C.  

De Standaard Magazine :
‘Château de Jau heeft een veelzijdige wijnproductie in de  
zuidelijke regio Roussillon. De familie Dauré levert met deze 
druivenmix van vermentino, marsanne en roussanne een  
originele Côtes du Roussillon. Verbouwd op de laatste  
uitlopers van de Corbières ontwikkelen de druiven een  
mediterraan karakter door gebruik te maken van moderne 
technologie zoals een gecontroleerde temperatuur bij de 
vergisting. Kleur: strogeel getint voorkomen, helder en door-
zichtig. Geur: in de aanzet een ontwikkeld parfum met rijpe 
geuren van perzik en abrikoos. Daarna domineren geuren van 
witte bloemen met een achterliggende toon van theeblaadjes 
en specerij. Smaak: elegant en vol. De combinatie levert een 
rijpe sappige wijn met ruim fruit, een karaktervolle inhoud en 
een stevige structuur. De einddronk toont opnieuw kracht en 
zuurheid, het fundament van deze gastronomische wijn.’

Frank Van der Auwera – wijnjournalist bij de Standaard:
‘De familie die dit domein nu al decennia met veel succes 
runt in de Vallée de l’Agly, heeft een beresterke prestatie  
geleverd  met deze witte, zeer originele Roussillon, die vuur-
werk zal stoken aan tafel. Want op deze druivensymfonie 
kunnen we onbekommerd de zotste keukenacrobatie loslaten: 
intens strogeel, fonkelend, met een fantastisch parfum van  
gedroogde abrikozen, pakken snijbloemen en sinaasschil, 
haast een droge versie van een muskaatwijn. Ook de smaak 
start superfloraal, met sappige impressies van Provençaalse 
perzik, heel rijp, maar toch fundamenteel droog en voorzien 
van een pittige aciditeit. Verrassende geroosterde amandelen 
in de finale. Een dwarsliggertje, zonder meer, maar ook een 
schatje uit een streek waar de (betere) witte wijn de consu-
ment nog altijd moet overtuigen. Schenkadvies: 9°.’

Château de Jau – Côtes de Roussillon Rosé
Reeds van bij de oogst heeft men niets dan de gewenste 
kwaliteit van het eindproduct voor ogen. De druiven (Syrah 
en Grenache Noir) worden geoogst op het juiste moment, 
met een perfecte maturiteit, zodat de natuurlijke levendig-
heid niet teloor gaat. Ook bij de assemblage wordt zeer 
omzichtig te werk gegaan, zodat de delicatesse, de frisheid 
en het krokante optimaal bewaard blijven. Aan de neus 
van deze zomerse rosé herkent men de typiciteit van de 
wijn. Aroma’s van rood krokant fruit, waarbij zelfs een klein 
beetje rinsheid opspeelt, geven hem een apart karakter. 
Volmondige en stevige rosé. De smaak is aangenaam vineus 
en zal vooral geprezen worden voor zijn uitermate frisse 
verschijning. Laat de zomer maar beginnen ….!  Past perfect 
bij allerlei salades, gamba’s, gegrilde vis en zomerse BBQ.

Château de Jau Rouge - Côtes de Roussillon Villages
Zeer mooie assemblage van Syrah (complexiteit en fruit), 
Mourvèdre (kracht en kruidigheid), Grenache Noir (finesse) 
en Carignan (volume). Deze dieprode wijn ademt een me-
diterrane sfeer uit. Het aroma van de Garrigue openbaart 
zich met fijne Oosterse kruiden en goed gerijpt fruit. Een 
mondvullende smaak wordt geoptimaliseerd door finesse, 
evenwicht en ronde, soepele tannines.

Gault&Millau - Château de Jau Côtes du Roussillon Villages 
2011, Rouge
‘Les fruits rouges juteux coulent et se précipitent en bouche. 
Le profil ensoleillé ne se fait pas attendre. Les notes sont cha-
leureuses et profondes, structurées et charnues sur un profil 
de fruits compotés à la finale mentholée.’

Frank Van der Auwera – wijnjournalist bij De Standaard
‘… wat belangrijker is: ondanks al deze nevenactiviteiten én 
marketingfeeling, bleven ze kwalitatief vuurwerk in hen fles 
stoppen. Neem nu deze uitstekende rouge. Na de rubykleur 
met wat verbruinde boord volgt een sexy boeket, floraal (zoete 
jasmijn), chocolaté en met blauwe bessen. Daarna lekker vet 
in de mond, met rode en zwarte bessen, mooi mondvullend 
maar vooral ook elegant en vlezig van textuur. Lange finale. 
Schenk deze Roussillon; die zijn Syrah en Mourvèdre ( samen 
goed voor 80%) opmerkelijk in toom houdt, bij voorkeur rond 
16/17°.’
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v ins Des cOtes Du rOussillOn

cheZ jau    

Chez Jau - Muscat de Rivesaltes
De terroir van Château de Jau (leisteen) is dermate arm dat 
de druif (Muscat à Petits Grains) amper volume kan ma-
ken. Het maximale rendement bedraagt slechts 20 hl/ha. 
Jau gebruikt sinds 1991 geen Muscat d’Alexandrie meer 
(zeer hoog rendement, vrij kleine kwaliteit) waardoor deze 
Muscat de Rivesaltes de enige is in zijn streek met 100 % 
Muscat à Petits Grains!

Deze wijn is zeer speels in zijn jeugd met aroma’s van exo-
tisch fruit, pompelmoes en honing, die na enkele jaren fles 
evolueren naar tinten als geconfijte abrikoos, verse vijgen, 
peer, citronelle, enz. Muscat de Rivesaltes Châtau de Jau 
serveer je altijd goed gekoeld. Deze veelzijdige en exotische 
wijn is ideaal bij fruitdessert zoals een citroentaart, sorbet 
of honing, maar evengoed bij wildpastei, foie gras en blauw 
geaderde kazen. Ook als aperitief scoort hij hoog.

Wine Spectator - Muscat de Rivesaltes 2010 – score: 91/100
‘A lusciously creamy sweetie, with rich, broad and well-spiced 
flavors of ripe pear, apple cobbler and white peach. The re-
fined finish features intense vanilla and pastry notes.’

Chez Jau – Rivesaltes Vin Doux Naturel Grenat
100% Grenache Noir. In de neus vleit een verfrissend par-
fum van rijpe kers zich op een bedje van braambessen. In 
de mond proeven we het fruit van de rijpe grenachedruif. 
De smaak is zacht, rond en vooral zeer genereus, gehuld in 
aangenaam zacht filmende tannines.

Chez Jau – Rivesaltes Vin Doux Naturel Ambré
80% Grenache Blanc en 20% Macabeo. Deze ‘Vin Doux’ 
kreeg vatlagering. In de neus glijden smeuige aroma’s voor-
bij van honing en zeste van sinaasappel. De smaak zet aan 
met peperkoek, gevolgd door gedroogd fruit en een flu-
weelzachte finale.
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les clOs De paulilles - cOlliOure      

On quitte Port-Vendres, direction Banyuls, l’Espagne...La route sinueuse épouse  
chaque méandre de ces flans montagneux. Le shiste... le ciel... Là, à son sommet, on 
bascule dans un autre paysage, une autre dimension. Une baie sauvage qui s’ouvre 
sur le grand large, la mer qui scintille face à cette architecture de vignes qui escaladent 
et scultpent la montagne. C’est ici, la Baie de Paulilles. 

Les Clos de Paulilles is gelegen op het grondgebied Collioure, een schilderachtig 
dorpje gelegen aan de grens van Frankrijk met Spanje. De wijngaard stopt daar 
waar de Middellandse Zee begint. Hier produceert les Clos de Paulilles hun veel-
zijdige wijnen die erkenning genieten in de hele wereld. Typisch voor deze streek 
is Banyuls, een rode zoete wijn, onvergetelijk is de rosé Collioure.

Collioure Rosé
Het dieproze fuchsia verraadt het vineuse karakter van 
deze rosé, op maat gemaakt voor de mediterrane keuken.  
Zijn aroma is speels, rijk aan rood fruit en in onder-
toon zeer boeiend door expressies van bloemaroma’s.  
Zijn smaak is bijzonder opvallend, mondvullend en veelzij-
dig. Zeer gewaagd en verrassend geslaagd, zelfs bij kreeft. 
30% Grenache Noir, 40% Syrah en 30% Mourvèdre.

Banyuls Rimage 
Deze Banyuls  is een vlezige, zoete rode wijn gemaakt uit 
100 % Grenache Noir. Buitengewoon geurig aroma van 
zoete zwarte kers, moerbei, cassis en confituur van bosbes. 
Een gulle en tegelijk zachte structuur, rijk en vettig met een 
ongelooflijk lange finale. Ideale partner bij chocoladebe-
reidingen en daarom zeer geschikt als dessertwijn. Ook bij 
blauwe kazen is hij een wonderlijke verrassing.  Prachtige 
bewaarwijn. Een “Rimage” is eigenlijk hetzelfde als een vin-
tage Port, met dat verschil dat Banyuls lichter is in alcohol 
(17%), meer fruit heeft, maar minstens evengoed bewaart. 

Banyuls Cap Bear Tradition
Cape Bear is de naam van de baai waar de wijngaarden van 
Les Clos de Paulilles zich bevinden. Deze uitermate verfijnde  

Banyuls (Rimage) wordt 30 maanden bewaard in grote 
glazen bonbonnes van 50 liter en blootgesteld aan weer 
en wind. Twee winters en een zomer heeft hij zon, regen 
en wind getrotseerd waarna hij zes maanden later wordt 
geaffineerd in koele kelders. Het aromatisch palet is zeer 
gedistingeerd en varieert van vijgen, naar mokka, over krui-
den en pruimen. In de mond behoudt hij de vettigheid van 
de Rimage, met een finale van geconfijte vruchten. Een 
merkwaardig en subtiele zoete wijn die evengoed functi-
oneert als aperitief, bij foie gras, als bij chocoladedessert. 
Verrassend lekker is hij ook bij mokka waar hij de plaats van  
digestief inneemt.

Robert Parker – The Wine Advocate:
The dark-colored 2000 Banyuls Rimage has a sumptuous 
nose of candied blackberries, jammy plums and mocha.  
A supple, rich, luscious wine, it regales the palate with opulent  
waves of cherries, chocolate, as well as a compote of black 
raspberries. This broad, fresh, velvety-textured wine has 
exquisite balance and a long, flavorful finish. Score: 92. 

Guide Gilbert & Gaillard 2014 - OR – 89/100
Guide Bettane & Desseauve 2014 : 17/20 
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cOtes Du rhOne

Brunel De la garDine    

De geschiedenis van de familie Brunel als wijnmakelaarsfamilie gaat terug tot de 17° eeuw en werd kortgeleden nieuw leven 
ingeblazen met ‘Brunel de la Gardine’. Met dit brede assortiment brengt de familie Brunel wijnen op de markt die zowel de 
Noordelijke als de Zuidelijke Rhône vertegenwoordigen. Door de goede contacten met de wijnbouwers in de streek, slagen 
ze erin de beste kwaliteit te selecteren. Voeg daarbij hun know how bij het hele proces van het wijnmaken en hun respect 
voor terroir en typicité, en we komen tot een niet te missen kwaliteitslabel. Met de botteling in de speciale ‘La Gardine’ fles 
krijgt deze remarkabele selectie het de signatuur mee van  de allerbeste kwaliteit.

Brunel de la Gardine – Côtes du Rhône Wit
Een blend van 50% Grenache Blanc, 30% Clairette en 20% 
Bourboulenc. De druiven worden geteeld op een zeer pove-
re, rotsachtige terroir van kalksteen. De lichtgele kleur met 
groenachtige accenten, schittert in het glas. In de neus over-
heersen aroma’s van witte bloemen en fruit (citrus en witte 
perzik), wat het levendig karakter van deze wijn typeert. De 
smaak is heerlijk rond, crispy, zeer aromatisch en eindigt in 
een minerale finale. Heerlijke aperitiefwijn of als begeleider 
van vis, tapas, wit vlees en gevogelte met crèmesaus.

Brunel de la Gardine -  
Côtes du Rhône Rood
Deze Côtes du Rhône is 
afkomstig van wijngaar-
den uit het zuidelijke 
gedeelte van de Rhône-
vallei, waar de Grenache-
druif de meerderheid 
van de druiventeelt 
uitmaakt. 
65% Grenache, 35% 
Syrah en Mourvèd-
re. Deze wijn laat 
zich opmerken door 
zijn intens, frisse 
neus. Het uitermate 
verleidelijke aroma 
herbergt een zui-
ders temperament 
waarin we vooral 
rood fruit, geurige krui-
den, zoethout en zelfs een vleugje humus ontwaren. Al de 
weldaden van de Garrigue worden weerspiegeld in deze 
overheerlijke rode wijn. Drinkt soepel dankzij de fluweel-
zachte structuur, het fruitig karakter en de fijne tannines. 
Een gulle, delicieuze wijn voorzien van een frisse levendig-
heid en een mooi evenwicht.  Past perfect bij allerlei vlees-
gerechten – ook wit vlees, charcuterie en kazen, maar kan 
ook geschonken worden als aperitief bij de “amuse-bouches”

Brunel de la Gardine - Crozes Hermitage Rood 100% 
Syrah
Deze wijngaarden behoren tot de grootste van de noordelijk 
gelegen appellatie en situeren zich in het departement van 
de Drôme, aan de linkeroever van de Rhône. De kleur is heel 
geconcentreerd en intens, bijna zwart. De neus wordt ge-
markeerd door kreupelhout en zwart fruit. Zacht in de mond. 
Deze verrassend elegante wijn is een excellent voorbeeld 
voor de terroir van Crozes Hermitage. Bekoorlijke rode wijn 
die een mooie match maakt bij charcuterie, gevogelte, ge-
roosterd vlees en geaffineerde kazen.

Brunel de la Gardine - Saint-Joseph Rood 100% Syrah
Ten zuiden van Lyon en ten noorden van Valence strekt de 
appellatie Saint Joseph zich uit over een lengte van 50 km 
langs de rechteroever van de Rhône. We bevinden ons hier 
in het departement van de Ardeche. Deze granaatrode wijn 
schittert als een doorgewinterde verleider. Zijn karakter is 
bijzonder fruitig, waarbij aroma’s van cassis en violet het spel 
beheersen. Laat je deze wijn nog even de tijd om te rijpen, 
evolueert hij naar noties van leder en zoethout. In de mond 
proeven we een lekkere, genereuze wijn met fijne, zachte 
tannines. Een finessevolle aanvulling bij rood vlees, sausge-
rechten en kaas.

cOtes Du rhOne
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château De la garDine - châteauneuF Du pape      

Als belangrijk historisch erfgoed binnen de appellatie, is Château de la Gardine het schitterende resultaat van een ont-
moeting tussen mens en terroir die teruggaat tot 1945 toen négociant Gaston Brunel zich kwam vestigen in Châteauneuf-
du-Pape en er dit prachtige domein kocht. Gaston Brunel liet aan zijn nakomelingen een prachtig patrimonium na om te 
beheren en om zowel in Frankrijk als in de rest van de wereld grote faam te genieten. Generatie na generatie werden hier 
schitterende wijnen voortgebracht, met respect voor natuur en terroir. Vandaag exploiteren Maxime, Patrick en Philippe 
Brunel, met dezelfde passie als hun voorvader, dit 72 ha grote wijndomein, waarvan 52 ha beplant met wijngaarden, in het 
hart van de Côtes du Rhône.

Château de la Gardine - Côtes du Rhône Villages 
Rood
75% Grenache en 25% Syrah. Aroma’s van kleine 
rode vruchten, zwart zoethout,  evoluerend naar 
steenvruchten, gedroogde pruimen en leder. In de 
mond ontdekken we een mooie houttoets en een 
gulheid van sierlijke en stevige tannines. Na enige 

tijd ontwikkelen zich meer complexe 
aroma’s van opgelegde kersen en 

kirch. Gekoeld (16°) is deze wijn 
de ideale bondgenoot van gegril-
leerd vlees.

Château de la Gardine – 
Châteauneuf du Pape Cuvée 
Tradition Blanc
20% Roussanne, 30% 
Grenache Blanc, 30% 
Clairette en 20% Bour-
boulenc. Fijn en levendig 
aroma van bloemen met 
een  accent van anijs en 

venkel. De smaak is rond, 
aromatisch, met een schit-

terende finale waar vooral de frisheid 
opvalt. Het hout is discreet aanwezig. 
Kan geschonken worden als aperitief, 
maar ook tijdens de maaltijd bij stevige 
vissoorten, wit vlees en gevogelte.

Guide Hachette 2016 - Château de la Gardine – Châteauneuf 
du Pape Blanc 2013 - 15/20 

The Wine Advocate Robert Parker - Château de la Gardine – 
Châteauneuf du Pape 2014 Blanc – 92/100

Château de la Gardine – Châteauneuf du Pape Cuvée 
Tradition Rouge 
65% Grenache, 15% Syrah, 15% Mourvèdre en 5% Mus-
cardin. Deze wijn is een schoolvoorbeeld van concentratie. 
De neus is werkelijk schitterend: zwarte vruchten, exoti-
sche specerijen, cacao. Het perfecte huwelijk tussen power 
(zwart zoethout) en finesse (viooltjes). De aanwezigheid van 
fluweelzachte tannines  voorspellen een mooie toekomst. 
Ideaal voor bij wildgerechten. 

Château de la Gardine – Châteauneuf du Pape 2012 Rouge 
- Decanter Wine Magazine – 95 points

‘Glistening appeal, stylish bouquet that ties in neatly with 
the palate’s harmony and oak, pedigree fruit. Precise with 
hints of oak.’

- Guide des Vins Bettane & Desseauve 2015 – Coup de  
 Cœur 15,5/20 
- The Wine Advocate Robert Parker – 90/100

Château de la Gardine – Châteauneuf du Pape 2013 Rouge
- Decanter Wine Magazine – 93 points
- The Wine Advocate Robert Parker – 92/100
- Guide des Vins Bettane & Desseauve 2016 – Coup de  
 Cœur 16/20 
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château De la garDine - châteauneuF Du pape      clOs saint jean - châteauneuF Du pape      

Châteauneuf du Pape est un nom qui fait rêver. Il représente à la fois une appellation, un vin et un village.

Clos Saint Jean is een familiedomein, opgericht in 1900, en vandaag geleid door de broers Pascal en Vincent Maurel,  
die samen met de briljante oenoloog Philippe Cambie schitterende wijnen maken. De kwaliteit kende sinds 2003 een  
gestage groei. Sinds enkele jaren sneuvelt het ene kwaliteitsrecord na het andere. Vooral de twee speciale cuvées “Deus ex 
Machina” en “Combes des Fous” maakten furore en zijn ondertussen uitgegroeid tot een fel gegeerd hebbeding bij tal van 
wijnliefhebbers. Dit domein behoort zonder enige twijfel tot de top, niet alleen in Châteauneuf en Frankrijk, maar in de hele 
wijnwereld ! 

Robert Parker – Wine Advocate 2008
What a remarkable group of wines is emerging from proprie-
tor Vincent Maurel, who works with the genius of Southern 
Rhône viticulture and winemaking, Philippe Cambie. A suc-
cession of superb wines began at this estate in 2003, when it 
finally began to live up to its superb potential. This may well 
be one of the most exciting addresses not only in France, but 
in the entire wine world. …

Robert Parker bekroonde de wijnen van Clos Saint Jean jaar 
na jaar met de hoogste scores (waarbij 100/100 geen uitzon-
dering meer is)

Robert Parker – Wine Advocate 2011
If a prize were given to the Rhône Valley estate that had 
improved the most in the shortest period of time, it would 
undoubtedly go to that of Pascal and Vincent Maurel, who 
took over Clos Saint-Jean after their father passed away in 
2002. Since then, they have made a succession of world-class 
wines that are out of this world. One of the largest estates in 
Châteauneuf du Pape, Clos Saint-Jean has an amazing num-
ber of old vine parcels in its 112+ acres. No doubt the hiring of 
renowned oenologist Philippe Cambie has also increased the 
quality of these offerings.

Les Calades De Clos Saint Jean – VdP de Vaucluse 
70% Grenache, 30% Caladoc (kruising van Malbec en 
Grenache) 
Een kleine Châteauneuf , een Vin de Pays met een groots ka-
rakter! Vlezig, mals boeket van mokka en getoast eikenhout. 
Fijnfruitige wijn, met zwoele mediterrane ‘garrigue’-kruiden. 
Versmolten vettig rood en zwart fruit. Een frisse punch met 
tonen van kreupelhout. Uiteraard pikt deze wijn een graan-
tje mee van de kwaliteit en de ijzersterke reputatie van dit 
domein. Gezien zijn prijs een buitenkans !

Clos Saint Jean – Châteauneuf du Pape rouge
75% Grenache, 15% Syrah, de rest Mourvèdre, Cinsault, 
Muscardin en Vaccarèse.
Saint Jean se trouve dans de nombreuses contrées. Il sym-
bolise la vie. Il s’agit dons de terres fertiles ou généreuses 
pour une alimentation de qualité et propice à la vie.

De rode draad voor deze rode Châteauneuf zijn de zeer 
aangename aroma’s van aalbessen, vijgen, pruimen, zwarte 
kersen, zoethout en wierook. Ook geroosterde kruiden 
zullen hier en daar hun plaats opeisen. Vlezige, rijke en ge-
concentreerde wijn met een sappige structuur. De aanwe-
zigheid van fluweelzachte tannines voorspellen een mooie 
toekomst. 

Robert Parker – Wine Advocate 2014
The 2012 Châteauneuf du Pape is a beautifully Provencal ef-
fort that gives up loads of black licorice, savory spice, leather 
and sweet black cherry aromas and flavors. Medium to full-
bodied, elegant and already approachable, it nevertheless has 
the tannic structure and concentration to evolve for 10-15 
years. 92 points

Vinous – Antonio Galloni over Clos Saint Jean 2014
Vivid ruby. Energetic raspberry and boysenberry aromas on 
the expressive nose and in the mouth, complicated by notes of 
white pepper and candied flowers. Juicy, energetic and pure; 
fine-grained tannins shape a very long, spice- and floral tinged 
finish. 91-93 points
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cOtes Du ventOux - DOmaine Des anges      

Côtes du Ventoux binnenste buiten !

In de Côtes du Ventoux, onder het toeziend oog van de beruchte Mont Ventoux en hoog weggestopt op een zonnige heuvel, 
produceert Domaine des Anges opzienbare en verbazende wijnen. Het domein dankt zijn naam aan het kleine kappelletje 
La Notre Dame des Anges dat de top van de heuvel versiert. Dankzij de hoge ligging beschikken de wijnen van Domaine 
des Anges over een unieke textuur in vergelijking met hun lager gelegen buren. Het klimaat is er is er bijzonder mild voor de 
wijngaarden. De hitte van de dag wordt er ruimschoots gecompenseerd door een koele avondbries en verfrissende nachten. 
Hierdoor behouden de wijnen hun natuurlijke aciditeit en ontwikkelen zij mooie ronde tannines.

In 1998 nam de Ier Gay Mc Guinnes het wijndomein over en liet het wijnmaken over aan de wijsheid van een andere jonge 
Ier – wijnmaker - Ciarán Roony Hij slaagde erin om binnen de kortste tijd Domaine des Anges op de kaart te zetten met stuk 
voor stuk unieke, evenwichtige wijnen. Sinds 2011 zet Florent Chave het werk van Roony getrouw verder. De bijzondere, 
evenwichtige textuur van de wijnen werd behouden, met nog iets meer nadruk op de intensiteit van het fruit

Domaine des Anges Blanc 
Deze witte wijn is een voorbeeld van uitmuntendheid binnen 
zijn prijsklasse.  Een complexe neus met aroma’s van abri-
koos, bloesems en zelfs een tikkeltje anijs geven reeds een 
veelbelovende aanzet. Een rijk en complex geheel met mooie 
smaken van steenfruit (abrikoos), citrus en geroosterde ac-
centen. Subtiele noties van kruiden en hazelnoot in de on-
dertoon. Een statige, minerale en verfrissende wijn met een 
volle en kruidige structuur. De finale is lang en elegant met 
een verrassend crispy zuurtje als afsluiter. (33% Roussanne, 
33% Grenache Blanc, 33% Bourboulenc)

Robert Parker – The Wine Advocate 88 points 
‘A rock solid white from the up and coming Ventoux appel-
lation, the 2014 Ventoux Blanc is one-third each of Grenache 
Blanc, Roussanne and Bourboulenc, from limestone soils lying 
at an elevation of 350 meters above sea level. It offers lots of 
salty, saline-like characteristics to go with melon, green citrus 
and spice. Medium-bodied, rounded and textured, yet with 
good acidity, drink it over the coming year or two. Provence-
native Florent Chave (he previously worked at Domaine Brus-
set in Gigondas) is the driver behind these solid Ventoux re-
leases.’ 

Domaine des Anges Rouge
De neus voorspelt reeds wat we ook in de smaak mogen 
verwachten: een mix van frambozen, veenbessen, choco-
lade, zoethout, alles subtiel gekruid met tijm en rozemarijn.  
Mondvullend, rijk en massief geconcentreerd.  De ruwe, 
nogal gekartelde randjes die we soms terugvinden in Cô-
tes du Ventoux hebben plaats moeten ruimen voor zachte,  
ronde en misschien wat barok getinte tannines, verstopt in 
een volle mand rood rijp fruit.  Cépages rouge : 50% Grena-
che Noir, 50% Syrah.

Robert Parker – The Wine Advocate 88 points 
A serious value, the 2011 Ventoux is a blend of equal parts 
Grenache and Syrah that was aged in a combination of stain-
less steel and concrete tank. Exhibiting plenty of spice, ground 
pepper, old leather and both red and black fruits on the nose, 
it flows onto the palate with loads of fruit and texture, no hard 
edges and excellent purity of fruit. Enjoy this balanced, delici-
ous and character filled red over the coming 3-4 years. 

Robert Parker – The Wine Advocate 87 points 
Classic stuff, the 2012 Ventoux has a fruity, rounded style to 
go with notes of sweet cherries, pine, underbrush and savory 
herbs. It should be consumed over the coming couple of years. 
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cOtes Du ventOux - DOmaine Des anges      

cOtes Du rhOne

DOmaine santa Duc - gigOnDas      

‘À force de foi et de travail acharné, les vignerons de Gigondas ont remplacé l’olivier par la vigne. Et 
ils se sont fait un nom. Ici, sauvage et rare, un oiseau veille sur le domaine : le hibou Grand-duc qui 
chante, en provençal Canta duc, est devenu au fil du temps « Santa Duc ». Généreux, charnus et 
concentrés, ces vins reflètent leur terroir et la façon dont on les élève.’

De wijngaarden van dit domein zijn verdeeld over twee verschillende types terroir: enerzijds 
een ondergrond van kalk en  mergel, en anderzijds een arme bodem van steenachtige rode 
klei (o.a. Hautes Garrigues en Santa Duc). De combinatie van deze contrasterende bodems 
brengen zeer evenwichtige wijnen voort, die eveneens uitblinken in kracht en elegantie.

Domaine Santa Duc telt nu al vijf opeenvolgende generaties en elk op hun beurt hebben zij 
hun steentje bijgedragen om het bedrijf te laten uitgroeien tot een van de meest toonaange-
vende producenten in Gigondas. Vandaag de dag wordt het werk en de passie van de familie 
Gras wereldwijd erkend. 

Bettane & Desseauve, Guide des Vins, Flammarion, 2016 
‘Domaine Santa Duc 4*/5 - Straightforward and wise, Yves 
Gras is however one of the key figures of Gigondas. When he 
took over the Estate in 1985, he focused on producing wine 
with exemplary depth. Santa Duc vineyard is perfectly tended 
and meticulously maintained.’ 

Robert Parker – Wine Advocate 
‘Yves Gras is one of the great personalities of the southern 
Rhone, and I always enjoy my visits with him. Aside from his 
passion and singular personality is his exceptional talent for 
winemaking and vineyard management.’ 

Van Côtes du Rhône tot Gigondas, de wijnen van Yves Gras 
zijn stuk voor stuk pareltjes. Deze bescheiden en zelfzekere 
man nam in 1985 de leiding van het familiale domein. Hij 
heeft een obsessie voor geconcentreerde wijnen met een 
heerlijk fruitige toets en een wonderbaarlijke zuiverheid. Al 
zijn wijnen worden ondersteund door een kruidig samen-
spel, overgoten met heel wat zoet, rood fruit. 

Domaine Santa Duc – IGP ‘Les Plans’
Grenache 50%, Syrah 20%, Merlot 15%, Cabernet 10%, 5% 
andere.
Intens boeket van rijpe cassis met Garrigues-aroma’s van 
tijm, marjolein en laurier. Zeer sappig en vol in de mond,  
bijzonder evenwichtig en lang in de afdronk. Foodpairing : 
gevogelte, eend, stoofpotten, zuiderse smaakvolle gerech-
ten.

Frank Van der Auwera – wijnjournalist bij De Standaard 
‘Grenache, Syrah, Merlot en Cabernet. De helft van de 
druiven mix bestaat uit de donkere Grenache, met assistentie 
van de kruidige Syrah en de ouwe getrouwe Merlot. … Welk 
resultaat brengt dit gerenommeerde domein in ons glas?  
Na de briljante robijnrode kleur volgt een rijp bessenboeket, 
met vooral bosaardbei en aardbei uit de tuin, lichtjes peperig 
met een vleugje kaneel. In de mond daarna de directe charme 
van griottes en gekonfijte kers, rond en fruitig, met vooral een 
opvallende zuurtegraad in het tweede stuk plus een wolkje 
mokka. …’ 
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Domaine Santa Duc – Côtes du Rhone ‘Les Quatre Terres’
Grenache 70%, Syrah 15%, Mourvèdre 10%, Carignan, 
Cinsault, Clairette 5 %.
‘Les Quatre Terres’ verwijst naar de vier verschillende  
terroirs Vacqueyras, Rasteau (Crus), Roaix en Seguret  
(Côtes-du-Rhône Villages). Donkerrode kleur. Neus van 
zwarte bessen, frambozen en kruiden. Volsappige smaak 
met rijpe bosvruchten en een lichte houttoets. Een over-
heerlijke Côtes du Rhone aan een geweldig prijs!

Côtes du Rhone ‘Les Quatre Terres’ 2011
‘Brilliant red. Wild, spice-tinged cherry and dark berry aromas, 
along with notes of smoked meat and minerals. Offers lively 
black raspberry and cherry compote flavors and a building 
hint of black pepper. Closes on a tangy orange pith note, with 
no obvious tannins and a touch of bitter cherry skin.’ 
Vinous – Antonio Galonni – 88/100

Gigondas ‘Aux Lieux Dits’ 2013 
‘Bright ruby. Ripe dark berry and floral scents are lifted by sug-
gestions of minerals and white pepper. Fleshy and expansive 
on the palate, offering intense blackberry liqueur and cherry 
compote flavors that pick up a spicy element with air. Rich 
but lively, with supple tannins giving shape to a sweet, floral-
tinged finish.’ 
Vinous – Antonio Galonni – 91/100

Gigondas ‘Aux Lieux Dits’ 2014
‘C’est un vin fantastique ! Une belle couleur rubis-violacée, 
une belle richesse et une remarquable profondeur en milieu 
de bouche. Les tanins sont mûrs et il montre des arômes de 
fruits rouges et noirs, d’épices et de garrigue.’ 
Robert Parker – The Wine Advocate

Gigondas ‘Les Hautes Garrigues’ 2013 
‘Deep ruby. Expressive red and dark berry aromas are comple-

mented by deeper suggestions of licorice and mocha. Sappy 
and expansive on the palate, offering concentrated black 
raspberry and cherry compote flavors complemented by hints 
of smoky minerals and lavender pastille. Shows excellent clari-
ty and lift on the expansive finish, which features silky tannins 
and resonating floral pastille and spicecake notes.’
Vinous – Antonio Galonni –93/100

Gigondas ‘Les Hautes Garrigues’ 2014 
‘Pas encore mis en bouteille au moment de la dégustati-
on, ce vin fait certainement partie de la crème de la crème  
du millésime. Une couleur rubis-violacée, avec des fruits noirs 
généreux, du cuir, des herbes rôties et de la réglisse. Ce vin  
très ample et agréablement concentré, montre une acidité 
étincelante, une belle pureté et une finale grandiose.’ 
Robert Parker – The Wine Advocate

Gigondas ‘Grande Grenache’ 2012 
‘Deep ruby. Intense, deeply pitched aromas of raspberry li-
queur, potpourri and cola, with a smoky mineral overtone. 
Plush and seamless in texture, with sweet red and dark berry 
flavors and a hint of candied lavender on the back half. Fini-
shes broad, sweet and supple, with outstanding persistence 
and the firming influence of round, slow-building tannins.’ 
Vinous – Antonio Galonni –93/100
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cOtes Du rhOne

chateau Du galOupet cru classe – cOtes De prOvence      

Het schilderachtige wijngoed Château du Galoupet is gevestigd in La Londe Les Maures, 100 kilometer ten zuidoosten 
van Aix-en-Provence. Al op de landkaarten van Frankrijk van Zonnekoning Louis XIV stond de plattegrond van het huidige 
grondgebied van het wijngoed. Het gebouw ligt in de buurt van de Middellandse Zee en vanaf hier heb je een adembene-
mend uitzicht op de stad Hyères les Palmiers en op het eiland Porquerolles. Het wijngoed en de percelen liggen midden in 
mediterrane vegetatie. Er staan palmbomen en citroen- en eucalyptusbomen. In 1955 kwam Château du Galoupet in de 
cru classé van de Provence. Het wijngoed heeft 165 hectare grond en op 72 hectare daarvan verbouwt men Grenache, 
Mourvèdre, Cinsault, Syrah, Tibouren, Rolle, Semillon, Chardonnay, Cabernet, Calladoc en Carignan. De druivenstokken zijn 
gemiddeld 25 jaar oud en veel daarvan staan in de buurt van de zee. Het terroir bevat leisteen. Château du Galoupet maakt 
70% rosé, 20% rode wijn en 10% witte wijn. Alle wijnen maakt het wijngoed in de eigen kelder. Door de ondergrondse 
kelders die nog uit de Romeinse tijd komen, is het wijngoed uniek in de regio. De wijnmakers zijn Gilles Bascle en Richard 
Bertin (adviseur).

Château du Galoupet Cru Classé Blanc 
Deze witte parel is gemaakt van 80% Vermentino en 20% 
Semillon. In de neus ontwikkelen zich heerlijke aroma’s van 
citrusvruchten en witte bloemen, stro en een fijn aroma van 
een kruidenbundel. Rond en soepel in de mond met noties 
van citroen en vooral exotisch fruit en mooi afgerond met 
lichte houttoetsen. Deze wijn heeft een vollere en zalvende 
smaak.  Deze wijn is een ideale compagnon bij visgerechten 
waarin licht citronnelle aanwezig is en eventueel anijs, ven-
kel of raapjes en andere knolgerechten verwerkt zijn.  De 
Vermentinodruif geeft het kruidig karakter en de vatlage-
ring geeft de wijn structuur en body.  Zeker een alternatief 
voor een vollere klassieke Chardonnay.

Château du Galoupet Cru Classé Rosé 
40% Grenache, 40% Cinsault, 5% Rolle, 5% Syrah, 
5% Tibouren en 5% Mourvèdre.
Deze ‘super rosé of grace and charm’ werd op Mun-

dus Vini 2015 uitgeroepen tot de beste rosé uit 
de Provence ! Hij kon de jury overtuigen met zijn 
fruitige precisie en finesse, en werd tot twee keer 
toe uitgeroepen als ‘outstanding’. Het bloemige 
boeket geurt heerlijk naar agrumes, framboos en 
witte bloesems. In de mond heeft deze wijn een 
zachte, maar zeer overtuigende body, met veel 
frisheid en een fijn en elegant evenwicht tus-
sen fruit en zuren. Een uiterst verleidelijke rosé, 
waarbij precisie en finesse mooi overgaan in een 
aangename, bloemige afdronk. Past perfect bij al-
lerlei vissoorten, maar het meest uitgesproken bij 
Sint Jacobsvruchten.

Wine Enthusiast – 90/100 ‘Galoupet’s vineyards are close to 
the sea, giving the wine a delicious freshness. It is crisp with 
layers of fruits and acidity. Full in the mouth, this is a wine 
with a great place at the table.’ – Roger Voss, juli 2015

Gilbert&Gaillard – 90/100 ‘Robe saumoné pâle. Nez fin, par-
fums d’agrumes et d’épices douces, ambiance minérale men-
tholée. Bouche délicate, matière soyeuse, texture élégante. 
Les parfums s’harmonisent et s’expriment avec justesse et 
finesse. A déguster lors d’une longue soirée’
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château guiranne - cÔtes De prOvence      

Un vignoble sous le soleil

Terre d’ouverture et de contact depuis des millénaires, la Provence accueille les hommes, leurs traditions, leurs cultures, qu’elle 
infuse lentement selon l’équilibre ancien et harmonieux de son propre génie et qu’elle transforme en art de vivre.

600 jaar voor Christus werden door de Grieken de eerste wijnstokken aangeplant in de Provence. Deze appellatie behoort 
dan ook tot de oudste van Frankrijk en de wereld! 

De bodem bestaat er hoofdzakelijk uit lei, kalk en zandsteen, waardoor de wijnstok verplicht is om met zijn wortels tot diep 
in de bodem door te dringen op zoek naar het karakter van het terroir. De mediterrane zon is gunstig voor de perfecte rijping 
van de druiven, waarin alle aroma’s van de Provence geconcentreerd worden.

Het credo van Château Guiranne is: “Il n’y a pas de vin sans 
vigne”. Vandaar hun prioritaire en constante bekommernis 
om de wijngaarden optimaal te verzorgen. Er wordt zo veel 
mogelijk preventief gewerkt, om curatief ingrijpen – hetgeen 
de wijngaard alleen maar meer belast – te beperken tot een 
minimum. Cépages: Syrah, Carignan, Cinsault, Grenache.

Zeer typisch in het dagelijks leven van deze 
streek zijn de vlot drinkende, fris geschonken 
rosé wijnen. Château Guiranne is hiervoor een 
zeer goede ambassadeur. Met zijn delicate aro-

ma’s van exotisch fruit, pompelmoes en witte 
bloemen, speelt hij perfect de rol van een zui-
ders verleider. Een frisse smaak die proeft 
naar witte perzik, krijgt in de finale een fijne 
oplossing van geplette bessen. Deze wijn is 
zacht, harmonieus en past zeer goed bij de 
typische Provençaalse keuken: Bouillabais-
se, bij lamsvlees met droge kruiden, gegrild 
wit vlees, en vooral bij kip.  
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ch De piBarnOn - BanDOl      

In Bandol wordt al héél lang grote wijn geproduceerd en Château de Pi-
barnon is in wijnkringen een naam die klinkt als een klok wanneer het gaat 
over dé grote wijnen van de Provence. De wijngaard van Pibarnon is bijna 
uitsluitend beplant met Mourvèdre, die reeds vier generaties meegaan. 
Sinds een tiental jaar leidt Eric de Saint Victor hier zijn jonge, competente 
en bijzonder gemotiveerde ploeg.

De wijngaarden werden stuk voor stuk gewonnen op kalkrijke steen- en rots-
bodems, en zijn gelegen op de flanken van een komvormig heuvellandschap, 
beschermd tegen de mistral. Hun zuidoostelijke oriëntatie en de hoogte waar-
op ze werden aangeplant, zorgen ervoor dat de druiven traag afrijpen, waar-
door zij heel aromatisch en vervuld van complexiteit kunnen geoogst worden. 

Guide des 
Vins Bettane & Desseauve 2017 – 
Château de Pibarnon – 4 **** Etoiles
‘Les vins sont dotés d’une précision et d’une grande finesse, 
mois opulents et plus sur la réserve, miroirs parfaits du terroir 
du domaine. Aériens, purs et subtils, d’une grande buvabilité 
et facilité d’approche dans leur jeunesse, plutôt inhabituels 
pour l’appellation, ce sont pourtant de grands vins de garde 
qui ajouteront à leur palette un nuancier complexe au fil du 
temps.’

Château Pibarnon Rouge
Gemaakt van 100% Mourvèdre, heeft een complex en ele-
gant aroma, gebouwd op een stevige, krachtige structuur, 
met tevens een zacht kantje en heel wat finesse. In de mond 
proeven we heel wat donkerrood fruit zoals moerbei, kers, 
bosbes, maar ook bloemen (viooltjes) Een lichte toets van 
zoethout en een krachtig accentje van peper ronden het 
geheel af.  Kortom, Pibarnon rouge is een krachtige, nobele, 
kruidige en uitermate fijne wijn, die zonder enig probleem 
vele jaren kan bewaard worden. 

Château de Pibarnon Rood 2011 - Robert Parker – 
The Wine Advocate – 93/100

Château de Pibarnon Rosé
Vrolijkheid, sensualiteit, verfijning,... deze koraalkleurige rosé 
heeft alle kwaliteiten om te plezieren. 50% Mourvèdre staat 
in voor de krachtige structuur en het beloftevolle bewaarpo-
tentieel, terwijl 50% Cinsault zorgt voor het prachtig boeket, 
heel veel finesse en delicatesse. De Rosé van Château de 
Pibarnon balanceert tussen kracht en delicatesse (wat zorgt 
voor sensualiteit); tussen een vettige en gulle structuur in de 
mond en een levendige frisheid; en tussen complexiteit van 
een grote wijn en aromatische uitbundigheid als uiting van 
jeugdigheid. Kortom: om volop te genieten van een mediter-
rane keuken, inventief en kleurrijk.

Château de Pibanron Rosé 2015 - Vinous – 
Antonio Galloni – 93/100

Standaard Magazine – Bruno Vanspauwen:
Passie voor Bandol - Rode topwijn in een zee van rosé.
“… Ik trek verder door de streek en neem een schilderachti-
ge weg, de hoogte in, naar één van de bekendste domeinen: 
Château de Pibarnon. Hier leeft al wat aristocratische gran-
deur, zoals je die in Bordeaux aantreft…De ligging is spectacu-
lair: vanop het  terras van het woonhuis zie je de wijngaarden 
in een natuurlijk amfitheater op driehonderd meter hoogte, 
met op de achtergrond de zee in al haar glorie, blinkend in 
de zon…Château de Pibarnon is wellicht de meest beschaafde 
Bandol van allemaal…”

cOtes Du rhOne

château guiranne - cÔtes De prOvence      
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DOmaine jOsmeyer - wintZenheim     

Het domein JOSMEYER werd opgericht in 1845 door Aloyse MEYER en wordt thans geleid door diens achterachterklein-
dochters Céline en Isabelle Meyer. Deze vijfde generatie is bijzonder gemotiveerd om de traditie van dit toonaangevende 
familiebedrijf voort te zetten, als eerbetoon aan hun in 2016 overleden vader Jean Meyer. Isabelle Meyer is verantwoorde-
lijk voor de vinificatie. Céline Meyer is managing director. Voor dit duo vormen wijn en kunst een complementair gegeven, 
waarbij creativiteit en harmonie de belangrijkste drijfveren zijn. Het kleurenpalet van een kunstenaar wordt geconcretiseerd 
in de geuren en de smaken van de wijn.

Dit domein heeft zijn cépages afgestemd op de – overigens schitterend gelegen – terroirs. Dank zij deze verstandige aanpak met 
respect voor bodem en plant, een goede beheersing van het rendement en een manuele oogst slaagt Domaine Josmeyer erin om 
gezonde druiven voort te brengen die de basis vormen voor geraffineerde, elegante en expressieve wijnen. Volkomen binnen de 
filosofie van de biologische en biodynamische wijncultuur, worden de druiven in hun geheel geperst en gebeurt de gisting op vol-
ledige natuurlijke wijze, zonder toevoeging van gistcellen. De wijn wordt verder opgevoed in grote houten cuves, zodat de hout-
invloed slechts subliem te proeven is. De filtering gebeurt opnieuw volledig biologisch. Resultaat: wijnen met een uitzonderlijke, 
eigen stijl waarin het idealisme van 5 generaties (JOS)MEYER wordt weerspiegeld.

Les vins d’Alsace JOSMEYER sont le fruit d’un amour et d’une passion. Les vins mettent en valeur leur caractère variétal et chantent 
leur terroir d’origine. Secs, élégants et racés, ils sont d’apparence timides, voire un peu réservés. Isabelle Meyer vinifie toujours très droit 
mais de façon un peu moins austère que son père Jean Meyer. En vinification, elle recherche des vins fins, élancés , élégants et avec 
de la verticalité. 

LA SERIE ARTISTE
De vier wijnen van ‘La Série Artiste’ spreken tot de verbeel-
ding door een reeks etiketten die om de twee jaar worden 
ontworpen door een kunstenaar levend en/of werkend in 
de Elzas. De wijn wordt geïllustreerd door het kunstwerk en 
zijn geuren worden kleuren, waardoor er een soort osmose 
ontstaat tussen wijn en kunst… Bloemen en fruit spelen de 
hoofdrol; geniet van de charme!

Pinot Blanc Mise du Printemps
Deze Pinot Blanc wordt gebotteld bij het opbloeien van de 
lente en weerspiegelt de frisheid en jeugdigheid van de ont-

luikende natuur. Een frisse, mooi gestructureerde wijn met 
een energie die tot het einde voelbaar blijft. De toon wordt 
gezet door geconcentreerd rijp fruit in een mix van abrikoos 
en gele perzik. Harmonieus in de mond met een soepele dia-
loog tussen finesse (dank zij de mooie zuren) en vlezigheid. 
Lange finale en een welkome fraîcheur. Dé perfecte wijn om 
te combineren bij lenteasperges !

Riesling Le Kottabe
‘Kottabos’ is een drinkspel uit de Griekse oudheid, dat 
meestal werd opgevoerd na een feestelijke maaltijd als ver-
maak voor de gasten. Deze witte wijn spreekt onmiddellijk 
aan met zijn open neus waarin noties van pompelmoes een 
mooie indruk nalaten. Een lekkere, typische riesling, vlezig in 
de mond en opnieuw proevend naar grapefruit. Eerlijke wijn 
met een frisse, krokante finale. Ideaal bij fruits de mer. 

Pinot Gris Le Fromenteau
Hier verwijst de naam naar de grote, open graanvelden (fro-
ment) van Ile de France, en de geur van de oogst. Deze wijn 
heeft een meer landelijk karakter, is zeer evenwichtig en 
uitermate charmant. Ook hier bloeit de neus onmiddellijk 
open met aroma’s van verse noten, vers gebakken brood en 
brioche. Een mooie materie in de mond en een frisse, aan-
gename finale. Deze Pinot Gris is gewoon heerlijk, van begin 
tot einde!

alsace
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alsace

Gewurztraminer Les Folastries
Les Folastries staat voor een verzameling gedichten van een 
toonaangevend dichter uit de Renaissance,  Pierre de Ron-
sard. Deze Gewurztraminer heeft een delicate neus met 
hints van mango en verse gember. Een elegante, volle smaak  
met een stevige structuur van  kruiden en fruit. Zeer mooie 
Gewurztraminer. De perfecte begeleider bij Aziatische ge-
rechten die lekker spicy worden bereid.

La Revue du Vin de France – Le Guide des Meilleurs Vins de 
France 2017
‘Floral et épicé, le pinot blanc Mise du Printemps amorce de la 
rondeur. […] Les rieslings sont plaisants et équilibres en 2014. 
[…] Le Kottabe se montre vif […] Les Pinots Gris sont secs, avec 
une belle maturité de fruits et un aspect suave …’

Bettane & Desseauve – Guide des Vins 2017
Pinot Gris Le Fromenteau 2014 : 15/20
Pinot Blanc Mise du Printemps 2015 : 14,5/20
Riesling Le Kottabe : 14/20
Riesling Grand Cru Hengst 2014 : 16/20

Wine Enthusiast Tasting
Riesling Le Kottabe 2014: 93/100
Pinot Gris Le Fromenteau 2014: 92/100
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maisOn rieFle - pFaFFenheim – alsace      

‘Où que vous soyez dans le monde, nos bonheurs d’alsace vous offrent de belles 
sensations, des moments de partages, et des instants de plaisirs conviviaux, festifs 
ou exceptionnels.’ Annick, Jean-Claude, Paul et Thomas Rieflé

De familie Rieflé kent een diepgewortelde geschiedenis in de Rijncultuur. Hun 
identiteit wordt weerspiegeld in de geest van het prachtige wijnmakershuis dat 
dateert uit 1609. Sinds 1850 vormt zich een ketting van zes generaties, die 
de traditie van deze familiale wijncultuur in stand houdt. Hun respect voor de 
uitzonderlijke omgeving en terroir uit zich in een gedeeld enthousiasme voor 
het wijnmaken, dit zowel bij alle leden van de familie als bij hun medewerkers.

Het huis Rieflé heeft heel wat wijngaarden op de “Côtes de Rouffach” een helling dat door zijn rijke kalkbodem, zachte, 
aantrekkelijke wijntjes voortbrengt. De rode draad door dit domein is de zuiverheid en eerlijkheid van hun producten. De 
verwachting van iedere variëteit wordt glansrijk ingevuld. Riesling is Riesling, Pinot Gris is Pinot Gris, enz… Stuk voor stuk 
zeer typerend voor hun variëteit en respectievelijke terroir, met een heel interessant prijskaartje.

Robert Parker – The Wine Advocate – 2015
‘The domaine produces a wide but well structured range of 
wines that reflect the originality of the Alsatian wine culture 
and the specific terroirs. […] Although by far I did not taste all 
the wines produced at Rieflé-Landmann, the wine quality is 
very good if not excellent, whereas the prices are still extre-
mely fair. This is a very promising domaine to discover.’ 

Pinot Blanc
Deze Pinot Blanc is fijn en delicaat. Hij verenigt frisheid 
en soepelheid en vertegenwoordigt met gratie de wijnen 
van Elzas. Deze wijn past bij zowat elke maaltijd die om 
een witte wijn vraagt, en is dus zeer “gebruiksvriendelijk”.  
Wanneer in het voorjaar weer asperges worden geserveerd, 
mag een Pinot Blanc zeker niet ontbreken.

Wine Spectator Alsace Pinot Blanc 2013 Score: 86 points
‘Crisp, with subtle notes of Gala apple, apricot, nut and  
kumquat. Tangy finish.’

Pinot Gris
Deze wijn is exact wat u van een Pinot Gris mag verwach-
ten: de ideale wijn als compagnon voor het kleine, alle-
daagse geluk. Wat een klasse! Dit is een wijn die niet alleen 
de liefhebber van witte wijn zal weten te bekoren, doch 
ook diegenen die nog op ontdekkingstocht zijn. Aan tafel  
zal vooral zijn evenwichtig karakter en volle, ronde smaak 
plezieren. Met aroma’s van gerookt hout en gekonfijte 
vruchten past deze wijn wonderwel bij terrines en patés op 
basis van wild, maar ook gegrilleerde vis, gevogelte en wit 
vlees weten de aanwezigheid van deze wijn zeer op prijs te 
stellen.

Wine Enthusiast - Alsace Pinot Gris 2013 Note : 85 points
‘This is labeled as dry, which sums up this crisp and fruity 
wine. Delicious, refreshing acidity is gently spiced and layered 
with green apples and quince flavors.’

Gewurtztraminer
Deze stevige witte wijn is zeker en vast de verleider van de 
familie Rieflé, met al zijn kracht en overvloed. Het boeket 
geurt intens naar exotisch fruit (mango en litchi), rozen en 
zachte specerijen. Perfect voor het aperitief, maar houdt 
zeker ook goed stand naast de meer spicy keuken (Spaans, 
Indisch, Marokkaans) , lopende kazen met een pittige smaak 
en foie gras.

Wine Enthusiast - Alsace Gewurztraminer 2013 Note : 
84 points
‘There’s no mistaking the grape in this spiced and peppery 
wine. Candy-shop aromas and bergamot flavors go together 
with a light acidity to create a wine that’s drinkable now’
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pOuilly FumÉ – cuvÉe Bailly    

De appellatie Pouilly Fumé strekt zich uit over een 1200 tal hectares, volledig beplant met Sauvignon Blanc, hier ook “Blanc 
Fumé” genaamd. Deze bijzondere druif leidt tot een zeer typerende droge, fruitige, witte wijn, met een zeer eigen, minerale 
smaak, die ons doet denken aan vuursteentjes.

De zeer typerende “fumé” smaak is enerzijds te wijten aan de terroir en anderzijds aan de 
cépage “Blanc Fumé” of de Sauvignon druif. De bodem bestaat hoofdzakelijk uit silex steen-
tjes, wat met veel bravoure zijn stempel drukt op de hier geproduceerde witte wijnen. Ne-
men we dezelfde druivensoort in andere regio’s, en we krijgen meer neutrale wijnen.  De 
druif zelf is bij de oogst omgeven met een laagje fijn grijs stof , een soort schimmel. Het is 
net alsof de druif uit een schoorsteen komt. Op het ogenblik dat de geoogste druiven uit de 
manden worden geschud, maakt dit stof (microscopische paddenstoeltjes) zich los en lijkt 
het of er rook uit de manden opstijgt. De kleine vruchtjes zijn bedekt met zwarte puntjes, 

wat ook alweer doet denken aan het roet in een schouw. Tenslotte wordt gezegd dat, wanneer men deze schitterende witte wijn 
op een onbezonnen moment proeft, men bedwelmd wordt door nevels van gelukzaligheid …

Cuvée Bailly is een hommage aan Maurice Bailly, één van 
de pioniers van dit wijndomein. Zijn streven naar de beste 
kwaliteit door een strenge selectie bij de oogst en het in 
acht nemen van precisie bij de vinificatie en bovenal  zijn 
ambitie om steeds de fijnste smaken te conserveren, wor-
den vandaag de dag nog steeds hoog in het vaandel ge-
dragen. Hier proeft men Sauvignon van de bovenste plank 
aan een zacht prijsje !

‘Fruité et fraîcheur en Pouilly Fumé.’
Met dit credo is de teneur onmiddellijk gezet. 
Deze frisfruitige witte wijn heeft een aromatische 
expressie, die geparfumeerd wordt met verfris-
send citrusfruit (pompelmoes, citroen en limoen) , 
snoepjes (bonbon anglais) en kruisbes. De zeer ty-

perende mineraliteit is duidelijk aanwezig en geeft 
aan de wijn een speciaal cachet. We proeven een  
uitermate evenwichtige wijn, waarin geen enkel 
scherp kantje waar te nemen is. Een uitgesproken 

fijne elegantie en een mooie concentratie die nog lang blijft 
hangen, maken het proeven van deze Pouilly Fumé meer dan 
de moeite waard. Deze Pouilly Fumé past uitstekend bij zee-
vruchten, schaaldieren, vis, wit vlees, ….

lOire
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chateau De villeneuve – saumur champigny      

Jean Pierre Chevalier, één van de grootste wijnbouwers uit de Saumur, blijft steeds met zijn beide voeten stevig op de grond, 
ondanks het wijd verspreidde eerbetoon dat hem van overal ter wereld te beurt valt. Hij blijft onvoorwaardelijk trouw aan 
het maken van zeer begerenswaardige wijnen zonder kapsones, die iedereen kunnen bekoren.

La Revue du Vin de France 
‘Jean-Pierre Chevallier dirige avec exigence et passion le vig-
noble familial, partiellement situé sur la spectaculaire côte 
de Souzay. Traduisant au plus près l’expression de cette côte 
calcaire, cet œnologue formé à l’école bordelaise donne nais-
sance à des saumur-champigny homogènes, colorés, à la ma-
tière fraîche. La cuvée générique constitue toujours un bon 
rapport qualité-prix dans la région. Villeneuve représente his-
toriquement un grand terroir pour le chenin blanc sec et par-
fois liquoreux (Coteaux de Saumur), au remarquable potentiel 
de vieillissement.’  
 
Château de Villeneuve Saumur Blanc ‘Les Cormiers’
100% Chenin Blanc.  ‘Les Cormiers’ van Jean-Pierre Cheva-
lier heeft een stevige reputatie opgebouwd als één van de 
meest vooraanstaande en meest authentieke droge Chen-
ins uit de Loire. Delicate aroma’s van witte bloesems, ho-
ning en kweepeer sieren de neus.  Mooie ronde smaak met 
een exceptioneel evenwichtige structuur en een heerlijke 
fraîcheur. Een licht minerale toets en een vleugje citronelle 
zorgen voor een lange, finessevolle finale. 

Château de Villeneuve Saumur Champigny 
100% Cabernet Franc. Deze rode wijn heeft een bijzonder 
rijke en volle structuur, met een diepgang die we alleen te-
rugvinden bij de beste wijnen uit de Loire. Deze wijn heeft 
een boeket van rood fruit, vermengd met een tikkeltje dier-
lijk aroma, dat blijft verleiden tijdens de hele degustatie. In 
de mond fluwelig en zacht, fris, evenwichtige tannines, ge-
nereus. Intens plezier dat nog lang blijft nazinderen.

Saumur Champigny Vieilles Vignes
100% Cabernet Franc. Mooie dieprode kleur die schittert 
in het glas. De neus laat zich opmerken door een fijn ge-
roosterd aroma dat de ondertoon vormt voor een meer 
dominerende geur van verse blauwe bosbessen. De smaak 
pakt dan weer uit met een bijzonder karakter waarbij de 
stevige structuur van deze wijn mooi wordt verpakt in een 
licht gesuikerd jasje met een toasty toets, te vergelijken met 
wat onder aan de bodem van een pan achterblijft bij het 
maken van confituur. De finale is lang en smakelijk.

Chateau de Villeneuve Saumur Champigny Le Grand Clos
100% Cabernet Franc. Deze 
wijngaard bevindt zich op één 
ommuurd perceel, waar de Ca-
bernet het eerst rijpt, met uit-
zonderlijke kwaliteiten in tex-
tuur en tannines tot gevolg. 
Goede aanzet met een zekere 
soepelheid, maar tegelijker-
tijd ook karaktervol, neus 
van zwarte truffels en bos. 
Fijne tannines met een toon 
van zoethout in de afdronk. 
Deze rode Loire past uitste-
kend bij karaktervolle ge-
rechten met uitgesproken 
smaak. Potentieel van 10 à 
15 jaar.
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DOmaine cOuly Dutheil      

“Le Plus Prestigieux Vignoble du Chinonais”

Dit domein werd in 1921 gesticht door Baptiste 
Dutheil en verder uitgebouwd tot een familie-
bedrijf door René Couly en diens echtgenote  
Madeleine Dutheil. Thans hebben reeds 4 genera-
ties hun steentje bijgedragen tot de opbouw van 
dit top domein.

Vinous – Antonio Galloni ‘Founded in 1921, this 
is probably the most instantly recognized name in  
Chinon. Interestingly, René Couly, who put the estate 

on its current trajectory, was, like his cousins Moueix of Château Pétrus in Pomerol, originally 
from Corrèze, then one of the most impoverished departments in France…’

Couly-Dutheil heeft zijn schitterende reputatie niet alleen te danken aan de kwaliteit van de 
terroir  - één van de beste in Chinon - zij is eveneens het resultaat van een lange en geduldige 
zoektocht naar kwaliteit die zich concretiseert in het selecteren van de beste wijngaarden en 
respect voor de traditionele vinificatie methodes. 

Chinon beschikt over alle kwaliteiten om grootse wijn voort te brengen. Dit gebied geniet van de gunstige invloed van het 
zachte zeeklimaat. De uitzonderlijke kwaliteit van de bodem laat de Cabernet Franc (98%) tot zijn volle recht komen. Couly-
Dutheil schrijft al decennia lang het respect voor de natuur en terroir hoog in het vaandel. Hierdoor slagen zij erin om het  
natuurlijke karakter van de druiven ten volle te benutten. Oogsten in optimale rijpheid behoort eveneens tot het credo van deze 
rigoureuze cultuurvisie. Resultaat: wijnen met finesse en een zijdezacht karakter, waaruit de identiteit van de terroir perfect kan 
afgelezen worden.

Le Domaine René Couly 
‘Ce domaine fut créé pour conserver « Mouton », le fidèle che-
val de la famille, qui avait fait le transport du vin pendant la 
guerre. Des parcelles passionnément sélectionnées par notre 
père et grand-père, René Couly.’ 
Arnaud & Jacques Couly-Dutheil

Chinon René Couly Rouge 
100% Cabernet Franc. Deze wijn is mooi geconcentreerd 
en is tegelijkertijd krachtig en fijn gestructureerd. De neus 
is mooi fruitig. De smaak is soepel en rond, fluweelzacht met 
goed opgebouwde tannines. Fruitig karakter (braambessen 
en zwarte kers), harmonieus en bijzonder charmant. Lekker 
bij rood (gegrild) vlees. Deze wijn kan ook perfect geser-
veerd worden tijdens het wildseizoen.
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Vinous Antonio Galloni Couly Dutheil René Couly Chinon 
2011 – 88 
Bright ruby. Rich scents of strawberry, dried flowers and cho-
colate. At once glyceral and bright, with ripe acidity intensi-
fying the plum, mocha and spice flavors. Finishes with firm, 
granular tannins and a lingering note of white pepper. I like 
this cabernet franc’s restrained sweetness.

Le Clos de l’Echo Rouge
‘Ce clos, c’est notre fierté! Un vignoble mythique, situé face 
à la forteresse médiévale de Chinon et certainement l’un des 
tous premiers vignobles du Château et sans doute de Chinon.’ 
Arnaud & Jacques Couly-Dutheil

100% Cabernet Franc. Dit is ongetwijfeld de meest gere-
nommeerde Chinon! Hij dankt zijn naam aan de echo die 
reëel weerklinkt tussen de muren van Château de Chinon. 
Deze robijnrode wijn heeft een krachtige en complexe neus. 
Een betoverend aroma met rijke parfums van zwart fruit en 
specerijen. Deze Clos René, het paradepaardje van Couly 
Dutheil, heeft een bijzonder mooie concentratie. De smaken 
zijn genereus en zacht. Een charmerende en evenwichtige 
rode wijn, met goed versmolten tannines en heerlijk fruit. 
Beschikt over een gigantisch potentieel en weerspiegelt de 
prachtige rijkdom van zijn terroir. Past perfect bij gegrild 
lamsvlees, maar is ook een zeer goede begeleider bij allerlei 
wildgerechten.

Bettane & Desseauve  2015 Chinon, Clos de l’Echo 2011 
16.5/20
Vinous Antonio Galloni - Couly Dutheil Clos de l’Echo Chinon 
2011 – 89+ 
Bright ruby with a black core. Aromas of blackcurrant, licorice 
and graphite. Sweet and pliant, with flavors of Bing cherry 
and mint. Finishes with sweet tannins and lingering notes 
of bitter chocolate and violet. Reminiscent of Bordeaux but 
boasting.

Les Chanteaux Blanc
‘Le Chinon Blanc est une rareté qui a conquis ses lettres de 
noblesse avec Rabelais. Cet illustre humaniste parlait déjà de 
ce gentil pineau comme un ‘Vin de Taffetas’’ 
Arnaud & Jacques Couly-Dutheil

Afkomstig van zeer zonnige wijngaarden van Goupillères 
en Molières met hun kalkrijke bodem. Een exclusieve witte 
wijn met een intens bloemig aroma, en een levendig karak-
ter. Fruitig, delicaat, zacht en rijk aan tal van verfrissende 
smaken (fijne mineralen en pompelmoes) die goed stand 
houden.  Elegantie troef…Kan reeds bekoren op jonge leef-
tijd, doch heeft eveneens een goed bewaarpotentieel.

Le Guide Hachette des Vins 2015 Couly-Dutheil les Chan-
teaux 2013 ** Coup de Coeur du Guide Hachette 2015
Jacques et Arnaud Couly proposent ici un vin issu de vignes 
âgées de près d’un demi-siècle et élevé sur lies durant quatre 
mois. En robe jaune nuancée de vert, ce 2013 dévoile un sé-
duisant nez floral agrémenté de notes d’agrumes et rehaussé 
d’une touche d’amande. Il offre du volume en attaque et un 
palais gras souligné par une touche fraîche et bienvenue de 
citron vert.
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DOmaine Des auBuisières - vOuvray      

Bernard Fouquet is in de annalen van de Loire niet meer weg te denken en wordt zowel binnen als buiten de appellatie 
Vouvray beschouwd als een topwijnmaker. Ooit kreeg hij in de Revue du Vin de France de titel “Vive les contre-exemples !”, 
waarmee hij als wijnmaker geëerd werd als een buitenbeentje in de meest positieve zin. 

Het geheim van deze sympathieke man bestaat erin het fruit in de wijn te doen weerspiegelen naast een duidelijk aanwezige 
frisse en expressieve aciditeit. Zijn wijnen zijn een schoolvoorbeeld van pure expressie van rijpe Chenin. Maar daar blijft het niet 
bij. Ook de identiteit van de terroir heeft een belangrijke plaats in de verzorgde vinificatie van Bernards wijnen: ‘Notre souci: 
proposer de manière permanente et durable des vins qui sont le reflet d’un terroir, d’un cépage et d’un millésime en utilisant 
des techniques respectueuses de la vigne et du vin, à la pointe de la viticulteur et de l’œnologie.’ Een doorgedreven biologische 
aanpak van de wijngaarden is een logisch gevolg van deze gewaardeerde filosofie.

Robert Parker - Wine Advocate 
‘For some time now, Bernard Fouquet has been moving the 
quality of his distinctive, largely stainless steel-rendered Vou-
vrays into the exalted echelon of Foreau and Huet, which is to 
say challenging any of the world’s finest practitioners of white 
wine, and at an absolutely unbeatable price:quality ratio. His 
latest results all but confirm his arrival.’ 

Vouvray ‘Cuvée de Silex’
100% Chenin Blanc. Met zijn Cuvée de Silex scoort Ber-
nard Fouquet als één van de allerbeste, betaalbare Chenin 
Blancs uit de Loire. Complexe aroma’s van wit fruit, anijs 
en bloemen sieren het geurenpalet. In de mond flirt deze 
zeer typerende Chenin lichtjes met een miniem puntje zoet 
fruit, maar dit maakt hem juist zó aantrekkelijk. We proeven  
Kaapse appel en rijpe perzik, getooid met een vleugje  
honing. De zachte, mollige structuur blijft lekker fris  
aanvoelen dankzij de mooie aciditeit. Deze expressieve,  
charmerende wijn heeft heel wat finesse en is ruim  
inzetbaar als aperitief, bij gegrilde visgerechten, gesausde 
vis, patés en geitenkazen.

Robert Parker – The Wine Advocate – Domaine des Aubui-
sieres (B Fouquet) Vouvray Cuvee de Silex 2015 - 92/100
‘The 2015 Vouvray Cuvée de Silex has a bright and pure, 
fresh and elegant bouquet of white fruits and some flinty  

notes. Pure and piquant on the palate, with lovely juiciness 
and a piquant acidity, this is a very mineral and elegant Chen-
in from silex soils. The sweetness is perfectly intertwined with 
the piquant minerality and the serious body. The finish is long 
and complex, and reveals a stimulating grip, as well as a great 
finesse and aging potential.’ 

Vouvray ‘Les Girardières’
100% Chenin Blanc. Gisting en rijping op temperatuur ge-
controleerde cuves. Heeft net niet voldoende restsuiker om 
demi-sec te zijn. Een zeer zachte wijn met mooie exotische 
schakeringen en een zeer aangenaam mollig karakter. Gas-
tronomie : ganzelever en desserts, of als after-dinner. Heeft 
een mooi bewaarpotentieel van 10 jaar.

Robert Parker – The Wine Advocate – Domaine des Aubui-
sieres (B Fouquet) Vouvray les Girardieres 2008 - 91/100
‘Effectively the demi-sec Fouquet’s 2008 Vouvray Cuvee Les 
Girardieres smells absolutely kaleidoscopic in its amalgam of 
quince, Mirabelle, white peach, toasted almond, buddleia, 
and rosemary. Exuberantly fruity, lush, yet refreshing thanks 
to underlying grapefruit and lime, this perfectly-balanced 
wine’s 26 grams of residual sugar are barely in evidence (me-
aning you’d miss them if they weren’t there)…’ 
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DOmaine Du salvarD  - cheverny      

Het familiale Domaine du Salvard is gelegen in de gemeente Fougères, temidden van de wijngaarden van de “Val de Loire”, 
eveneens gekend als “Jardin de France”. De zeer gunstige ligging van het domein en de hardheid van de bodem zorgen er-
voor dat  de wijngaarden het beste van zichzelf kunnen geven en een product kunnen afleveren datbijzonder gegeerd is bij 
de wijnliefhebber. 

Domaine du Salvard “Le Vieux Clos” Blanc
Zeer verfrissende wijn die vooral in de zomer een 
kanjer van een dorstlesser kan zijn. Topcuvée van Do-
maine du Salvard! Samengesteld uit 85% Sauvignon 

(voor de fruitigheid) en 15% Chardonnay (voor de 
finesse). De totale vinificatie is gebaseerd op een 
moderne filosofie met vooruitstrevende technie-
ken:. lichte maceration pelliculaire, koude vinifica-
tie, (17°C-19°C.), waarna de wijn enkele maanden 
op zijn lie blijft rusten. Dit alles resulteert in een le-
vendige, expressievolle wijn. Een verrassend boe-
ket met noties van grapefruit en bloemenaroma’s. 
In de mond legt hij al zijn rijkdom open met aro-
ma’s van perzik en pompelmoes, maar zonder ooit 

de nadruk op de frisse tint achterwege te laten. 
Complexe, voluptueuze body. In de finale vlezig en lang. Dit 
is een zeer goed alternatief voor een Sancerre. Doet het 
uitstekend als aperitiefwijn en als partner bij allerlei vis- en 
schaaldiergerechten.

Frank van der Auwera – Wijnrecensent bij De Standaard
‘Ik verwed er mijn halve wijnkelder om dat de meeste lezers 
deze smurfenappellatie uit de Loire – gesitueerd in de nabij-

heid van het prestigieuze Chambord met zijn magnifiek jacht-
slot – niet eens kunnen situeren. Van sommige piepkleine 
smurfenwijngebieden vraag je je dan ook af waarom er abso-
luut een aparte herkomstbenaming aan moest gegeven wor-
den. Dit domein bewijst echter nu al een drietal oogsten lang 
dat het géén juridische miskleun is, want het betreft een lek-
kere, zesty sauvignon zonder blabla. Kleur: licht strogeel met 
nog groene schittering. Neus: sappige groene appel en groene 
kruisbes, pittig. Daarna volgt een eveneens frisse smaak met 
het accent op zeste, met opnieuw appel en kruisbes die do-
mineren. Mooie droge, minerale finale. Leuke kwieke sec die 
u het best jong kunt ontkurken om maximaal van het fruit te 
genieten.’

DOmaine giBault – sauvignOn De tOuraine      

La vigne, le vin … une passion

Het familiale Domaine de Gibault produceert reeds drie generaties lang wijn binnen de appellatie Tou-
raine. Sinds 1988 is dit domein in handen van Pascal Gibault en zijn echtgenote Danielle. Hun wijn-
gaard bestrijkt een oppervlakte van 32 ha (waarvan 26 ha is beplant met Sauvignon Blanc) en is gelegen 
in het hart van de streek van de “Kastelen van de Loire”. De ligging wordt sterk begunstigd door de aan-
wezigheid van de rivier Cher en door de combinatie van silex en zandbodem. De belangrijkste waarden 
die door Pascal en Danielle met de volste overtuiging worden nagestreefd zijn kwaliteit en diversiteit, 
wat zich uiteraard weerspiegelt in hun wijnen. 

Pascal Gibault beschikt als geen ander over de kunst om “model-Sauvignon” te maken.  Zijn wijn is typisch Sauvignon en een 
buitenbeentje als Touraine. Fris sprekend en geaccentueerd door treffend fruit. Zelfs voor dit (klein) wijntje wordt bij de se-
lectie een hoge kwaliteitsfactor gehanteerd. Alleen rijp fruit en gezonde druiven krijgen toegang tot de pneumatische pers. 
Deze witte wijn is het resultaat van een zeer geraffineerde vinificatie bij lage temperatuur. 

Sauvignon de Touraine
Deze stuivende wijn uit de Loire met aroma’s van 
abrikoos, appelsien- en rozenbloesems, heeft een 
heerlijke lichtvoetigheid. Tijdens de gisting wordt 
de temperatuur laag gehouden, waardoor het fruit 
goed bewaard wordt. Boterige toets door de ele-
vage op de gistcellen. Frisgetint in de mond met 
een opvallend evenwicht en elegantie in de afdronk. 
Gastronomie : salades, charcuteries en lichtere vis-
gerechten.. Sancerre aan een lage prijs ! 

Frank Van Der Auwera – Wijnrecensent bij De Standaard
Wat een exotische Loire-wijn. Van deze wijn weten we dat de 
druiven van zogeheten zandrijke bodems komen uit wijngaar-
den met een zuidelijke ligging en dat hij bovendien aan heel 
lage temperaturen werd gevinifieerd, plus zo’n 12,8% alcohol 
draagt. Te technisch voor u? Oké, laat het glas dan spreken. 
Hij start verrassend goudgeel voor een nog zo jong millésime, 
maar hij supertraant. Parfum van gekonfijte citroen, verse wa-
terkers, gedroogde abrikoosjes en oranjebloesem. En appel-

bloesem. In de mond opnieuw verse én gedroogde abrikozen 
in de hoofdrol, lekker suave en vet, maar in het tweede stuk 
opgefrist door de zeste van ondermeer roze pompelmoes en 
citroen. Een heel aparte, onder tropisch gesternte startende 
wijn die echter wél duidelijk structureel een sec is. U kunt er 
aan tafel dus veel kanten mee uit, als u hem tenminste rond 
9° C in het glas laat glijden.

Le Guide Hachette des Vins 2011
Pascal et Danielle Gibault conduisent le domaine familial de-
puis 1988 et sont les héritiers d’une longue tradition de pro-
ducteurs de vins de Touraine. Leur sauvignon représente avec 
panache son cépage et son appellation : paré d’une robe jau-
ne pâle parcourue de reflets verts, il annonce déjà au nez son 
intensité et sa fraîcheur à travers des senteurs de buis et de 
citron particulièrement plaisantes. Souplesse, gras et rondeur 
s’expriment en bouche, contrebalancés par une vivacité bien-
venue que renforcent des arômes d’agrumes. Un vin friand et 
harmonieux, tout trouvé pour une poêlée de saint-jacques.
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DOmaine Du salvarD  - cheverny      

DOmaine giBault – sauvignOn De tOuraine      

lOire

DOmaine la tOur saint-martin – menetOu - salOn      

On en redemande …

Bertrand Minchin ‘passionnés de terroirs’ is erin geslaagd om in een recordtempo van-
uit het niets een reputatie op te bouwen waardoor zijn wijnen gegeerd worden over 
heel de wereld.

Zijn 17 ha wijngaarden zijn alle geconcentreerd rond de gemeente Morogues in de regio 
van Menetou Salon. De aanplanting is nog vrij recent en dateert van 1987. Menetou-Salon 
en diens subregio Morogues, bevindt zich pal in het centrum van Frankrijk en profiteert 
van één van de meest interessante terroirs van de hele Loire-streek. Vergelijkbaar met 
het nabijgelegen Sancerre, bestaat de bodem hier uit kalkresten en fossielen, daterend 

uit de vroegste Jura tijd, toen dit stuk land nog overspoeld werd door de zee. Deze terroir is zeer expressief, waardoor de wijnen 
een eigen identiteit meekrijgen, met een crispy, mineraal profiel en een lichte exotische toets (waarin ze zich onderscheiden van 
de naburige Sancerre wijnen). Hier proeft men een perfect samengaan tussen druivensoort (Sauvignon Blanc en Pinot Noir) en 
bodem.

Bertrand is een jong talent die erin gelooft zijn Menetou-Salon een nieuwe dimensie te kunnen bieden. Daarom kocht hij een vol-
ledig nieuwe installatie die hem toelaat zeer moderne technieken toe te passen. De wijn rust op een selectie van de lie en wordt 
gevinifieerd op lage temperatuur waardoor hij een aromatisch en fris karakter meekrijgt. Ben je liefhebber van Sauvignon uit de 
Loire, dan mag deze wijn zeker niet aan uw aandacht ontsnappen! 

La Revue du Vin de France 
Bertrand Minchin, installé depuis 1987 à La Tour Saint-Mar-
tin, donne désormais une dimension plus terrienne à ses sau-
vignons (loin des caricatures variétales de ce cépage) et à ses 
pinots noirs. Ils ont pris du corps et de la longueur en bouche. 
 
Menetou Salon Blanc - ‘Morogues’
100% Sauvignon Blanc. Deze witte wijn is heel fris, aroma-
tisch, tevens levendig en best verleidelijk. Een mooi gepro-
nonceerd aroma van citrusfruit, gele pompelmoes, witte 
peper en een vleugje anijs. Ook in de mond domineert het ci-
trusfruit, fijntjes  omlijnd door anijs en munt. Men drinkt hem 
best bij een temperatuur van 8 à 10°. Zeer lekker bij visbe-
reidingen, maar ook bij geitenkaas (vb Crottin de Chavignol).

Guide RVF des Meilleurs Vins de France 2015 : 14,5/20 
‘Morogues 2013, vif et enlevé, au fruit limpide et croqaunt’

Menetou Salon Blanc - Cuvée ‘Honorine’ 
100% Sauvignon Blanc Deze cuvée heeft een schitterende 
fraîcheur met heerlijke aroma’s van gedroogd fruit en een 
boterige, toasty toets. Ook in de mond proeft deze wijn zeer 
floraal en fruitig, met een grandeur van citrusfruit. Vol en 
rond van smaak, met een kristalheldere zuiverheid en een 
minerale aciditeit, vermengd met een vettig kantje waarin 
smaken van honing, vanille en fruit mooi tot hun recht ko-
men. Mooie finale met opnieuw een heerlijke mineraliteit. 
Deze wijn werd gelagerd op eikenhouten vaten, deels nieu-
we eik, deels 1,2 of 3 jaar oud.

Guide Bettane & Desseauve 2014 : 17/20 
‘Cette cuvée […] a de l’intensité et une finale fraîche’

Guide RVF des Meilleurs Vins de France 2015 : 16,5/20 
‘Honorine 2013 creuse l’écart grâce à son allonge vibrante et 
l’éclat singulier de son fruit : un grand blanc vraiment raffiné.’’

Menetou Salon Rouge – ‘Pommerais’
100% Pinot Noir. De rode wijn is delicaat van kleur, bijna 
doorschijnend en wat een waaier van aroma’s van rijp fruit 
en kruidige accenten! Smeuïg en expressief, terwijl al het 
fruitige uitstekend wordt bewaard. De combinatie van rijp 
fruit en een mooie mineraliteit, resulteert in een schitte-
rende fraîcheur die door menig wijnliefhebber zal geappre-
cieerd worden.

Guide RVF des Meilleurs Vins de France 2015 : 14,5/20 
‘Pommerais 2013 se goûte sur la fraîcheur de son fruit.’
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DOmaine pierre luneau - muscaDet sur lie De sevre & maine      

“L’Homme vigneron est comme son terroir, toujours en éveil.”

De appellatie Muscadet sur Lie in de Loirestreek kent maar één enkele cépage: Melon de 
Bourgogne. De geschiedenis van deze appellatie en haar bijzondere druivensoort (die ei-
genlijk haar roots heeft in de Bourgognestreek en volgens de overlevering door monniken 
werd geëxporteerd naar de Loire) gaat terug tot in de Middeleeuwen. In de 16de eeuw 
schonk men in Brugge al Muscadet sur Lie. Als eerste grote consument van wijn in België 
verbruikte de Bruggeling gemiddeld negentig liter wijn per jaar. Duizenden vaten werden 
geleverd aan de Brugse kade via de zee en alle kleine waterwegen.

Pierre Luneau is ongetwijfeld de man achter de hedendaagse topkwaliteit in Muscadet sur 
Lie ! Samen met zijn echtgenote Monique en zoon Pierre Marie geeft hij een extra dimensie 
aan deze bescheiden witte wijn, als bewijs tegen de misvatting waarbij Muscadet sur Lie nog 
te gemakkelijk wordt aanzien als “een dorstlesser”. Buiten het lavende element verrijkt hij zijn 
Muscadet sur Lie met een kwalitatieve waarde, het resultaat van respect en kennis van de ter-
roir en zijn monocépage, een goede selectie & technische trucjes.

De inspanningen van deze familie wijnbouwers die al acht 
generaties hebben opgebouwd, wordt algemeen en wereld-
wijd gewaardeerd in tal van toonaangevende media.

Bettane & Desseauve Guide des Vins 2017 
‘Le Domaine: La preuve par L que les grands muscadets évo-
luent parfaitement dans le temps peut être apportée par les 
belles dégustations que nous fimes cette année sur les cuvées 
de ce domaine familial de 40 hectares. Ici le vin est une vraie 
affaire de famille : Pierre, sa femme Monique et leur fils Pierre-
Marie qui les a rejoints avec sa femme Marie. Ils cultivent et 
vinifient dans un style pur et précis, en privilégiant la sélection 
parcellaire de vieilles vignes et les engrais organiques. Le soin 
apporté par ce domaine, tant aux vignes qu’aux vinifications, 
est toujours irréprochable.’

‘Les Vins: La cuvée L d’Or, produite sur des terroirs granitiques, 
offre une dimension idoée et saline et rappelle, en vieillissant, 
la trame des grands rieslings alsaciens. Sa garde est assurée, de 
l’ordre de vingt ans sur les plus beaux millésimes. La cuvée Ex-
celsior, issue de mica schistes du cru communal Goulaine, élevé 
sur lies pendant 36 mois, décline la minéralité dans ce qu’elle a 
de plus noble, des notes épicées et une complexité absolue. Les 
2013, 2014 et 2015 sont parmi les plus réussis du secteur.’

Domaine Pierre Luneau ‘Pierre de la Grange’
100 % Melon de Bourgogne. Een zeer uitzonderlijke kwali-
teit binnen zijn prijsniveau. Verfrissend, speels en elegant. 
Kan dienen als aperitiefwijn, maar past ook perfect bij zee-
vruchten (oesters), visschotels en wit vlees.

Le “L” d’Or de Pierre Luneau 
100 % Melon de Bourgogne – Vieilles Vignes de 45 ans. 
Letterlijk de gouden cuvée van Pierre Luneau. Deze wijn 
fungeert ongetwijfeld als vaandeldrager voor de wijnen uit 
Nantes. Perfecte partner bij schaal- en schelpdieren en ze-
ker bij oesters.
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DOmaine pierre luneau - muscaDet sur lie De sevre & maine      

lOire

DOmaine henri BOurgeOis - sancerre chavignOl      

Un Art, une Passion, une Tradition

‘Toujours à la recherche de l’Excellence, en observateurs attentifs et patients, 
nous nous laissons guider par la nature, inspirer par son Sens et animer par  
notre passion, dans le respect conjugué des savoirs et d’une viticulture basée  
sur l’épanouissement de l’écosystème, que nos ascendants léguèrent.’ Arnaud, 
Jean-Christophe et Lionel Bourgeois

Chavignol, een pittoresk dorpje in de Loirestreek, met amper één hoofd-
straat en 170 inwoners, is wereldwijd vermaard omwille van zijn centrale 
ligging te midden van de Sancerre wijngaarden én omwille van zijn Crottin 
de Chavignol, het kleine ronde geitenkaasje dat de perfecte partner vormt 
bij een glaasje Sancerre tijdens het aperitief. 

Het is hier dat de familie Bourgeois al 10 generaties lang al haar toewijding besteedt in dienst van de twee enige druiven-
soorten die hier worden verbouwd, nl. Sauvignon Blanc en Pinot Noir, gecultiveerd op een mozaïek van percelen, gelegen 
op de beste hellingen in het hart van Sancerre. De van vader op zoon overgeleverde kennis legt vooral de nadruk op het 
respect voor de bodem en traditionele vinificatietechnieken, wat uiteraard niet wil zeggen dat men hier niet openstaat voor 
vernieuwing en verbetering. De strenge selectie van de percelen, de aandacht  bij iedere etappe in het productieproces en 
de minutieuze zorgen die worden besteed bij het verzorgen van de wijngaard en zijn druiven, staan garant voor de hoog-
staande “Bourgeois”- kwaliteit waarbij permanent wordt gestreefd naar perfectie.

‘La vinification est un sujet de perfectionnement continuel, afin de laisser le terroir et le cépage s’exprimer dans l’harmonie la plus 
parfaite.’

Petit Bourgeois – Vdp Blanc Jardin De France
Zeer aromatische witte wijn, met veel bloemige en fruitige 
aspecten. De plezante neus doet ons vooral denken aan de 
druivenbloesem en de sauvignondruif. Een ware sensatie 
in de mond, met de typische frisheid en levendigheid van 
druiven die op het perfecte ogenblik werden geoogst. Deze 
wijn is het perfecte aperitief, maar  kan eveneens gedron-
ken worden bij allerlei visgerechten, zeevruchtenschotels 
en wit vlees.

Frank Van der Auwera over Petit Bourgeois 
Alhoewel het Domaine Henri Bourgeois vooral bekendstaat 

voor de – vergeeft u mij de term – snobappellatie Sancerre, 
zijn het de satellieten die met de prijs-kwaliteittrofee gaan lo-
pen, meestal op basis van de Sauvignon-druif. Neem nu deze 
‘kleine bourgeois’, die zich voor de tweede oogst op rij als een 
pittige mini-Sancerre in het glas gedraagt. Groengeel, haast 
parelmoer, (…) Grassig, mineralig, pur sang Sauvignon volgens 
het boekje, met dominante rijpe citrus, kruisbes en Kaapse 
appel. Identiek triootje in de smaak, met gekonfijte citroen en 
limoen in de hoofdrol, uitermate vet en swingend met brede 
Braziliaanse heupen. Fundamenteel droog gebouwd. Op-
nieuw een Sancerre in pocketformaat tegen ramsjprijs. Leve 
de Bourgeois ! 
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Sancerre Blanc – Cuvée Exceptionnelle Blanc
De klei/kalkheuvels rond Chavignol zijn beplant met oude 
Sauvignon stokken waarvan de druiven op hun best wor-
den geplukt en geselecteerd. Zoals we van dit huis gewoon 
zijn, worden zij vervolgens met passie tot verfijnde wijn 
gemaakt. ‘Cuvée Exceptionnelle’ is een wijn die heel wat 
te bieden heeft met aroma’s van exotisch fruit en pompel-
moes. Frisbloemige, fruitige wijn, met een bijzonder verlei-
delijke intensiteit, subtiel en toch stevig in zijn schoenen. 
Zijn vastberadenheid en prachtige harmonie heeft hij te 
danken aan de kwaliteit van het terroir, waardoor deze wijn 
zeker mag gerekend worden tot de betere huizen.

Sancerre Rouge – Cuvée Exceptionnelle Rouge
100% Pinot Noir. Typische boeket van kersen en krieken 
met een subtiele houttoets. Aangename ronding in de 
mond, charmerend en vergezeld van lichte pittige tannines.

Sancerre Blanc - La Côte Des Monts Damnés
‘Les Monts Damnés’ zijn gelegen op een uiterst steile hel-
ling en daarom vervloekt door de vendangeurs.  Het is één 
der beste en meest typische bodems (silex) in Sancerre. De 
aroma’s getuigen van een zeer grote finesse, lichtjes exo-
tisch (wat het resultaat is van een perfecte rijping). Mineraal 
en fruitig in de mond zonder overdrijvingen. Deze wijn is 
een voorbeeld van kruidigheid en finesse. Buitengewoon 
bewaarpotentieel !

Robert Parker – The Wine Advocate 
La Côte des Monts Damnés Sancerre Blanc 2015 – 92 points.
‘Steely and pure, with a flinty edge that provides mouthwate-
ring cut. Sel gris, lime and thyme notes fill in the background.’

2014 Wine Spectator 92 pts; 2014 Wine Enthousiast 93 
pts; 2014 La Revue du Vin de France 16/20.

Sancerre Blanc - La Bourgeoise
Les vignes du domaine Henri Bourgeois offrent un vin au 
caractère fort et aux nuances aromatiques aussi plurielles 
que sa personnalité est singulière.
De cuvée ‘La Bourgeoise’ is een selectie van zeer oude 
druivenranken, gecultiveerd op silexbodem. Deze wijn is 
geconcentreerd, kruidig en overweldigend smaakvol. Ty-
perend zijn de mineralen en silex aroma’s. Maar ook zijn 
krachtig karakter, zijn fruitige eigenschappen en zijn sub-
tiele nuances die verwijzen naar de bloesems in de wijn-
gaard, laten zich niet onbetuigd. In zijn verdere evolutie zal 
deze prestigieuze wijn zelfs nog meer finesse en elegantie 
ontwikkelen. Zeer mooi bewaarpotentieel.

Robert Parker – The Wine Advocate La Bourgeoise Sancerre 
Blanc 2014 – 90 points.
‘This takes a slightly different approach with a light kiss of 
shortbread gilding the core of lemon zest, lime and honey-
suckle flavors, all backed by a rapier finish that reveals a bu-
ried flinty note.’

2013 Wine Enthousiast 93 pts; 2013 Wine Spectator 93 
pts; 2012 Wine Enthousiast 92 pts; 2012 Wine Advocate 
92+ pts.

Pouilly Fumé Blanc – ‘La Demoiselle De Bourgeois’
Deze prestigieuze selectie wordt gekenmerkt door finesse, 
complexiteit van aroma’s en veel concentratie van fruit. 
Jong proeven we vooral het fruit van de sauvignondruif, 
met een vleugje terroir en boisé. Na verloop van tijd wordt 
alles homogener; de terroir komt meer tot uitdrukking en 
het geurenpalet wordt complexer en intenser. De wijn krijgt 
meer diepte door de mooi versmolten houttoets, waardoor 
zijn intensiteit nog meer benadrukt wordt.

La Demoiselle de Bourgeois 2012  
Wine Enthusiast 91pts ; 2012 Bettane & Desseauve 15/20. 
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chateau FOnt-viDal - BOrDeaux    

Font-Vidal is gelegen te Juillac, een bijna verlaten dorp aan de rand van de 
appellatie Bordeaux. Eigenaar Mr. Poncet kent zeer goed zijn terroir, weet 
perfect waar hij mee bezig is, beschikt over een schitterende installatie en 
beseft dat de ligging van Font-Vidal uitzonderlijke kwaliteit oplevert.

Belle demeure du XV° siècle, remarquablement nichée sur les coteaux ensoleil-
lés, dominant la vallée où coule paisiblement la Dordogne et dont le nom veur 
dire en vieux Français « Fontaine de Vie ». Propriété familiale depuis 1820, 
le Château Font-Vidal a une vocation viticole depuis plus de deux siècles. La 
passion des actuels propriétaires (macérations longues, élevage de 12 à 15 
mois en barriques neuves pour les plus belles cuvées) et le terroir, font de ce 
Bordeaux rouge à la robe intense, au nez persistant, aux tanins soyeux, un vin 
équilibré en bouche, savoureux et fruité. De garde les grandes années. 

70% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon, 10% Caber-
net Franc en 5% Malbec (Côts). 
Deze complete en aangename wijn beschikt, gezien zijn 
unieke en uiterst aantrekkelijke persoonlijkheid,  over 
het talent ieders aandacht te trekken en ieders zinnen 

te bekoren. De rondeur en de souplesse van de tan-
nines (Merlot) laten toe dat deze wijn reeds jong 
kan gedronken worden op zijn frisheid en zijn fruit. 
Maar ook als bewaarwijn komt Font Vidal mooi uit 
de hoek: geef hem wat tijd en meer dierlijke nuan-
ces, leder, vanille, koffie, enz…zullen de bovenhand 
nemen, overgoten met een licht, subtiel munt-
sausje. De constante kwaliteit en de continuïteit 
in smaak en aroma’s, heeft tweeërlei oorzaken: 
enerzijds de unieke blend van Merlot, Cabernet 
Sauvignon en Cabernet Franc, anderzijds de schit-
terende ligging van de wijngaard, hoog gesitueerd 
op een  perfect geventileerd plateau, met een kalk-
rijke terroir.

Volwaardige, rode dinerwijn en inzetbaar bij stevige rood-
vlees gerechten (rund, sappig lamsvlees). Na de nodige fles-
ontwikkeling kan er ook gecombineerd worden met sappig 
kalfsvlees, gevogelte en kruidige groenten/rijst of pastage-
rechten zonder vlees. Voor de visliefhebbers: geroosterde 
vis met een vaste structuur, overgoten met olijfolie en inge-
wreven met Provençaalse kruiden en grof zeezout. Gebra-
den lamsschouder met bonenkruidtapenade-saus en kruidig 
geroosterde pompoen.

De Morgen Magazine 2009
Wanneer je dit glas proeft, voel je de passie en kwaliteits-
drang. Diepe kleur, rijp aroma met opvallend frisse accenten. 
Volle wijn, vlezige tannines met een gevoel van grafiet, drop, 
kers, framboos en amandel. Heerlijk glas, en dan die prijs … 
Niet aarzelen, kopen!

BOrDeaux
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chateau le Fage - cOtes De Bergerac      

“On en redemande …”

De Périgord staat bekend om zijn foie gras en zijn zoete wijnen op basis van “pour-
riture noble” die beroemd zijn onder de naam “Monbazillac”, gemaakt van Sauvignon 
en Semillon.  Door velen gecartooneerd als “armeluis-Sauternes” , maar niettemin 
een erg aantrekkelijk product met een groot commercieel voordeel.

Situé sur la célèbre « Côte Nord » de Monbazillac, ce superbe domaine de 40 ha est com-
mandé par une chartreuse Empire. Il possède un terroir d’exception qui motiva la mise 
en bouteilles au Château dès 1920. Application et patience sont les maîtres-mots du 
domaine et ce n’est pas un hasard si Château le Fagé s’est vu décerner de nombreuses ré-
compenses dans les concours nationaux et citations dans les guides professionnels. Fran-
çois Gérardin, fier de son métier de vigneron et amoureux du domaine familial, allie avec 
passion le respect des traditions et l’efficacité de techniques très modernes.

De familie Gérardin is al 300 jaar met hart en ziel verbonden aan de terroir van hun wijngaarden. Al van generatie op generatie 
houden zij stand in de Côtes de Bergerac, een wijnstreek die niet altijd de erkennning heeft gekregen die ze verdiende. Vader Fran-
çois en zoon Benoît mogen met een gelegitimeerde fierheid terugkijken op een familiegeschiedenis waarbij kwaliteit en continuïteit 
steeds op het voorplan werden geplaatst. In al hun bescheidenheid streven zij ernaar om lekkere, eerlijke wijnen te produceren 
aan een prijs die je de adem niet ontneemt wanneer je een fles ontkurkt. Hun wijnen zijn in de eerste plaats gemaakt om ervan te 
genieten. Elke fles, van de eerste tot de laatste, moet de klant met een tevreden gevoel achterlaten. Hier loop je héél weinig kans 
om te worden teleurgesteld …

Bergerac Blanc Sec 
94% Sauvignon, 6% Sémillon. Licht groene kleur met gele 
schitteringen. Levendige neus met bloemenaroma’s en 
noties van litchi en rijpe citrusvruchten. Deze Sauvignon 
Blanc verrast door zijn speels en expressief karakter. De 
aanzet in de mond is rijk en intens met een mooie, vettige 
structuur. Volle, ronde wijn waar geen enkele agressiviteit 
te bespeuren valt. Laat zich zeer vlot drinken bij het aperi-
tief, maar past ook zeer goed bij visgerechten en salades.

Côtes de Bergerac Rouge 
100% Merlot. Schitterende en intense dieprode, purpere 
kleur. Gekruide neus met een parfum van rode vruchten-

marmelade. Dit festijn aan 
aroma’s herhaalt zich in 
de mond, waar we ken-
nis maken met een frui-
tige wijn, gul, soepel en 
mooi opgebouwd. Uiterst 
zachte wijn, boordevol 
rijpe druiven. In de finale 
laten de mooi versmolten, 
harmonieuze tannines een 
onvergetelijke indruk na. 
Goed bewaarpotentieel. 
Ideaal bij kalfs- en runds-
vlees, maar ook bij gevo-
gelte. Vin facile. Vin plaisir !

Monbazillac et Moëlleux
Een nectar met het aroma van wilde bloemen en de smaak 
van honing. De “botrycie cenerea”  (edele rotting) zorgt er-
voor dat de Sauvignon, de Sémillon en de Muscadelle om-
getoverd worden in lekker gekonfijte vruchten.

Monbazillac
80% Sémillon, 10% Sauvignon, 10% Muscadelle, 70 %  
botrytisé. 
Schitterende donkergele kleur. Complexe neus met een  
fruitige frisheid en noties van gekonfijte vruchten. Mooie 
vettige structuur die de smaak van gekonfijte abrikozen tot 
een delicatesse opwaardeert en aanhoudt tot in de excep-
tioneel lang aangehouden finale. Deze zalfachtige zoete  
wijn gaat zeer goed samen met fruitdesserten. Wanneer hij 
iets ouder wordt gedronken zal deze wijn zeker ook bekoren 
bij foie gras en blauwe kazen.

Côtes de Bergerac Moëlleux 
50% Muscadelle, 50% Sémillon. 
Briljante strogele kleur. Bloemenneus, sierlijk gemarkeerd 
door de Muscadelle. Deze halfzoete wijn verleidt tot proe-
ven met zijn zacht en fris karakter. Licht in aanzet, vrouwelijk 
en met een zweverige zachtheid. Aangename finale met veel 
fruit. Past zeer goed bij foie gras, asperges en visgerechten 
met “sauce hollandaise”, maar kan evengoed gedronken wor-
den bij fruitdesserts en droog gebak. Ook inzetbaar bij het 
aperitief, als een “vin de soif”.
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chateau le Fage - cOtes De Bergerac      chateau sainte-marie – BOrDeaux     

Reeds verschillende eeuwen geleden maakte Château Sainte-Marie grote faam met zijn 
wijnen, toen de paters van de Abdij de la Sauve Majeure (een van de oudste abdijen van 
Frankrijk en gelegen op 4 km van het domein) met volle teugen genoten van de weldaden 
ervan. Sedert 1956 wordt dit kasteel met hartstocht beheerd door de familie Dupuch-
Mondon, die zeer genegen is voor de typiciteit en originaliteit van haar terroir. Gelegen 
in het hart van Entre-Deux-Mers, op 25 km van Bordeaux, geniet dit prachtige domein 
van een bevoorrecht terroir. De wijngaard is volledig zuidelijk georiënteerd en strekt zich 
uit over twee zonovergoten hellingen. Gelegen op 122 meter boven de zeespiegel is dit 
Château het hoogste punt boven de Gironde. De ‘vieilles vignes’ met Sémillon en Merlot 
ranken van meer dan 100 jaar oud, waarvan het rendement laag is, staan garant voor een 
productie van zeer hoogstaande kwaliteit.

Gilles Dupuch a repris la propriété en 1982, après avoir découvert les capacités des terroirs de l’Entre deux Mers et leur potentiel à 
produire de grands vins. Stéphane son plus jeune fils, a repris en 1997 la propriété qu’il connaît par cœur, il sait vous dire l’âge des 
vignes, connaît toutes ses barriques et les vins qui s’y élèvent.

‘Rouge ou blanc, le vin c’est une histoire de temps. Le temps qu’il fait… le temps des vendanges… les temps des fermentations, ma-
cération, écoulages, bâtonnages, élevage. La patience doit être une des principales vertu du vigneron.’

Hier oogst men alles manueel, selecteert men zijn druiven met de hand en vinifieert men zeer punctueel. Kwalitatief een uitblinker 
want zowel in wit als in rood treffen we hier luxepaardjes aan in vergelijking met zijn streekgenoten.  

Château Sainte-Marie ‘Reserve’ – AOC Entre Deux Mers 
Blanc
Deze wijn trekt alle aandacht door zijn grote kwaliteit. 
Vooraf een waaier van heerlijk parfum met witte bloemen 
en citrusvruchten. De zeer typische fijne neus is bijzonder 
evenwichtig.  Fris, speels en vooral lekker mondvullend met 
een grote complexiteit. 

Château Sainte Marie Vieilles Vignes – AOC Entre Deux 
Mers Blanc
Deze wijn trekt alle aandacht door zijn grote kwaliteit. 
Vooraf een waaier van heerlijk parfum met witte bloemen 
en citrusvruchten. De zeer typische fijne neus is bijzonder 
evenwichtig.  Fris, speels en vooral lekker mondvullend met 
een grote complexiteit. 

Le Guide Hachette des Vins 2015
‘Ce domaine fut autrefois administré par les moines de la Sau-
ve-Majeure. Depuis quatre générations, ce sont les Dupuch 
qui sont aux commandes et qui en ont fait une propriétaire 
importante (65ha) de l’Entre-deux-Mers. De vieilles vignes 
de cinquante ans sont à l’origine de ce 2013 intensément 
bouqueté autour du fruit de la passion, des agrumes et du 
bourgeon de cassis. Une attaque fraîche et ample introduit 
un palais à la fois vif et rond, bien équilibré en somme, où l’on 
retrouve le caractère sauvigonné du nez.’

Château Sainte-Marie – AOC Entre Deux Mers Blanc 
Cuvée Madlys
Deze mooi ogende speciale cuvée heeft veel meer in zijn 
mars dan alleen maar zijn briljante uiterlijk. In de neus een 
subtiele toets van perzik en mango. Maar wat vooral opvalt 
is de intensiteit van het boeket, waarbij de zachte aroma’s 
van witte bloesems en citrusfruit uitblinken in hun rol van 
grote verleider. In de mond niets dan frisheid en complexi-
teit waardoor deze wijn met veel smaak en gemak zal wor-
den gedronken.
Gebakken zeetong, wit vlees en geitenkaas zullen dit be-
amen. Maar ook gewoon bij het aperitief of als begeleider 
van sushi.

Château Sainte-Marie Vieilles Vignes – AOC Bordeaux 
Supérieur Rood
Dieppaarse kleur met paarse tinten. In de neus rood fruit 
met een delicate kruidige toets. De aroma’s zijn sierlijk, 
bloemig, met nuances van zwarte bessen en kers. Gecon-
centreerde, volle wijn, maar tegelijkertijd ook zijdezacht en 
mooi versmolten hout. Mooie structuur en zeer genereus. 
Soepele finale.

Alios de Sainte-Marie - AOC Côtes de Bordeaux 
Deze wijn ademt een indrukwekkend veelzijdig fruitig aro-
ma uit, waarbij vooral zwarte bessen van moerbei en fram-
boos de bovenhand halen. Een aangenaam gegrilleerde 
toets brengt nog meer euforie. Deze rijke karaktervolle wijn 
toont een verbazingwekkend evenwicht van levendige, goed 
ondersteunde en elegante tannines. De finale is lang en ver-
leidelijk. Zonder enige twijfel een grote wijn! 

BOrDeaux
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château haut BergerOn - sauternes      

La famille Lamothe est l’une des plus anciennes de l’appellation Sauternes. Depuis 5 
générations, elle se consacre essentiellement à la viticulture.

Als naaste buur van Château d’Yquem weet dit sympatieke château, als vaste 
waarde in ons gamma, ons jaar na jaar weer te bekoren met overheerlijke  
sauternes-wijnen. De gastvrijheid van de familie Lamothe reflecteert de 
grootse kwaliteit van hun wijnen. Vader Lamothe, oud wijnkeldermeester bij  
Ch d’Yquem, is één van de belangrijkste ambassadeurs voor deze appellatie.  
Ch Haut Bergeron beschikt over wijnstokken van meer dan 60 jaar oud en  
behoort tot de top kastelen binnen de niet geklasseerde Sauternes. 

Deze wijn geniet al meer dan 50 jaar van een uitstekende 
reputatie! De mooie ronde smaak wordt ondersteund door 
een goede fraicheur, waardoor deze wijn één en al finesse 
uitstraalt. Uiteraard heeft dit alles te maken met een fijne 
acciditeit die van het begin tot het einde bekoort. De smaak 
wordt gedomineerd door peperkoek, amandelen en kruid-
nagel. Dankzij de mooie acciditeit kan deze wijn al jong ge-
dronken worden. Maar er is absoluut geen haast bij, want hij 
haalt gemakkelijk een bewaarpotentieel van 50 jaar en meer 
! Prijs kwaliteit meer dan de moeite waard ! 

De kwaliteit van Ch Haut Bergeron gaat zo ver dat hij in vele 
internationale degustaties hoger scoort dan zeer bekende 
cru’s. Ook de internationale pers is unaniem lovend: 

Ch Haut Bergeron 2015 en 2016 kregen beide bij de Revue 
de Vin de France een topscore van 18/20.

Vinous Antonio Galloni 90-93 
The 2016 Haut-Bergeron is tasty and deceptively medium in 
body. There is good, but sneaky, concentration to the orange 
peel and apricot jam flavors. Moderately sweet and impecca-
ble in its balance, the 2016 is polished and harmonious, both 
qualities that can be enjoyed upon release.

Vanaf 1994 maakt deze familie ook een ophefmakende 2de 
wijn, Fontebride genaamd; prijs-kwaliteit een buitenbeen-
tje. De angst om een minderwaardige Sauternes te produ-
ceren is bij Monsieur Lamothe zo groot dat we amper over 
kwaliteitsnuances kunnen spreken tussen beide wijnen.
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château haut BergerOn - sauternes      chateau tertre De cOurBan – BOrDeaux superieur      

Bij dit type producent voelen we ons kiplekker. Mr.Christophe Pinard is een jong talent uit de school van Denis Dubourdieu 
met de ambitie grote wijn te maken aan een kleine prijs. Het zoeken naar originaliteit en een relatie leggen tussen druif en 
producent vormen de fundering voor zijn witte en rode wijn. Ook hier is “vendange verte”, selectie van de druiven bij de 
oogst & temperatuurgecontroleerde vinificatie een sleutelwoord.

Château Tertre de Courban Wit- Bordeaux Sec
Een verfrissende witte wijn met een goed evenwicht, een 
lichte toets van citrus en met aansluitend een relatief mas-
sieve mondvulling. Interessante prijs-kwaliteitverhouding.  
Cépages: 40% Sauvignon, 30% Muscatelle en 30% Semillon.

Château Tertre de Courban Rouge – Bordeaux Supérieur
Schitterende blend van 70% Merlot, 25% Cabernet Sauvig-
non en 5% Cabernet Franc. Mooie donkerrode kleur met 
zwarte schakeringen. Karaktervolle wijn met kruidige ex-
pressies, geroosterde nuances, rijpe vruchtenaroma’s (cas-
sis, zwarte bessen, donkere kersen) en rijpe paprika. Zacht 
romig in de mond waar vooral rijp, krokant fruit de perfecte 
balans houdt. Goede structuur met veel materie en een 
welkome frisheid. Knap gevinifieerde wijn die gemakkelijk 
afstand neemt van z’n bescheiden afkomst zonder in de val 
van de overconcentratie te trappen. Een goede Bordeaux 
aan een goede prijs!

Serveersuggestie:
Goede dinerwijn en zeer ge-
schikt bij de gerechten waar 
gedacht wordt aan een klassie-
ke Bordeaux. Vrij mager, sappig 

rundvlees. Gevogelte van de 
rooster. Gekruide, hele vis 
uit de oven. Harde kazen 
van de koe. Universeel in-
zetbare wijn als de ontwik-
keling een paar jaar gevor-
derd is. Snel geroosterde 
kabeljauw in kruidenmeng-
sel van peterselie, oregano, 
rode peper en limoen.

chateau vieux clOs – saint-emiliOn granD cru     

De Terroir van Château Vieux Clos wordt omringd door heel wat hoogwaardige wijngaarden. Zijn be-
kendste en naaste buren zijn: Château l’Angélus, Château Grand Mayne en Château l’Arosée. Mede 
door de getalenteerde landbouwingenieur Michel Terras (eigenaar), is Vieux Clos een klassevolle wijn, 
die kwalitatief het “Grand Cru Classé”-label waard is en officieel gecommercialiseerd wordt als Saint-
Emilion “Grand Cru”.

Als Bordeauxliefhebber mag Vieux 
Clos zeker niet ontbreken op uw verlanglijstje, niet al-
leen omwille van zijn enorme kwaliteiten, maar ook 
omwille van zijn zeer bescheiden prijskaartje. De stok-

ken zijn ondertussen zo’n 70 jaar oud, waardoor het 
rendement beperkt blijft tot 35 hl. De zandbodem en 
grote aanwezigheid van Merlot druiven reflecteren 
zich in een fluweelzachte, vrouwelijke wijn. Zeer na-
tuurlijke vinificatie met een explosie van fijn fruitige 
aroma’s van frambozen, aardbeien en viooltjes. De 
smaak is intens, warm en vol, de looizuren proeven 
vederzacht. Vlezig en diep geconcentreerd. Op Vi-
eux Clos vind je geen concentratiemachines en hoge 
technologie, maar wel een gevoelige oenoloog die zijn 

wijn aanvoelt. Grote Saint Emilion aan een kleine prijs. Jaar 
na jaar getuigen de punten van de grootste wijnrecensenten 
van het enorme potentieel dat in dit pareltje schuilt.

Vinous - Antonio Galloni – 88-91 

The 2016 Vieux Clos St. Émilion is a juicy, sexy wine. Although 
not especially complex, the 2016 is sure to offer considera-
ble pleasure in its up-front, racy personality. Sweet tobacco, 
spice, new leather and succulent red cherry notes meld into 
the voluptuous, inviting finish, where silky tannins add to the 
wine’s appeal.

The Wine Advocate – Robert Parker – 90-92. 
The 2015 Vieux Clos St-Emilion is a blend of 55% Merlot, 
40% Cabernet Franc and 5% Malbec located just next to 
Château Grand-Mayne. It is matured in 50% new oak and 
the remainder one-year-old. It has a refined blackberry, briary 
and violet-scented bouquet that is neatly enmeshed with the 
new oak. The palate is medium-bodied, old school Saint Émi-
lion in some ways, but very well balanced with slightly rustic 
tannin, well-judged acidity and plenty of freshness on the ter-
tiary finish. There is plenty of character in this Saint Émilion 
and I look forward to tasting it in bottle. Chapeau!
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chateau peyrOu - cOtes De castillOn      

Château Peyrou is gelegen te Saint Magne de Castillon op de grens met 
Saint-Emilion. Cathérine Papon Nouvel behoort zonder enige twijfel tot de 
meest dynamische, jonge wijnbouwers van de regio (zij is ook eigenaar van 
Clos Saint Julien en Petit Gravet Aîné in Saint Emilion). Binnen de Bordeaux-
regio is zij dé voortrekker van de biodynamische wijnbouw. Zij voelt de na-
tuur als geen ander aan en weet steeds het beste van de druif naar boven te 
halen in haar wijnen. Haar ongebreidelde ambitie vinden we trouw terug in 
haar wijnen, en dit millésime na millésime. Zelfs in moeilijke wijnjaren weet 
zij goed in te spelen op de grillen van de natuur, zodat zij altijd opnieuw een 
pracht van een wijn voorschotelt die voldoet aan alle verwachtingen van 
een topwijn.

Château Peyrou – Côtes de Castillon Rood
Dankzij de assemblage van twee edele druivenrassen (Mer-
lot en Cabernet Franc) en de ideale terroir en de ouderdom 
van de wijngaarden is Château Peyrou een onvergetelijke 
verschijning in het glas: goed gestructureerd, geconcen-
treerd, mooi versmolten tannines en een aromatische com-
plexiteit. Deze diepdonkere, mooi geconcentreerde wijn 
charmeert in alle opzichten. Het aroma is explosief met in 
de neus heel veel vers fruit. Vol en rond in de mond, met op-
nieuw veel rijp fruit zoals frambozen, zwarte bessen en don-
kere kersen, afgerond met een licht gevanilleerd aroma. Het 
evenwicht tussen looizuren en acciditeit is perfect, zodat de 
structuur fluweelzacht aanvoelt. Dit bescheiden prijsbeest-
je moet dus zeker niet onderdoen voor een groot aantal véél 
duurdere Saint Emilions. Heerlijk bij lamsvlees, wild of ge-
rechten waar paddestoel in verwerkt is.

Colombe de Peyrou – Côtes de Castillon Rouge 
80% Merlot en 20% Cabernet Franc. 
Tweede wijn van Château Peyrou. Cathérine Papon be-
hoort tot een nieuwe school wijnbouwers in Bordeaux, waar 
de verjonging duidelijk zijn ingang heeft gevonden. Alle wij-
nen op dit domein worden biologisch gecultiveerd. De ver-
nieuwing spreekt niet alleen uit het etiket, maar proef je ook 
in de fles. Colombe de Peyrou is gevinifieerd met respect 
voor het fruit en streeft in de eerste plaats naar evenwicht 
en finesse. Dit typeert meer en meer een trendy Bordeaux. 
Dankzij de aandacht van talrijke wijnrecensenten, waaron-
der wijngoeroe Robert Parker vonden deze wijnen toegang 
tot een wereldmarkt, wat dan weer zijn impact heeft op een 
steeds stijgend succes. 
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chateau pOntOise caBarrus – haut meDOc cru BOurgeOis      

De familie Tereygeol, al eigenaar sedert 1959, staat met Château Pontoise Cabarrus gebrandmerkt 
in de geschiedenis van Caves de France. Reeds van bij het begin schittert deze eenvoudige wijn-
producent met zijn opvallende wijnen, die steeds op getrouwe wijze de eigenheid van hun terroir 
uitademen. Deze Cru Bourgeois is gesitueerd te Saint Seurin de Cadourne, in het hartje van de Haut-
Médoc, bij de grens met Saint Estèphe.

Château Pontoise Cabarrus is hoofdzakelijk  
samengesteld uit Merlot en Cabernet Sauvignon, 
aangevuld met een weinig Cabernet Franc en Petit 
Verdot. Deze wijn heeft een diepe, donkerrode 
kleur. Zeer typerend Haut Médoc. Ronde, volle 
structuur met zeer veel fruit en heerlijke bos-
aroma’s. De stevige tannines worden mooi on-
dersteund door fijne zuren, waardoor deze wijn 
een aanzienlijk bewaarpotentieel krijgt. Deze 
rijke en perfect gebalanceerde wijn is steeds te 
verkrijgen aan een klein prijsje. Vele liefhebbers 
kunnen getuigen dat Château Pontoise Cabar-
rus na een aantal jaren flesrijping (8 jaar) een 
ware delicatesse is. 

Coté Pontoise - Haut Médoc:
Coté Pontoise is de tweede wijn van Château Pon-
toise Cabarrus. Samengesteld uit 35% Cabernet 

Sauvignon en 65% Merlot. Kenmerkend is het 
mooie fruit, de zachte looizuren en het typische 
Médoc karakter van deze fijne terroirwijn. De 
arme bodem bestaande uit kiezelsteentjes zorgt 
voor een mooie mineraliteit. Deze vatgelagerde 
wijn kreeg een lichte houttoets om het ronde en 
zachte karakter te accentueren.

BOrDeaux

chateau peyrOu - cOtes De castillOn      château rOcher cOrBin – mOntagne saint emiliOn      

Aan de samenvloeiing van Dordogne en l’Isle, vindt men de grote terroirs van de regio 
Saint Emilion ingebed in een schitterend landschap. Ook de wijngaarden van Montagne 
Saint-Emilion, een sattelietgemeente van het wereldberoemde Saint Emilion, maken hier 
deel van uit.

Château Rocher Corbin regeert vanaf de oostelijke flank van de Calon heuvel de hele val-
lei. Deze bevoorrechte ligging zorgt voor een bijzonder gelijkmatige ontwikkeling van de 
druiven,  zonder al te veel klimatologische excessen. De terroir bestaat hoofdzakelijk uit 

kalksteen. Op dit type bodem is Merlot koning ! Een mooi gerijpte merlotdruif geeft aan de wijn kleur, generositeit, rondheid, 
soepelheid in de mond en vooral een interessante aromatische complexiteit van rode en zwarte besjes. De Cabernet Franc vult 
dit geheel subliem aan en verleent aan de wijn de kracht en het elan van een klassiek geschoolde Bordeaux.

Eigenaar Philippe Durand verstaat de kunst om jaar na jaar 
met een klassewijn uit te pakken, zelfs in minder geslaagde 
Bordeaux jaargangen.  Hij zet alles op alles om de kracht 
van de wijngaarden en hun rendementen in te tomen. Een 
korte snoeiwijze; ontbladeren, elimineren van de trossen, … 
De oogst gebeurt volledig manueel, met een uiterst strenge 
selectie van de druiven. De vinificatie en vatlagering hou-
den het midden tussen een traditionele en moderne aanpak. 
Klassiek is de lange vatlagering op Franse eik, modern is de 
automatisch gecontroleerde temperatuur bij de gisting. Al 
deze inspanningen resulteren in een intens rood gekleurde 
wijn, met het aroma van rijp fruit, zachte, soepele tannines, 
vettig en evenwichtig van structuur, met een mooi veroude-
ringspotentieel.

Château Rocher Corbin behoort tot de élite van 
Bordeaux, heeft een diepe concentratie in fruit en 
nobele tannines, vraagt een stevige stukje vlees  
of verfijnde wildgerechten. Prijs/kwaliteit een  

uitblinker in zijn categorie, vooral als het op  
bewaren aankomt.
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château laBÉgOrce – margaux      

Gorsse (of Gorce) is een oude naam die tijdens de Middeleeuwen courant voorkwam in de 
Medocstreek.  In Margaux en de errond liggende gemeenten waren talrijke families terug te 
vinden die deze naam droegen. Het bestaan van “La Maison Noble de la Bégorce” gaat terug 
tot in 1332. Deze naam werd vermoedelijk afgeleid van “Abbé Gorce”, die uiteindelijk zijn 
naam gaf aan het huidige château. In de geschiedschrijving werd dit domein omschreven als 
het mooiste en best gelegen wijngoed in de gemeente Margaux. Na de Franse Revolutie werd 
het landgoed opgedeeld in drie eigendommen: 

l’Abbé Gorsse de Gorsse, Château Labégorce en Château Labégorce Zédé. Hubert Perrodo 
kocht Château Labégorce in 1989 en koesterde een grote droom om het versnipperde land-
goed opnieuw te verenigen. In 2002 verwierf hij l’Abbé Gorsse de Gorsse. De hergroepe-
ring werd voltooid met het verwerven van Château Labégorce Zédé in 2005. Hubert Perrodo 
overleed kort nadien in 2006 en zijn werk en ambitie worden thans voortgezet door dochter 
Nathalie. Sinds het millésime 2009 worden alle wijnen onder de naam Château Labégorce op 
de markt gebracht en is de incorporatie van Château Labégorce Zédé een feit.

Château Labégorce 
Château Labégorce is een topper in Margaux. Jaar na jaar 
kan dit domein rekenen op 90+ scores van de meest toon-
aangevende wijnrecensenten zoals Robert Parker en The 
Wine Spectator. Rode draad in deze wijn is zijn rechtlijnig, 
fris en mineraal karakter met een overvloed aan fruit. Soe-
pele, rijpe tannines zorgen steeds voor een zachte streling 
op de tong. 

Zédé de Labégorce 
De tweede wijn van Château Labégorce, Zédé de Labégorce, 
is samengesteld uit een blend van Cabernet Sauvignon, Ca-
bernet Franc, Merlot en Petit Verdot. De hoofdmoot aan Ca-
bernet Sauvignon en Merlot zorgt steeds voor een geslaag-
de, genereuze, typerende Medoc met ontzettend veel fruit, 
een rijke en volle structuur en een superbe elegantie. Petit 
Verdot draagt zijn steentje bij door het verlenen van finesse. 
Aangenaam zachte aroma’s en een perfect evenwicht aan 
een zacht prijsje. Een koopje binnen zijn kwaliteitsklasse!
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BOrDeaux

pessac lÉOgnan De haut Bailly – pessac lÉOgnan     

Château Haut-Bailly behoort ongetwijfeld tot de zeldzame kastelen waar de terroir nog zijn stempel drukt op de wijnen: 
deze zijn elegant en stijlvol, evenwichtig, geen overdreven aciditeit en buitengewoon soepel ondanks de grote aanwezig-
heid van de Cabernet Sauvignon druif (56 %). Dit kasteel slaagt erin om kwaliteit te garanderen zonder de natuur te moe-
ten forceren. Hun wijnen moeten in de allereerste plaats een bron van plezier zijn. Zijn grootse kwaliteit blijkt uit de vele 
lovende perscommentaren, waarbij 90+ scores eerder de regel zijn dan de uitzondering.

De Pessac-Léognan de Haut-Bailly is de derde wijn van  
Ch Haut-Bailly waarvan de druiven afkomstig zijn 

van de jongste wijngaarden. Dit is een rondere cu-
vée met minder vatlagering, waardoor hij reeds 
in zijn jeugd zeer toegankelijk is. Als het ware het 
jonge broertje van Château Haut-Bailly. Deze wijn 
heeft een mooie zachte structuur, samengesteld uit 
hoofdzakelijk Cabernet Sauvignon, aangevuld met 
Merlot. In vele opzichten is deze wijn een voorbeeld 
van grote Bordeauxwijn aan een zeer correcte prijs. 
Mondvullend, veel zoet en rijp fruit, zacht en een 
klassebak qua finesse. 

château laBÉgOrce – margaux      
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sylvain Fessy - BeaujOlais     

Het familiale bedrijf Sylvain Fessy is gevestigd in het hart van de appellatie Brouilly, een cru binnen de overbekende wijn-
streek van Beaujolais. Dit huis toont dat beaujolais heel wat meer te bieden heeft dan de jonge en soms wat gebagatel-
liseerde ‘Beaujolais Nouveau’. Het domein is verspreid over 70 ha, verdeeld over de verscheidene crus die deze streek rijk 
is. Hier wordt aan ‘rationele’ wijnbouw gedaan, wat betekent dat men de natuur zoveel mogelijk zijn werk laat doen en dat 
men pas gaat bijsturen waar nodig. De traditionele vinificatie eigen aan de beaujolaisstreek wordt hier op handen gedragen. 
Hun wijnen dragen de stempel van eigenheid en origine van de streek en hebben stuk voor stuk een groots karakter.

Brouilly Domaine des Sansons
De bodem van deze cru is zeer gediversifieerd, gaande van 
graniet tot de vettige vruchtbare grond uit de alluviale vlakte 
in de nabijheid van de Saône. De blauwe steen van Brouilly is 
bekend als de hardste steen van Europa.

Brouilly van Sylvain Fessy is de gulden middenweg tussen 
een ietwat lichtere rode wijn en een grand cru. Deze wijn is 
excessief fruitig met een overweldigend aroma van cassis, 
framboos en fijne druifjes. Een spirituele en poëtische bele-
venis die reeds jong kan geproefd worden. Gaat mooi samen 
met charcuterie en allerlei fijne vleesgerechten.

Moulin à Vent 
De poreus, rozige granietbodem hier is uiterst geschikt voor 
de wijngaard. 

Deze cru wordt beschouwd als de vaandeldrager van de 
Beaujolaisstreek.
Rijke, volle Gamay met klasse. Een genereuze, robuuste wijn, 
met lekkere stevige tannines en een mooie fruitige smaak. 
Boeket van rijpe bananen en frambozengeuren, maar ook 
fijne bloemenaroma’s zoals rozen en viooltjes. Kan zowel 

(heel) jong gedronken worden, als na enkele jaren flesrijping 
met een flinke aanwas van charme en elegantie.

Saint-Amour ‘Les Valentines’
Gesitueerd aan de grens met de Maçon-streek, waar de bo-
dem overgaat van graniet (Beaujolais) naar een meer klei en 
kalkhoudende bodem (Maçon).
 
Prachtig gestructureerde wijn die al het fruit van de Gamay-
druif mooi conserveert. Met zijn genereus en prettig aroma 
van perzik en abrikoos, afgewisseld met een lichte florale 
toets, behoort deze wijn tot één der betere crus uit Beaujo-
lais. Licht gekoeld een aangename zomerwijn.

BeaujOlais
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BOurgOgne

DOmaine Fèvre - chaBlis      

De voorouders van Nathalie en Gilles Fèvre zijn al sinds de 19° eeuw actief in de wijncultuur. De huidige  
wijngaard is de vrucht van het werk van vier generaties. Deze familiale uitbating beschikt thans over 48 
ha wijngaarden. De Chablis-wijnen zijn afkomstig van percelen gesitueerd in het dorpje Fontenay-près- 
Chablis. De ondergrond bestaat uit kalkgronden die een beperkt rendement toelaten met prachtige 
kwaliteitswijnen tot gevolg. De meeste druivenstokken zijn tussen 15 en 20 jaar oud. Vanaf 2005 
worden ook druiven geoogst van druivenstokken van minstens 40 jaar oud (Chablis Vieilles Vignes)

Nathalie en Gilles zijn beiden oenoloog van opleiding. Gilles houdt zich voornamelijk bezig met het werk in de wijngaarden en 
Nathalie neemt de vinificatie voor haar rekening. Het familiaal karakter van dit bedrijf is dan ook zeer sterk aanwezig en hun 
objectief om de tradities, die van generatie op generatie worden doorgegeven, te respecteren, houdt goed stand. Respect voor 
de natuur, de wijngaard en de terroir wordt hier als het hoogste goed beschouwd. “Nous travaillons de la façon la plus simple  
possible afin de laisser s’exprimer au mieux la minéralité et la complexité de nos fabuleux terroirs.” 

 

Domaine Févre - Chablis
Fris, fruitig (pêche, peer en een toets van citrus) en een mooi 
ontluikende mineraliteit. Aangenaam als aperitief, maar past 
evengoed bij oesters, zeevruchten en gegrilde vis.

Burghound.com – The Ultimate Burgundy Reference – Cha-
blis 2015
This is also moderately fruity though quite fresh with a bit 
more evident Chablis typicity. There is once again a fine sense 
of energy to the delicious, round and lightly stony middle 
weight flavours that possess a succulent mouth feel, all wrap-
ped in a saline, moderately dry and persistent finish.

Domaine Févre - Chablis Premier Cru Fourchaume 
Deze wijn is het paradepaardje van Domaine Fèvre. De per-
celen zijn zuid-oost georiënteerd. De lang uitgestrekte hel-
lingen genieten van een opkomende zon, waardoor de bo-

dem de kans krijgt om snel op te warmen. Dit optimaliseert 
het rijpingsproces van de druiven. Deze premier cru is rijk 
van structuur. Zijn fruitig karakter en minerale toetsen blij-
ven bekoren tot lang in de finale. Past bij allerlei visgerech-
ten, maar ook bij wit vlees en gerechten met curry.

Burghound.com – The Ultimate Burgundy Reference – Cha-
blis Fourchaume 2015
A mildly exotic nose features notes of ripe yellow orchard fruit, 
floral and soft mineral reduction and quinine nuances. There 
is good punch to the naturally sweet medium-bodied flavours 
that coat the palate on the delicious, clean and dry finish. 

Guide des Vins – Bettane & Desseauve 2015 ***
‘Gilles et Nathalie mettent à profit leur excellente connais-
sance des terroirs du Chablisien pour hisser leur domaine au 
tout premier plan de la région.… Tous les deux œnologues, leur 
rigueur technique donne des vins d’une précision et d’une fraî-
cheur magnifiques que seuls de bons raisins peuvent fournir, 
le travail sous bois étant toujours fondu et discret. Le style 
tranchant et dense de chaque cuvée demande souvent une à 
deux années de garde en bouteille, et parfois même un petit 
passage en carafe.’

Chablis 2012 : 15,5/20
Chablis premier cru Fourchaumes 2012 : 16,5/20
Chablis grand cru Les Preuses 2012 : 18,5/20

BOurgOgne



7 4

DOmaine BillauD-simOn - chaBlis      

Des Chablis d’Or et de Lumière …  

Billaud Simon staat symbool voor de producenten van Chablis. De rijkdom van dit wijndomein en de creativiteit van deze 
wijnbouwer worden weerspiegeld in de expressieve, unieke wijnen. Dit domein produceert Chabliswijn met een bewonde-
renswaardig evenwicht tussen frisheid, perfecte rijpheid van de druif en mineraliteit van het terroir. Dit familiebedrijf stamt 
voort uit een groot geslacht van wijnbouwers. Bernard wordt door dezelfde ambitie gedreven: het tot leven brengen van de 
terroir in zijn wijnen en dit geldt voor al zijn wijnen (verspreid over de vier appellaties van Chablis). 

Chablis - Domaine Billaud Simon
Deze wijn is rond en soepel, wat zich doorzet tot in de finale. 
Harmonieuze en zachte structuur met veel rijp fruit, een 
licht gevanilleerde toets, mineraal en plantaardig. Kortom: 
een Chablis vol plezier.

Vinous – Antonio Galonni 86-89/100
Chablis 2016. Medium yellow. Apricot, yellow peach and a 
touch of banana on the nose. Fat, spicy and lightly saline, con-
veying musky lime oil and ginger flavors. Finishes nicely dusty 
and dry.

Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre – Domaine Billaud 
Simon
Meer dan zomaar aanbevolen is deze Chablis 1er Cru Mon-
tée de Tonnerre, opgevoed in de aristocratische sfeer van de 
Grand Cru’s. Dit is ongetwijfeld de meest veelzijdige 1er Cru 
met een zeer compleet profiel: mineraal, floraal, vettig, body 
en een rijk karakter.

Exceptioneel aromatische kwaliteiten waarin minerale aro-
ma’s met een spicy toets de hoofdtoon voeren. Het palet is 
perfect in evenwicht. Een krachtige wijn met een frisse mi-
nerale toets, fijn fruit en heerlijke bloemenaroma’s. Kortom, 
een complexe, elegante en opvallend harmonieuze witte 
wijn.

Robert Parker – The Wine Advocate 92/100
The 2014 Chablis 1er Cru Montee de Tonnerre is a knockout 
wine from what is essentially now the Chablis branch of Mai-
son Naively under winemaker Olivier Bailly. It has a lifted, 
slightly floral bouquet with attractive apple blossom, goose-
berry and granitic aromas that are well defined. The palate is 
fresh and vibrant, very good salinity here with a tensile, steely 
and almost penetrating finish. This is a great Montée de Ton-
nerre and it comes highly recommended.

Vinous – Antonio Galonni 91-93/100
1er Cru Montée de Tonnerre 2016. Orange and lime zest aro-
mas are complicated by musky apple, mint, crushed stone and 
ginger. Silky, suave and classic; quite dry but not edgy, offe-
ring alluring flavors of peach, minerals and ginger. A rather 
feminine, fine-grained style but still with a serious structure. 
Spicy and reverberating on the classic finish. This wine only 
finished its malo a month before my visit; one of the three 
cuves had been racked but the other two were still on their 
lees. Superb potential.
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DOmaine BillauD-simOn - chaBlis      

BOurgOgne

DOmaine gOisOt - cOteaux De saint Bris     

‘Le vin se vinifie dans la vigne et non dans la cave’ Marie GOISOT  

Het pittoreske dorp Saint-Bris Le Vineux is gelegen in het Noordelijk deel van de Bourgognestreek, vlak naast Chablis. De 
bijzondere geologie, rijk aan kalksteen, verleent aan de wijnen die er worden gevinifieerd, een aromatische puurheid en 
finesse.

Domaine Goisot is een familiebedrijf met een lange traditie en een filosofie waar 
we ons direct konden in terugvinden. Voor Ghilaine en Jean-Hugues Goisot vindt 
de kwaliteit van elke grote wijn zijn oorsprong in de wijngaard en de minutieuze 
zorg die daar aan de druiven wordt besteed. Respect voor het milieu en expressie 
van het terroir worden hoog in het vaandel gedragen. Daarom koos men op dit do-
mein zeer bewust voor een volledig biologische en biodynamische aanpak. Dit uit 
zich op vele vlakken: het gebruik van messtoffen wordt geweerd; insecticiden en 
andere chemische producten worden gebannen; de zelfverdediging van de gewas-
sen wordt gestimuleerd, waardoor de bescherming van de wijngaard wordt geopti-
maliseerd. Deze natuurlijke aanpak levert hen niet alleen het door Ecocert gegaran-
deerde label “Agriculture Biologique” op, ook de kwaliteit van de wijn vindt hierin 
zijn heil. Een beheerst rendement intensiveert de personaliteit en de smaak van 
de druif, wat leidt tot zuivere, eerlijke wijnen waarin de mineraliteit een ereplaats 
krijgt. Iedere wijn heeft zijn eigen persoonlijkheid en iedere wijn weerspiegelt op 
zijn eigen unieke manier de expressiviteit van het terroir en de eigenheid van de 
druif: kortom, stuk voor stuk pareltjes waarin de individualiteit en de kwaliteit van 
de bodem op een uitermate verfijnde wijze worden weerspiegeld !

La Revue du Vin de France 2012:
‘Depuis de nombreuses années, Ghislaine et Jean-Hugues  
Goisot, et désormais leur fils Guilhem, nous impressionnent 
par la qualité de leur production d’une régularité sans faille. 
Certes, ils ne vinifient que des vins d’appellation régionale 
Bourgogne, mais avec une telle exigence et un tel talent que 
ces cuvées modestes atteignent une qualité invraisemblable. 
Pour y parvenir, il ne faut pas faire aveuglément confiance à 
la nature mais lui apprendre, par un long et fastidieux tra-
vail, comment donner de grands raisins (certifiés en biody-
namie) ; vendange qu’il faut ensuite savoir vinifier. Les beaux  
terroirs crayeux des Côtes d’Auxerre conviennent aussi bien 
au sauvignon (Saint-Bris) qu’au chardonnay ; ils donnent gé-
néralement des vins noblement minéraux, mais trop souvent 
maigres en raison de rendements excessifs. Chez Goisot, c’est 
le contraire : on est stupéfait par l’intensité et le gras des 
vins simples comme des meilleurs cuvées Corps de Garde, et 
désormais le super-sélection parcellaire Biaumont, à réserver 
absolument car les volumes sont limités.’

Domaine Goisot – Bourgogne Aligoté Coteaux de Saint 
Bris
Delicate neus met noties van meidoorn, poire William en 
hazelnoot. Mooie ronde structuur met de finesse van witte 
bloemen en een eerlijke, harmonieuze finale met kruidige 
toets. Licht vettig kantje en een vleugje ananas ter afron-
ding. Het zou een doodzonde zijn om dit schoolvoorbeeld 
van een loepzuivere Aligoté te mengen met Kirr. Perfecte 
partner bij schaaldieren, visgerechten en gevogelte.

Deze wijn werd tot twee keer toe bekroond in de wijnru-
briek van Simonne Wellekens in Standaard Magazine. 

The Wine Advocate – Robert Parker – 2014 Bourgogne  
Aligoté – 89/100
‘The 2014 Bourgogne Aligote, which I tasted just after bot-
tling last year, has a refined bouquet that is subtle at first, 
with honeysuckle and wild mint notes that appear to blos-
som with aeration. The palate is well balanced with a slightly 
“fishy” entry, fresh and vibrant. Harmonious and not a blowsy 
Aligoté, the terroir comes through on the finish with limestone 
and chalky notes that lend a slight but pleasant austerity. As I 

said before, I suspect this will repay those that give this 2-3 
years in bottle.’

Domaine Goisot – Bourgogne Chardonnay Côtes 
d’Auxerre Traditionnel
Mooie bloemenaroma’s, acacia, amandel, peche, getoast 
brood en een vleugje hout. Zeer genereus in de mond, ras-
zuivere wijn die zijn intensiteit en mineraliteit ontleent aan 
de terroir. Kan al jong gedronken worden, maar heeft toch 
een mooi bewaarpotentieel. Uitstekende begeleider van co-
quilles Saint Jacques, visgerechten, gevogelte en wit vlees.

The Wine Advocate – Robert Parker – 2014 Bourgogne  
Côtes d’Auxerre – 89+/100
‘The 2014 Bourgogne Côtes d’Auxerre Blanc, which is matu-
red in stainless-steel tanks and had been bottled three weeks 
prior to my visit, did not quite possess the same delineation or 
mineralité as the Aligoté and may have been suffering some 
bottle shock. The palate is very stony on the entry, chalky 
textured and tensile, very distinctive with what can only be 
described as “liquid stone” on the finish. I admire the uncom-
promising nature of this wine. I’ve scored conservatively, but I 
would not be surprised to find it garnering a higher evaluation 
after 12 to 24 months.’
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Domaine Goisot – Bourgogne Chardonnay Côtes 
d’Auxerre Corps de Garde
Complexe aroma’s van geroosterde nootjes, kruiden, kaneel 
en rijp fruit. Krachtig, elegant, genereus en complexe smaak. 
Groot bewaarptentieel. Mooi te combineren bij vis, gevogelte, 
maar ook bij foie gras en stevige kazen. 

The Wine Advocate – Robert Parker – 2014 Côtes d’Auxerre 
Corps de Garde – 92/100
‘The 2014 Bourgogne Côtes d’Auxerre Corps de Garde Blanc 
has a very pure bouquet with white flowers and yellow plum 
infusing the citrus fruit. The palate is chalky on the entry, a 
surprising twist of sour lemon at first, although that recedes 
to a lovely pithy, nectarine and gooseberry finish that leaves 
a spicy residue. This is just beautiful Côtes d’Auxerre Blanc.’

Guide Betanne & Desseauve 2017 - Bourgogne Côtes 
d’Auxerre Corps de Garde 2014 – 16/20
COUP DE CŒUR
‘Réduction élégante au nez, notes subtiles de ronce et de fu-
mée, bouche glissante et tapissante, une caresse finale fraîche 
sur la tisane, la verveine.’

Domaine Goisot – Saint Bris Exogyra Virgula - Sauvignon
The Wine Advocate – Robert Parker – 2014 Saint Bris Exo-
gyra Virgula – 92/100
‘It has a wonderful, captivating bouquet with Japanese yuzu, 
wet wool, watermelon and nettle aromas that are extremely 
well defined and to be honest, different from almost every 
other white wine I have tried. The palate is very well balanced 
with crisp acidity, very fresh with green apple and kiwi fruit, 
leading to a very focused and tensile, almost steely finish. 
Okay, I get this now. You just have to prepare yourself for this 
sui generis.’

Le Guide Hachette des Vins 2017- ** Saint-Bris Exogyra Vir-
gula 2014
‘Les petites huitres fossilisées se trouvant dans les marnes 
argilo-calcaire du kimméridgien ont donnée leur nom à cette 
cuvée. Et c’est bien tout le terroir que l’on retrouve dans ce vin 
équilibré, élégant et d’une grande subtilité. Le nez, complexe, 
se partage entre les fruits blancs, le chèvrefeuille et la feuille 
de cassis. Complexité que l’on retrouve dans une bouche sans 
détour, droite, sincère et très équilibrée, offrant du gras et de 
la minéralité.’

Domaine Goisot – Saint Bris Corps de Garde – Fié Gris
In de neus een uiterst zuiver aroma van rozen, litchi en 
geconfijte abrikozen. In de mond betoverend fruit en 
opnieuw rozen met een licht zoete toets en een lange finale.
Deze wijn leent zich uitstekend bij foie gras, eend “à l’orange”, 
konijn met pruimen, Sint Jacobsvruchten in kurry, Aziatische 
keuken, notentaart en exotisch fruit.

The Wine Advocate – Robert Parker – 2014 Saint Bris Corps 
de Garde – 94/100
‘The 2014 Saint-Bris Corps de Garde offers gooseberry, net-
tle, smoke and dandelion on a captivating bouquet. Like the 
Exogyra Virgula, it has wonderful delineation. The palate is 
clean and fresh with crisp acidity, squeezed lemon and lime, 
Granny Smith apples and strong limestone notes that leave 
the mouth tingling after the wine has departed. Yes, just like 
licking a stone. This is simply a fantastic Saint-Bris from its 
leading exponent.’
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DOmaine Bachelet-mOnnOt – cÔtes De Beaune      

Het is zelden gezien, maar dit in 2005 opgestarte wijndomein scheerde onmiddellijk 
hoge toppen. Dat de broers Alexandre en Marc Bachelet geen eendagsvliegen zijn, 
is geen toeval. Deze twee jonge twintigers groeiden op in een wijnmakers familie 
met een lange geschiedenis, waar de traditie van het wijn maken werd doorgegeven 
van grootvader op vader. Ondanks hun betrekkelijk jonge leeftijd, gaan Alexandre 
en Marc uiterst behoedzaam tewerk. De druiven worden in volle rijpheid geoogst, 
wat garant staat voor een maximale concentratie voor elke cuvee. Het karakter van 
iedere terroir wordt met eerbied bejegend. Het gebruik van nieuwe eik wordt nauw-
lettend geëvalueerd en beperkt waar nodig. Kortom: de vakbekwaamheid die hier 
aan de dag wordt gelegd is troef voor het succes dat hier schijnbaar moeiteloos 
wordt geoogst. Bachelet-Monnot is goed op weg om in een sneltempo uit te groeien 
tot één van de beste wijndomeinen in de Côtes de Beaune !

La Revue du Vin de France 2012:
Marc et Alexandre Bachelet ont créé cette petite propriété en 
2005. Ne possédant pas de vignes, ils les louent et les ex-
ploitent avec talent. La qualité se confirme depuis l’entrée du 
domaine dans le guide l’an passé.

Bourgogne Chardonnay Wit
Deze druiven zijn allemaal afkomstig uit de Puligny wijngaar-
den, van stokken tussen de 30 en de 50 jaar oud. Gelagerd 
op een mix van oude en nieuwe eik (ca 30%).

Wine Advocate – Robert Parker 87/100
The 2015 Bourgogne Blanc has a light grapefruit and fresh 
melon-scented bouquet with faint chalky notes that surface 
with aeration. The palate is well balanced with fine acidity, a 
brush of clear honey on the entry with a hint of spice towards 
the finish. It is a fine introduction to the delights of the do-
maine’s wines.

Côtes de Beaune Bourgogne Pinot Noir Maranges 1° Cru 
La Fussière Rood 
Een mooie, sappige pinot noir met aroma’s van zwarte ker-
sen, bosvruchten en zoethout. Schitterende aciditeit en zeer 
typerend pinot noir. Een wijn met een rustiek karakter en 

heel veel diepte. Grote wijn uit het zuiden van de Côtes de 
Beaune. Bewaarpotentieel 10 jaar.

Wine Advocate – Robert Parker 89-91/100
The 2015 Maranges 1Er Cru la Fussieres, which is the usu-
al blend of ten parcels from vines aged between 40 and 70 
years, has a pleasant cold stone scent that percolates through 
the cranberry and raspberry fruit. There is a sense of control 
here. The palate is sweet and candied on the entry, the 20% 
whole bunch fruit lending freshness and a slightly grainy tex-
ture towards the finish, which veers towards darker fruit, a 
potent spicy note lingering on the aftertaste.
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maisOn lucien jacOB- echevrOnne    

De wijngaarden van Jacob zijn gesitueerd in de hoger gelegen regio, ten noordwes-
ten van Beaune, in de gemeenten Pernand-Vergelesses en omgeving. Het klimaat 
is er gematigd met warme zomers en vrij koude winters. De familie Jacob heeft een 
rijk assortiment van diverse variëteiten Pinot Noir, aangepland in de loop van¨de 
voorbije dertig jaar, waarvan het groei- en rijpingsgedrag nauwkeurig en weten-
schappelijk werd onderzocht in verhouding tot de verschillende bodemsoorten en 
liggingen. Hier worden geen grote extracties toegepast, maar wel een zachte per-
sing. Een langdurige vatlagering op nieuwe eik wordt eveneens geweerd. De filo-
sofie van dit huis bestaat erin om elegante, lekkere wijnen te maken waar men het 
fruit en de typiciteit van de Pinot Noir proeft.

 
De enige witte wijn, Hautes Cotes de Beaune Blanc, is af-
komstig van de Chardonnay druiven die werden aangeplant 
op de heuvels van Echevronne. Deze ronde en soepele  
Chardonnay is het resultaat van een gedreven aanpak in de 
wijngaarden. Het rendement wordt sterk gereduceerd, wat 
leidt tot een goede concentratie en een volmaakte rijpheid 
van de druiven, waardoor deze wijn een kwalitatief buiten-
beentje is binnen deze appellatie. 

Hun rode wijnen (Pinot Noir) beschikken allen over een 
uitermate en elegante structuur waarin het fruit de hoofd-
rol speelt. Een energieke en ronde rode Hautes Côtes de 
Beaune is het bewijs dat men hier vooral lekkere wijnen 
maakt aan democratische prijs. Een all-round wijn vanwege 
zijn evenwicht tussen body, elegantie en frisheid, waardoor 
hij zeer veel gerechten kan begeleiden, van charcuteries tot 
gevogelte, vleesbereidingen en visgerechten.
Een rasechte Pernand Vergelesses Rouge 1er Cru en een 
uitzonderlijk fijne Beaune Cent Vignes tekenen de stijl van 
dit huis: goed fruit, mondvullend en homogeen gestructu-
reerd.

Lucien Jacob is in Bourgogne ook een ronkende naam in  
siropen als Crème de Cassis en Framboise.  Niet al-
leen voor kir maar ook als smaakmaker bij wildsausen 
een uitstekend tovermiddel.

eric De suremain- château De mOnthÉlie      

La vigne nous enseigne le respect, Le vigneron est son serviteur, Le vin nourrit nos convictions,  L’homme 
nous fait partager sa passion 

Een wat stil, onopvallend domein binnen de zee aan wijnen uit Bourgogne. Le Château de Mont-
hélie is gelegen naast de bekende gemeente Meursault in het pittoreske dorpje Monthélie. Eric 
de Suremain werkt met zijn echtgenote aan zuivere, uitermate fijne wijnen onder de uitdagende 
biodynamische filosofie. De kwaliteit ervan situeert zich op hoog niveau. 

La biodynamie pourrait se comparer à un chef d’orchestre. C’est elle qui donne le ton, l’impulsion, 
l’harmonie entre le sol, la plante et l’homme. Elle agit en parfaite concertation dans le sens même de la 
nature.La biodynamie est l’essence de la terre. De par ses principes nous avons appris à nous adapter à 
la plante, au terroir, au climat. Nous observons le sol et la plante pour mieux agir.

Château de Monthélie bezit 11 ha wijngaarden, waarvan 6 
in Monthélie en 5 in Rully. Lage opbrengsten per ha zorgen 
ervoor dat de wijnen goed geconcentreerd zijn. Er wordt 
zeer gedreven en met zorg gewerkt. De rode Monthélie 
aardt naar de rode wijnen uit Meursault met goed gecon-
centreerd fruit als basis. De neus is vrij complex met aroma’s 
van zoethout, chocolade, aardbei en grenadine. Een dichte, 
zijdezachte structuur, waarbij een subtiele kruidigheid en 
zure kers zorgen voor een mooie finesse. Wijn met veel élan, 
waarbij het zoete mooi combineert met het hout. Mooi voor-
beeld van een rasechte Pinot Noir.

La Revue du Vin de France
Château De Monthélie (Éric et Dominique de Suremain) Cette 
belle demeure XVIIIe siècle située au centre du village vaut 
autant pour le coup d’œil que pour les vins de ses proprié-

taires. Éric de Suremain a repris en 1978 et cultive 10,5 hec-
tares dont la moitié sur Rully, ce qui lui donne tout le loisir 
de s’exercer au blanc quand Monthélie est plutôt dédiée aux 
rouges. Certifié “bio” (AB) depuis 2003, il travaille pourtant 
depuis 1996 selon les principes de la biodynamie et continue 
d’utiliser son vieux pressoir en bois. Ses vins constituent de 
bons classiques du secteur.
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DOmaine BallOt millOt – cÔtes De Beaune meursault     

Ballot Millot is een familiale exploitatie, waar al sinds de 17° eeuw van generatie op generatie naarstig wordt gewerkt om 
een stevig opgebouwde reputatie in eer te houden. Traditie en moderniteit gaan hier hand in hand, met de mooiste resul-
taten weerspiegeld in hun wijnen.

Dit domein is gesitueerd in de gemeente Meursault, gereputeerd omwille van de grote witte wijnen die hier hun oorsprong vin-
den. Ballot Millot biedt zowel aan kenner als aan liefhebber een mooi gamma aan, die perfect passen in de stijl van deze roemrijke 
streek. Gezegend met een uitstekend klimaat, leveren zij de mooiste en de meest smaakvolle wijnen af die in de Côte de Beaune 
worden geproduceerd. Souplesse, fruitigheid, richesse en delicatesse zijn hier de meest klinkende sleutelwoorden! 

Domaine Ballot Millot – Meursault Wit
Meursault van Ballot Millot is afkomstig van wijnstok-
ken met een gemiddelde leeftijd van 33 jaar. Heerlijke 
droge meursault met een romig karakter. De neus is 
fijn floraal. Hier valt werkelijk geen enkele logheid te 
bespeuren. De mond proeft naar amandel, hazel-
noot en boter. Deze heerlijke witte wijn is al jong 
toegankelijk, maar kan zeker 10 jaar bewaard wor-
den. Perfecte partner bij vis, wit vlees en redelijk 
jonge kazen.

La Revue du Vin de France 
Voici une adresse hautement recommandable 
pour les amateurs en quête de bonnes affaires. Ce 
domaine, sous l’impulsion de Charles Ballot, de-
puis 2000, produit avec une grande régularité des 
vins de haut niveau. Les derniers millésimes sont 
remarquables et atteignent la qualité des meilleurs 
à des tarifs encore abordables. Ayant la chance de 
disposer de beaux terroirs à Meursault (nos préfé-
rés), la maison propose une gamme large et très 
homogène.

Les vins : la gamme des blancs 2014 est enthousiasmante, 
avec des vins qui combinent droiture et matière bien enro-
bante. Le meursault en est une illustration, il possède chair et 
tension ; les meursaults Narvaux et Criots sont très en place, 
avec des finales définies. La trilogie des premiers crus est au 
sommet, avec des définitions de haut niveau. Charmes affiche 
une maturité aboutie du fruit, avec une touche de menthe et 
une finale très fraîche ; Genevrières est un peu plus sérieux et 
resserré, avec une très grande droiture et une petite touche 
d’élevage qui devra se fondre. Perrières est le plus racé de la 
gamme, avec une énergie canalisée qui force le respect. Les 
rouges se montrent un peu plus austères, avec un volnay assis 
sur une acidité mordante et un pommard encore très serré.

maisOn lucien jacOB- echevrOnne    

eric De suremain- château De mOnthÉlie      
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DOmaine simOn BiZe – savigny les Beaune      

Domaine Simon Bize is al sinds 1880 gevestigd in Savigny-les-Beaune, ten noordoosten 
van het stadje Beaune. Dit gereputeerde familiedomein wordt beheerd door reeds de  
4° generatie wijnbouwers op rij. De wijngaarden van Domaine Bize liggen verspreid  
over de gemeenten Savigny-les-Beaune, Aloxe-Corton, Pernand-Verglesses en Gevrey-
Chambertin. 

In de wijngaarden probeert Bize de rendementen zoveel mogelijk te beperken. De vinificatie 
van de witte wijnen is traditioneel. Het gebruik van eikenhout wordt minutieus in de gaten 
gehouden, de evolutie van de wijn voortdurend gecontroleerd, zodat het hout niet teveel 
gaat overheersen op het fruit en zowel elegantie als evenwicht maximaal gegarandeerd 
worden. Het resultaat is indrukwekkend. De wijnen van Domaine Simon Bize behoren on-
betwistbaar tot de top. 

De wijnen van Domaine Simon Bize worden stuk voor stuk 
gemarkeerd door hun sappig fruit. De rode Savigny onder-
scheidt zich door zijn nobele aroma’s van rood fruit met een 
licht kruidige toets, en een transparante structuur. Een enor-
me frisheid en elegantie vullen het rijtje aan. Een pure en  
geraffineerde opbouw, waarbij de tannines mooi opgeno-
men zijn in het geheel. Alle rode wijnen van Patrick Bize  
hebben een veelbelovend bewaarpotentieel.

La Revue du Vin de France 
Référence à Savigny, Patrick Bize défendait depuis son in-
stallation en 1972 une vision classique de la Bourgogne, 
loin des modes et des effets de style. Sa sœur, Marielle 
Grivot, a repris le flambeau après sa disparition brutale 

en 2013. Les rouges, vinifiés avec une proportion im-
portante de vendange entière, possèdent un cachet 
superbe et une texture de grands pinots qui nous 
ravissent. Étiré, le savigny-lès-beaune Les Bourgeots 
2013 est frais et finement tramé. Pour dans deux ou 
trois ans. Parmi les 2012, issus de très petits rende-
ments naturels, le premier cru Les Fournaux, fine-
ment cacaoté, aux tanins fermes et doux, monte pi-
anissimo en puissance. On servira avant le très fruité 
Les Bourgeots 2012, encore tannique, et Les Talmet-
tes, sauvage, sec, à l’oxydation précoce.



8 1

BOurgOgne

DOmaine leFlaive - cÔtes De Beaune     

Michel Béttane: ‘Le Lomaine Leflaive constitue la référence 
mondiale quand il s’agit de juger un grand Chardonnay’

In het wijnmilieu is dit domein voor de witte wijnen in Puligny Montrachet wat Ch. Petrus voor Bordeaux betekent.

Domaine Leflaive is niet zonder reden één van de meest gerespecteerde wijndomeinen uit de Côtes de Beaune. Puurheid,  
eerlijkheid en authenticiteit, drie fundamentele waarden zijn vandaag de dag meer dan ooit aanwezig in de filosofie van 
Domaine Leflaive. Dankzij de biodynamische aanpak blijven de originele kenmerken van de terroir sterk aanwezig, wat 
resulteert in prachtige rechtschapen, zuivere wijnen. De legendarische wijnen van Domaine Leflaive zijn rijk van structuur, 
zeer aromatisch en met een finesse waarvoor alleen superlatieven in aanmerking komen. 

Enkele jaren terug werd Anne-Claude Leflaive uitgeroepen tot ‘beste witte wijnmaker van de wereld’ door het toonaangevende 
Engelse blad ‘Decanter’. Jammer genoeg is zij begin 2015 overleden. Haar stijl, haar passie en haar kwalitatieve streven worden 
voortgezet door haar team onder leiding van Brice de La Morandière, die thans de 4e generatie vertegenwoordigt. Onlangs werd 
een “cave bioclimatique” in gebruik genomen om de resultaten nog meer te optimaliseren. Deze kelder, opgebouwd uit stro, hout 
en grond werd gemaakt in de vorm van een ei en zal dienen om eiken vaten te stockeren.

 
Bourgogne Macon Verzé Blanc Domaine Leflaive 
Deze Macon Verzé kent een groot succes. Subliem even-
wicht en elegante structuur in de mond. Volfruitig karakter, 
waarbij aroma’s van witte bloesems, vlier, citronnelle, witte 
perzik en amandelen het voortouw nemen. Volle smaak,  
ondersteund door een mondvullend en rijk zintuigelijk palet 
in de mond. De zuren zijn zacht maar fris en vloeien over in 
een mooie minerale beleving. Deze instapwijn is een mooi  
visitekaartje voor dit topdomein. 

The Wine Advocate – Robert Parker 90/100
The 2014 Mâcon-Verzé was served from magnum, a wine 
that I do not often taste and I will have to put that right since 
this has a wonderful, gun flint bouquet that you would imme-
diately nail as Leflaive. The palate is well balanced with crisp 
acidity, nice weight in the mouth with hints of Granny Smith 
Apple and subtle earthy scents towards the finish. If you want 
a perfect introduction to the winemaking style of the domai-
ne, I would come directly here. 

Bourgogne Blanc Domaine Leflaive
Burghound.com 86-88/100
“This too is agreeably cool with its fresh array of pear, apple 
and kiwi fruit aromas. There is once again fine volume to the 
solidly concentrated flavors where the mid-palate is supple 
to the point of being almost easy yet the finish tightens up 
enough to maintain the balance.”
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maisOn Olivier leFlaive – puligny mOntrachet    

In oktober 1984 beslist Olivier Leflaive om, met de hulp van zijn broer Patrick en zijn oom 
Vincent, een eigen bijdrage te leveren tot de reputatie van de grote wijnen van Bour-
gogne. Een ambitieus plan ontwikkelt zich: de verworven know-how – Olivier Leflaive is 
een lid van de bekende familie Leflaive, eigenaar van het topdomein Domaine Leflaive 
- toepassen op de vinificatie en ontwikkeling van witte en rode wijnen van verschillende 
appellaties uit Bourgogne. Sinds oenoloog Franck Grux de troepen is komen versterken 
en zijn stempel heeft gedrukt op de wijnbereiding, is deze negociant niet meer weg te 
denken uit de top van de wijnen uit Bourgogne

Gault Millau
Ce négoce fut créé en 1984 par Olivier Leflaive pour pallier 
l’impossibilité du domaine Leflaive à augmenter sa produc-
tion. Olivier a bien entendu tenu à dissocier les deux maisons 
tout en gardant la même approche élégante. Franck Grux est 
maintenant vinificateur au domaine, et les viticulteurs sont 
choisis avec soin et viennent de Chablis et de la Côte de Beau-
ne principalement. La maison est, de plus, l’une des rares où 
il est encore possible d’acquérir des premiers crus à des prix 
intéressants et à un bon, voire très bon, niveau qualitatif. 

Maison Olivier Leflaive – Bourgogne Chardonnay
Charmerende Chardonnay met een elegante neus van bloe-
sems en rijp wit fruit met minerale nuances en een vleugje 
citronelle. Mooi evenwicht in de mond met een aangename 
vulling en goede fraîcheur. Een klassewijn met een degelijk 
middenrif en goede lengte in de afdronk.
Gastronomie : een zeer geschikte wijn bij schelp- en schaal-
dieren en ongeveer alle verfijnde visgerechten

Maison Olivier Leflaive - Bourgogne Blanc ‘Les Sétilles’
Deze wijn wordt gemaakt van druiven afkomstig uit wijn-
gaarden van Puligny-Montrachet (60%) en van Meursault 
(40%). Dank zij de goede relatie met de wijnbouwers, doen 
deze er alles voor om de beste druiven te telen, wat zich 
ook weerspiegelt in de resulterende wijnen: frisse, elegante 
Chardonnay met heel wat finesse.

Maison Olivier Leflaive – Rully 1er Cru Rabourcé
Deze wijn is ongetwijfeld de vaandeldrager voor het huis Oli-
vier Leflaive. Finesse en elegantie vormen de sleutelwoorden 
voor deze wijn. Een mengeling van witte bloesems en honing 
met een vleugje citronelle, te wijten aan de kalkrijke bodem. 
Jong komt deze wijn misschien ietwat droog over, maar geen 
zorgen: na enkele jaren evolueert deze vaste waarde binnen 
de appellatie tot een ware delicatesse van nootjes en violet.
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maisOn Olivier leFlaive – puligny mOntrachet    

Maison Olivier Leflaive – Saint-Aubin 1er Cru ‘Remilly’
Geografisch behoort ‘Remilly’ tot de appellatie Saint-Aubin, 
in werkelijkheid heeft de bodem meer eigenschappen van 
Montrachet (ligt op de grens). 100 % Chardonnay op vat 
gelagerd. Complexe wijn met noties van amandel, kaneel en 
kruiden. Een fijne en charmerende wijn uit een regio waar 
de beste witte Bourgognes worden gemaakt. Deze wijn wint 
bovendien nog aan concentratie en wordt rijker met de ja-
ren. Mooi bewaarpotentieel. Ideaal bij oesters, carpaccio van 
St. Jacobsvruchten en forel met amandelen.

Maison Olivier Leflaive – Auxey Duresses
Deze naaste buur van Meursault is rijk, vettig en mineraal. 
Dankzij een bodem van kalksteen wordt de warmte van 
de zon goed geabsorbeerd, wat ervoor zorgt dat de drui-
ven perfect kunnen rijpen, hetgeen dan weer weerspiegeld 
wordt in de schitterende kwaliteit van deze wijn. Hooi, ho-
ning en appel beheersen de smaak. Solide structuur met een 
aanhoudende kwaliteit. Grote wijn voor wie enkele jaartjes 
geduld kan uitoefenen.

Maison Olivier Leflaive – Pernand Vergelesses 
Chardonnay van een zeer hoog niveau. Aroma’s van mei-
doorn en acacia evolueren na enig tijdsverloop naar amber 
en honing met een kruidige toets. Levendige en aimabele 
wijn, met een harmonieuze structuur.
Gastronomie: Rijke visgerechten, schelp- en schaaldieren, 
blauwe kazen en geitenkaas.

Maison Olivier Leflaive – Meursault Charmes 1er Cru
« Charme » verwijst in Bourgogne naar oude percelen grond 
die werden bewerkt en achteraf terug bleven braak liggen. 
Hier spreken we echter over een charmante wijn, soepel om 
te drinken. De rijke kleibodem geeft aan de wijn een vettig 
boterig karakter, de kalksteen zorgt voor subtiele, overheer-
lijke aroma’s.

The Wine Advocate – Robert Parker 92/100
Tasted blind at the annual “Burgfest” tasting in Bouilland. The 
2013 Meursault 1er Cru Charmes has a lovely, well-defined 
bouquet with touches of white flowers infusing the citrus fruit. 
There is fine mineralité here, understated and composed. The 
palate is fresh and vibrant on the entry: freshly squeezed lime, 
citrus lemon, fine mineralité with a long and tensile finish. This 
Meursault Charmes is from the top drawer. Who knew this 
would be so fine?

Maison Olivier Leflaive – Puligny Montrachet
Puligny Montrachet vormt het centrum van de Côtes de 
Beaune en behoort ongetwijfeld tot één van de meest ge-
kende wijnstreken ter wereld. Deze roemrijke vertegen-
woordiger van de appellatie laat zich prijzen om zijn nobele, 
geraffineerde aroma’s en een discrete aciditeit, gevolgd 
door een aanhoudende, elegante finale.  
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DOmaine auvigue – sOlutrÉ     

Macon Solutré is een klein gebied in de Maconnais, in het zui-
den van de Bourgogne. De wijngaarden zijn gelegen rondom 
de bekende heuvel Solutré. De Chardonnay die hier verbouwd 
wordt is vaak fris, fruitig en moet jong gedronken worden. Do-
maine Auvigue is een wijnhuis dat bekend staat in de omgeving 
om zijn kwaliteit. Mr. Auvigue maakt vooral boeiende en lek-
kere wijnen.

De familie Auvigue kent al generaties lang de knepen van het vak om, met respect voor de aloude tradities uit Bourgogne, het 
beste uit hun wijngaarden te halen. Zowel in de wijngaarden van Macon Solutré als van Pouilly Fuissé, wordt aan biologische 
wijnbouw gedaan. Alles staat hier in het teken van de natuur: het land wordt nog bewerkt met paard en kar! De druiven worden 
manueel geoogst en geselecteerd volgens de percelen waar ze zijn opgegroeid. Op die manier blijft het eigen karakter van iedere 
terroir optimaal bewaard.

Macon Solutré
100 % Chardonnay, een prachtige blend van oude 
druivenstokken geoogst in de gemeente Solutré.  Een 
jonge frisse witte wijn met groene geuren als jong per-
zik en peer. Gedurende 4 maanden opgevoed in eiken-
houten vaten, waardoor heel wat frisheid, finesse en 
mineraliteit aanwezig is. Zeer veelzijdige wijn met 
een mondvullend en edel karakter.  Dynamisch en 
goed ondersteund door een mooie aciditeit. Heer-
lijk als aperitief, bij slakken, frisse salades, frisse vi-
naigrettes, groene frisse pure groenten. 
   

Pouilly-Fuissé ‘La Frairie’
Gelegen aan de rots van Solutré en aldus deel uit makend 
van de beste wijngaarden uit Pouilly Fuissé.  Pouilly Fuissé 
‘La Frairie’ vertaalt deze stelling ten volle en is een volmon-
dige witte wijn van zeer grote klasse: boterig, vet, oliedik en 
rijk.  Deze wijn past het best bij wit gevogelte of rijke visge-
rechten met roomsaus.



8 5

BOurgOgne

DOmaine vincent - château De FuissÉ - pOuilly FuissÉ     

Dit familiedomein (anno 1852), gelegen in het hart van de Macon-streek (het zuiden 
van Bourgogne), behoort tot de absolute top en is bekend om zijn uiterst hoog gepre-
zen producten. Iedere wijn is binnen zijn genre het summum van finesse en klasse. 
Monsieur Jean Jacques Vincent, eigenaar sinds 1966, beschikt over de best gelegen 
wijngaarden in de Maçonnais. Deze gedreven wijnbouwer is maniak in het gebruik van 
moderne technieken en kan het niet dulden dat andere wijnen uit zijn regio beter zijn. 

Le Château de Fuissé révèle l’authenticité d’une demeure familiale riche de son histoire à 
travers sa tour pentagonale du XVème siècle et son porche Renaissance date de 1604 …

Guide Betttane Dessauve Des Vins De France 2017
Ce vaste domaine historique de Fuissé est le fer de lance de 
l’appellation Pouilly Fuissé . Avec 25 ha de Pouilly Fuissé, son 
style est résolument axé sur la garde, en restant fidèle à ses 
méthodes d’élevage très travaillées qui font la part belle du fût.

Guide Hachette Des Vins 2017
Ce domaine emblématique de Fuissé exploite 40ha sur les 
meilleurs terroirs de l’appellation Pouilly Fuissé. Aux comman-
des des vinifications, Antoine Vincent, dont les vins connais-
sent une renommée internationale.
 

Château de Fuissé - Macon Villages ‘Les Champs Brûlés’ 
100% Chardonnay. Deze gedeeltelijk op hout gelagerde 
wijn verenigt het beste van drie schitterend gelegen terroirs 
: Vergisson (40%) staat garant voor de finesse en minerali-
teit, Davayé (30%) heeft een bodem van hoofdzakelijk lei-
steen waardoor de wijn een fruitig karakter en een prachtige 
structuur ontwikkelt. Prisé tenslotte is de meest zuidelijk 
gelegen wijngaard en de perfect gerijpte druiven verlenen 
kracht en maturiteit aan de wijn. Wanneer men al deze af-
zonderlijke elementen verenigt in één wijn, dan krijgt men 
een complete en evenwichtige voltreffer.

Chateau de Fuissé  - Pouilly Fuissé ‘Tête de Cru’ 
Winespectator Pouilly Fuissé ‘Tête de Cru’ 2015 – 92/100
A ripe, opulent style, well-structured courtesy of the vibrant 
acidity. Peach, apple and baking spice flavors are up front, 
with a stony element chiming in on the finish. Shows fine ba-
lance and expression. 

Château de Fuissé - Pouilly-Fuissé « Vieilles Vignes »
100% Chardonnay. Voor zijn Pouilly-Fuissé « Vieilles Vignes »  
doet Château de Fuissé een beroep op zijn allerbeste per-
celen, waarvan de wijnstokken reeds een leeftijd hebben 
bereikt tussen de 40 en 70 jaar. Deze topwijngaarden, met 
hun diepe wortels en lage rendementen, garanderen een op-
timale ontwikkeling van de druiven, waardoor er niets aan 
expressiviteit verloren gaat. Dit buitenbeentje overstijgt alle 

eigenschappen van een individuele terroir en bereikt een 
superieur niveau waarbij de expressie nog meer compleet, 
meer complex en meer representatief is voor de appellatie 
Pouilly-Fuissé. Bovendien draagt dit schitterend product de 
eigen stempel van de vinificateur. De kalkhoudende bodem 
verleent aan deze wijn een mineraliteit, waardoor delicate 
noties van munt, witte bloesems, frisheid en elegantie con-
stant aanwezig zijn. Vlezig, rond en vettig, met een goede 
concentratie. De grote troef van deze wijn ligt in zijn ma-
turiteit, die perfect in evenwicht wordt gehouden door een 
voortreffelijke mineraliteit en een verfrissende aciditeit. Een 
raszuivere, stevige wijn, vlezig en geconcentreerd met een 
vat vol reserves voor de toekomst ! Perfecte begeleider bij 
kreeft, edele vissoorten, gevogelte (breskip met morilles), 
wit vlees en foie gras.

Winespectator Pouilly Fuissé ‘Le Clos’ (Vieilles Vignes) 2015 
– 93/100
This is opulent, with a smoky, toasty cast to the peach, lemon 
and stone flavors. Tightens up midpalate, where the vibrant 
structure takes over. Builds to a lingering aftertaste of lemon, 
spice and mineral.

Château de Fuissé - Saint-Véran
100% Chardonnay. De appellatie ‘Saint Véran’ vormt als 
het ware de gouden gordel rond Pouilly Fuissé. Château de 
Fuissé heeft het voorrecht om zich voor zijn Saint Véran te 
kunnen bedienen van drie uitstekend gelegen, zij het karak-
teristiek verschillende wijngaarden. ‘Le Clos’, de grootste 
van de drie, gedijt op mineraalrijke, graniethoudende bodem, 
waaraan de wijn zijn kracht en mooie structuur te danken 
heeft, maar ook zijn garantie op een schitterende aciditeit. 
De andere twee percelen vinden we terug in ‘Les Cras’ (komt 
van Craie - krijtbodem). Deze kalkrijke bodem ontleent aan 
de wijn zijn mineraal en fruitig karakter. De vinificatie in cu-
ves is hier vooral gericht op het behoud van de puurheid van 
het fruit en de mineraliteit. De bekommernis om een goed 
evenwicht tussen de rijkheid en de frisheid van de wijn te 
bekomen, is groot. Château de Fuissé weet met zijn Saint Vé-
ran de kwaliteit van grote broer Pouilly Fuissé zeer dicht te 
benaderen: een intens krachtige neus van rijp fruit en witte 
bloemen; een in de mond stevig gewortelde, vlezige wijn, 
met behoud van een mooi mineraliteit, afgerond met noties 
van citroen en groene appel; en een frisse en solide textuur, 
weten de wijnliefhebber zonder moeite hiervan te overtui-
gen! Ideaal bij het aperitief, maar ook heerlijk bij zeevruch-
ten, oesters en de typisch Bourgondische gerechten als jam-
bon persillé, kikkerbilletjes en escargots de Bourgogne.

DOmaine auvigue – sOlutrÉ     
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maisOn jean thÉvenet – mâcOn clessÉ      

Traditie, topselectie, lage rendementen, biocultuur en perfectionisme maken van Jean Thevenet 
een grootmeester in  Mâcon Viré en Mâcon Clessé, deelgemeenten van Mâcon.  Zijn productie is 
zeer beperkt.  De wijnen pronken op de wijnkaarten van de beste restaurants.

Jean Thévenet is volgens velen de beste producent in zijn streek. Deze eigenzinnige wijnmaker zweert 
bij het traditionele wijnmaken van zijn voorouders. Net zoals zijn grootvader plukt hij de Chardonnay 
laat en gedeeltelijk overrijp. In combinatie met lage rendementen, doorgedreven selectie van de drui-
ven, rijping op de gist (“sur lie”) en een beperkte temperatuurcontrole (de natuurlijke isolatie van zijn 
wijnmakerij volstaat) geeft dit witte wijnen met een complexiteit en een body die men in de Mâconnais 
zelden aantreft.

Uit : “Les vendanges à Clessé et Mâconnais au 19ième siècle” 
(E. Violet 1932). 
Les raisins blancs étaient vendangés bien plus tard que les 
rouges, on les laissait mûrir. Dans ce temps où il n’y avait guè-
re de maladies sur les raisins (absence de mildiou et d’oïdium), 
ils étaient bien francs, ils se gardaient sans pourriture (pour-
riture grise) des fois jusqu’à la Toussaint, mais aussi on avait 
souvent bien froid pour les ramasser. Ils étaient tout levrou-
tés, ils étaient sucrés comme du miel.

Robert Parker The Wine Advocate
 …these are the wines of a genius…Jean Thevenet makes the 
finest wine of the Maconnais region.

La Revue du Vin de France:
S’appuyant sur une tradition ancienne de vins moelleux (« le-
vroutés », disait-on autrefois), Jean Thévenet et son fils Gau-
tier ont beaucoup œuvré pour la reconnaissance des vins à 
sucres résiduels dans cette partie de la Bourgogne. Leur pro-
duction comprend également une très belle série de vins secs, 
dont l’ampleur et la richesse peuvent parfois désarçonner 
quelques palais inexpérimentés. Le domaine a la bonne idée 
de mettre sur le marché des cuvées souvent prêtes à boire. En 
dehors de la Bongran, ils produisent également des vins sur 
le domaine de Roally (Mâcon-Villages) et Emilian Gillet (Viré-
Clessé).

Bourgogne Aujourd’hui
Depuis près de cinquante ans, Jean Thévenet a résisté à  
bien des sirènes pour continuer inexorablement de  
produire quelques-uns des plus grands vins blancs de  
garde de Bourgogne … 

Jean Thévenet werd door dit tijdschrift uitgeroepen tot  
« Producteur de l’année »

Macon Viré Clessé Tradition Domaine de la Bongran
The Wine Advocater – Robert Parker 92/100
The 2011 Viré-Clessé Quintaine Cuvée E.J. Thevenet comes 
from vines on Oxfordian limestone soils and is the one to go 
for if you like to keep your Mâconnais dry and without resi-
dual sugar. It has an absolutely divine bouquet that can ba-
rely contain its heady perfume of orange blossom, peppermint 
and wild fennel, just a smear of dried honey on top and maybe 
even a hint of truffle. This is so nuanced but, at the same time, 
very complex. The palate is well balanced with lemongrass 
and orange rind, marmalade surfacing midway through the 
experience. The acidity is very well judged and there is a very 
harmonious, almost Condrieu-like finish that has swagger and 
verve. What are you waiting for?...Grab some bottles.

Macon Viré Clessé Domaine E. Gillet
The Wine Advocate – Robert Parker 92/100
The 2014 Vire-Clesse Quintaine, which has seven to eight 
grams per liter residual sugar, has a pure and generous bou-
quet of acacia honey, hints of almond and peach, more ac-
curately overripe peaches that are well defined. The palate is 
very well balanced, that acidity counterbalancing the richness 
in situ. It has a lovely, slightly viscous texture and a complex 
second half of white peach, apricot and a pinch of spice. It 
just seems to flow across the mouth. Personally, I would be 
inclined to serve this as a slightly chilled desert wine. This is 
outstanding.
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maisOn jean thÉvenet – mâcOn clessÉ      

BOurgOgne

DOmaine FOrey pere et Fils – cOtes De nuits      

Domaine Forey is al 4 generaties lang een niet te versmaden pareltje in Vosne Roma-
née. Thans wordt dit huis geleid door Régis Forey, een gedreven producent, die steeds 
alert blijft voor het maken van zeer mooie kwaliteitswijnen. Misschien wel één van de 
kleinste domeinen uit Vosne Romanée, maar met fantastische, stijlvolle wijnen. Prijs-
kwaliteit is dit domein een unieke ontdekking!

Zowel het huis, de kelders, als de wijngaarden grenzen aan het legendarische ‘Do-
maine de La Romanée Conti’. De huisstijl bestaat uit wijnen gemaakt op hun fruit, ho-
mogeen in smaak en mild in tannines. Hier wordt geselecteerd op het beste fruit. De 
welwillende stijl van deze wijnen vinden we vooral terug in zijn klassieke Bourgogne 
en Vosne-Romanée AOC, met zachte, elegante, romige tannines. Meer kracht en be-
waarpotentieel vinden we in zijn Nuits-Saint-Georges en Premiers Cru’s.

Domaine Forey - Bourgogne Pinot Noir
Deze Pinot Noir barst van de aroma’s van kersenpitten, 
pruimen, specerijen en tabak. Volledig in de stijl van het huis, 
waarbij het fruit de hoofdrol krijgt. Een absoluut fabuleuze 
rode Bourgogne!

Vinous – Antonio Galloni 88/100 – Bourgogne Pinot Noir 
2014
Aromas of red berries and spices, plus a suggestion of exo-
tic fruits. Juicy, savory and fruity; there’s nothing pretentious 
about this wine but it’s distinctly gulpable owing to its ba-
lance of sweetness and salinity. This very fresh Bourgogne 
already offers terrific drinkability.

The Wine Advocate – Robert Parker 92/100
The 2013 Clos Vougeot Grand Cru from Domaine Forey Père 
& Fils has a delineated, nicely focused bouquet with crisp red 
cherry and strawberry scents, more “open for business” com-
pared to its peers with subtle mineral/cold stone elements 
becoming more obvious as it swirls in the glass. The palate 
is medium-bodied with crisp tannin, slightly chalky in texture 
but tensile. I like the energy here, even if it deserves more per-
sistence to show through on the finish. One to watch.

Vinous – Antonio Galloni 92-94/100 – Echezeaux Grand 
Cru 2015
Bright, dark red. Less unrelievedly black on the nose than most 
of the preceding 2015s here, offering sexy scents of dark rasp-
berry, red licorice and spices. In a sweet, distinctly silky style, 
elegant in the context of this line-up, with its black raspberry 
fruit complicated by spices, licorice, mocha and chocolate. For 
all its mid-palate creaminess, this aromatically complex wine 
is still holding plenty in reserve. Finishes with firm tannins and 
lingering notes of licorice and dark chocolate.

Vinous – Antonio Galloni 91-93/100 – Clos de Vougeot 
Grand Cru 2015
Bright red-ruby. Spicy aromas of black raspberry and violet 
are complicated by a wild leathery nuance. Large-scaled, 
seamless and rich; a distinctly pliant Clos Vougeot in a very 
broad, ripe, classically dry style. Finishes with substantial but 
ripe, dusty tannins that will require cellaring.
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DOmaine jean grivOt – vOsne rOmanÉe     

‘Imagine the different terroirs are a symphony, conducted and interpreted by the winemaker. His 
personal touch and passion can be felt through his wines …’ Etienne Grivot

Etienne Grivot (zoon van Jean Grivot) gaat zeer inspirerend te werk met zijn rode bourgognes. 
Het concept bestaat uit een zo biologisch mogelijke wijnproductie en het beperken van de ren-
dementen. Deze man maakt monumentale Pinot Noir en behoort daardoor tot de topproducen-
ten uit de Côtes de Nuits. Een voorbeeld van stijl en evenwicht, duidelijke tannines en massief 
fruit. Diep geconcentreerde wijnen met heel wat finesse, waarin de persoonlijkheid van Etienne 
Grivot en de eigenheid van de bodem perfect terug te vinden zijn.  

La Revue du Vin de France
Etienne Grivot est l’un des vignerons les plus perfectionnis-
tes de la Côte de Nuits. Sa quête ressemble à la quadrature 
du cercle. Comment concilier en effet profondeur de matière 
et délicatesse dans la texture ? Maturité complète du raisin 
et fraîcheur aromatique ? Aptitude à la très longue garde et 
ouverture immédiate du bouquet ? Si les vins peuvent parfais 
se montrer austères durant leur jeunesse, et par la même dif-
ficiles à juger. Le temps leur rend généralement grâce.

The Wine Advocate – Robert Parker 90/100
Bottled last February, the 2014 Vosne Romanee has a fra-
grant red cherry and cranberry-scented bouquet that is con-
servative but well defined. There is plenty of freshness here. 
The palate is medium-bodied with crisp tannin, vibrant dark 
berry fruit, a touch of cola and fine mineralité on the finish. 
Excellent.

The Wine Advocate – Robert Parker 91-93/100
The 2012 Nuits Saint Georges Les Charmoix is Etienne Gri-
vot’s second village cru in Nuits Saint Georges, sourced from 
old vines with a propensity to ripen a little later than Les La-
vieres. The nose is therefore rounded and fleshier than the 
aforementioned cru with buoyant red cherries and strawber-
ry. The palate is also showing a more sorbet-like freshness and 
offers lovely blood orange notes on the vibrant finish. This is 
superb for a village cru.

The Wine Advocate – Robert Parker 93/100
The 2014 Clos de Vougeot Grand Cru builds on the promise 
from last year with great transparency and sense of energy on 
the nose: blackberry, wild hedgerow and superb mineralité. 
The palate is medium-bodied with crisp tannin, energetic and 
tensile, full of vibrancy and tension with a structured, quite 
grippy finish. Give this 3-4 years in bottle and it may even 
warrant a higher score.
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g.D. vajra – BarOlO (piemOnte)    

“... a window from which to see 
the seasons on the hills, the ripening of the grapes, 

the ageing of the wines in the cellar. 
A place that speaks about our land and of 
those who work to harvest the best fruit.” 

Milena Vaira

‘Aldo en Milena Vajra are among the quietest and most introspective of Piedmont’s top echelon growers. It is the wines that do the 
talking here, and they do that ever so eloquently.’ 

‘Aldo and Milena Vajra craft some of the most beautiful, original wines in all of Italy. Frankly, it is impossible to go wrong with any 
of these superb bottles.’

‘Vajra is one of Piedmont’s best kept secrets. Here readers will enter a world of sublime hand-crafted, artisan wines of the very 
highest level.’
R. Parker The Wine Advocate

Het wijngoed G.D. Vajra is gesitueerd in Vergne, het hoogst gelegen dorp van Barolo. De heuvels hier hebben een onder-
grond van kalk, mergel en rotsresiduen. Deze terroir is zeer typisch voor Barolo en vormt een perfecte voedingsbodem voor 
fantastische wijnen die elegant, geurig en fruitig in het glas vloeien, met een bijzonder vermogen om mooi te verouderen.

De immer stijlvolle Aldo Vaira leidt al sinds 1972 het wijnbedrijf, samen met 
zijn echtgenote Milena. Zij hebben steeds hun eigen weg gevolgd met als doel 
traditie en modernisme te combineren tot een unieke synthese. Sinds enkele 
jaren hebben hun drie kinderen, Giuseppe, Isidoro en Francesca het familie-
bedrijf vervoegd. De wijnen die hier worden geproduceerd dragen allemaal 
het respect voor terroir en appellatie in zich, en blinken uit in puurheid en 
elegantie. Hier staat de wetenschap volledig in het teken van de kunst van 
het wijn maken. Moderne technieken en instrumenten worden ingezet met 
de wetenschap dat het succes van goede wijn evenzeer het resultaat is van 
hard werken, jarenlange ervaring en traditie. 

In de loop der jaren wist Aldo Vaira zijn wijngaarden in oppervlakte uit te 
breiden tot 50 ha. Nieuwe wijngaarden betekende ook nieuwe druivenras-
sen. Hier vindt men een breed spectrum van lokale variëteiten zoals Neb-
biolo, Barbera, Dolcetto, Freisa en Moscato, maar ook de geliefkoosde rassen 
van de familie Vaira, zijnde Riesling en Pinot Noir.

Kort geleden ontfermden de drie kinderen Vajra zich over het wijndomein van één van de oudste families in Serralunga d’Alba, 
Luigi Baudana. Een kleine, goed verborgen parel, wiens geheim werd gedeeld door slechts enkele gefortuneerde wijnliefheb-
bers. Giuseppe, Isidoro en Francesca beschouwen zichzelf thans als de ‘guardians’ van dit prachtig stukje geschiedenis.

Deze moderne producent speelt met het fruit en kneedt de doorgaans harde tannines tot elegante, romige vormen. Zijn belang-
rijkste objectief is het bewaren van het jonge, geconcentreerde en rijpe fruit, dat geurt naar gedroogde pruimen, cassis en zwart 
fruit. Dit maakt dat de wijn reeds op jonge leeftijd overheerlijk is, maar toch ook een mooi bewaarpotentieel kan voorleggen. G.D. 
Vajra is hiermee een solide, niet meer weg te denken waarde geworden in Barolo ! Getuige hiervan de vele positieve persartikels 
die de laatste jaren verschenen over dit schitterende en vooral bijzonder sympathieke familiedomein. Teveel om alles te citeren, 
we doen een poging om er een kleine selectie van weer te geven.

italië
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Moscati d’Asti
Stro gele dessertwijn met gouden highlights. Het boeket is 
intens en heel erg uitnodigend met zachte tinten van mus-
kaat en perzik. De smaak is zoet tot licht zoet, licht tintelend, 
zeer aromatisch, perfect gebalanceerd en zeer fruitig. Ori-
ginele dessertwijn met een alcoholgehalte van slechts 5,5% 
vol.

Robert Parker Wine Advocate – 89 points
Stylistically, this is a Moscato built on energy and texture …

Wine Ethousiast Top 100 of 2016
2015 Moscati d’Asti. From old vines located in the very top 
vineyards of the region, this Moscati d’Asti will surprise you 
with its purity of aromatics, weighless freshness and intense, 
long finish of yellow and tropical fruits.

Dolcetto d’Alba
Dolcetto is een veeleisende inheemse variëteit die alle aan-
dacht eist van een prima donna. Vandaar dat G.D. Vajra zijn 
Dolcetto laat opgroeien in de beste omstandigheden in de 
allerbeste wijngaarden. Deze wijn is in Piemonte hét grote 
rode succesnummer en geniet hier bijgevolg heel wat be-
kendheid. Naast zijn vertrouwde naam dankt hij zijn succes 
aan zijn aantrekkelijke eigenschappen: bescheiden tannine, 
bescheiden zuren en een mond vol rood fruit. Vajra’s Dolcet-
to is een prachtige symphonie van smaken en geuren !

Wine Spectator Dolcetto d’Alba 2013: 90 points

Antonio Galloni Vinous – 88 points 
Vajra’s 2014 Dolcetto d’Alba is a classic, mid-weight Dol-
cetto with plenty of varietal character and nuance. Sweet  
blueberries, licorice, spice and leather are laced together in a 
refreshing, polished Dolcetto. 

Barbera d’Alba
Kan beschouwd worden als het kleinere broertje van de Ba-
rolo. G.D. Vajra beschikt hier over oude stokken Barbera en 
maakt hiervan een schitterende donkerrode wijn, met een 
sterk aromatisch palet van rode bessen pruimen, zwarte 
kers, gedroogde kruiden, mineralen en een hint van teer. Een 
rijke minerale structuur, robuust en een feest aan zwart fruit, 
rijpe zoete vruchten zoals vijgen en gekonfijte citruspelle-
tjes. Toch behoudt deze wijn al zijn finesse dankzij de mooie 
natuurlijke zuren en een doordachte vinificatie. Barbera 
vraagt meestal enkele jaren fles, hoewel de filosofie en vak-
kennis van Aldo hier het tegendeel bewijzen.  Schitterende 
wildwijn.

Antonio Galloni Vinous - 88 
Vajra’s 2013 Barbera d’Alba is soft, sexy and enveloping, with 
no hard edges and lovely balance. Dark cherry, plum, spice, 
menthol and sweet spices are all pushed forward. Drink this 
succulent, racy Barbera over the next few years. 

Langhe Rosso
Nebbiolo, Dolcetto, Barbera en kleine hoeveelheden Alba-
rossa, Freisa en Pinot Noir. Intrigerende aroma’s van rood 
fruit en pruimen, onderlijnd met noties van bloemen en spicy 
kruiden, prikkelen de zintuigen vanaf het allereerste mo-
ment. Deze aromatische weelde wordt in de mond nog ver-
der aangevuld met amandelen, zwarte peper en Aziatische 
kruiden, alles eindigend in een verfrissende finale. Deze wijn 
is een huwelijk tussen een Barolo en een klassieke Bourgog-
ne, met zeer veel fruit en stralend van elegantie.

Langhe Nebbiolo
Deze wijn is meer dan een koopje. Vajra’s ‘Langhe Nebbiolo’ 
komt van jonge stokken uit de Barolo wijngaarden en gaat 
reeds na een jaar op fles. Mocht men deze pas na drie jaar 
commercialiseren, dan zou deze als Barolo verkocht mogen 
worden.  Deze ‘kleine Barolo’ krijgt evenveel aandacht als 
zijn ‘grote broer’, wat een verklaring geeft voor de enorme 
kwaliteit. Een perfecte weergave van de Nebbiolodruif en 
haar aroma’s. Hier proeft men het origine van een Barolo. 
Een verfijnde temperamentvolle wijn, vol fruit en karakter, 
zonder de klassieke harde tannines (zoals vele klassieke Ba-
rolo). Intense aroma’s van rozen, viooltjes, kersen en prui-
men. In deze wijn spelen fluweelzachte, soepele en mondvul-
lende smaken solo, mooi versmolten fruit het orkest.  

Antonio Galloni Vinous - 90 
The 2013 Langhe Nebbiolo is a beautiful example of the vin-
tage. A dark, inviting wine, the 2013 possesses striking aro-
matics, expressive fruit and a classic, mid-weight feel. Sweet 
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red cherry, plum, spices and licorice inflections add the closing 
shades of nuance. Young vine fruit from both Bricco delle Vi-
ole and Ravera rounds out the blend. 

Barolo Albe 
Antonio Galloni Vinous – 94 
The 2010 Barolo Albe is a real stunner. Brilliant and finely 
sculpted on the palate, the 2010 dazzles from the very first 
taste. Expressive, floral notes meld into bright red fruit, mint 
and crushed berries in a vibrant, striking Barolo endowed with 
pure energy and class. In most vintages, the Albe is juicy and 
fruit-driven, but in 2010 is the wine’s minerality that is front 
and center. Aldo Vajra opted to bottle the 2010 a little bit ear-
lier than normal in order to preserve freshness, a decision that 
worked beautifully here. 

Barolo ‘Bricco delle Viole’ 
Antonio Galloni Vinous - 94+
Freshly cut flowers, sweet red berries, mint and cinnamon are 
all laced together in the 2011 Barolo Bricco delle Viole. The 
flavors are bright, lifted and focused, but the texture and silki-
ness capture the resonance and generosity of the vintage. This 
is a beautifully balanced, harmonious Bricco delle Viole that 
should drink well relatively early. In 2011, Bricco delle Viole is 
all about sensuality. What a gorgeous wine this is.

Top 100 Wine Spectator 2016 – 95/100
G.D. Vajra Barolo Bricco delle Viole 2011. Graphite and iron 
aromas lead off, with cherry, floral, licorice, tea and under-
brush flavors. This is intense, vibrant and resonant on the 
long, fruit- and mineral-infused aftertaste.

Luigi Baudana & G.D. Vajra Serralunga d’Alba Barolo - 
Piemonte
Antonio Galloni Vinous
‘Aldo Vajra, his wife Milena, and their children Giuseppe, 

Isidoro and Francesca, have done a magnificent job in resus-
citating Baudana (…). The Baudana wines are naturally richer 
and more powerful than the wines the Vajras make in Barolo, 
reflecting their Serralunga origins.’

Langhe DOC Bianco Riesling ‘Petracine’
100% Riesling. Aroma’s van perzik en abrikozen, met lichte 
citrus accenten en mineralen. De smaak is een ware sensatie, 
vol en stevig met een prachtige balans. Wit fruit, perziken, 
appel, citrus en kruisbesjes sieren het overheerlijke smaak-
palet. De afdronk is lang en vol.

Langhe DOC Bianco Dragon Chardonnay
Een buitenbeentje uit de Langhe regio, samengesteld uit 
80% Chardonnay en 20% Sauvignon, Riesling en Nascetta, 
met de signatuur van topproducent Aldo Vaira uit Barolo 
(Piemonte). Dit pareltje schittert dankzij het in stand houden 
van een decennia lange traditie ingezet door de Baudana-fa-
milie, één van de oudste geslachten in Serralunga d’Alba, en 
thans verder uitgedragen door de kinderen Giuseppe, Frans-
cesca en Isodoro Vaira. Zeer typisch aan deze witte Serralun-
ga wijn is het droog parfum van steen, bloemen en zomers 
gras en een bijzonder smaakvol palet. De extra Riesling die 
de kinderen Vaira toevoegden (afkomstig uit de wijngaarden 
van G.D. Vajra) zorgt voor een extra elegantie en een impo-
nerende finish. Kortom, deze ‘dragon’ laat ons proeven van 
een mooie, minerale wijn, die gemakkelijk het niveau haalt 
van een betere Bourgogne!

Wine Spectator – 93 points
Luigi Baudana Barolo Baudana 2012.  Red Eucalyptus, lico-
rice, leather, cherry and spice aromas and flavors signal this 
tightly wound red. Dense tannins shore up the flavors. The 
acidity keeps the finish focused and long. 

Barolo DOCG Luigi Baudana & G.D. Vajra 
Antonio Galloni Vinous – 91 
Sweet red cherry, iron, smoke, tobacco 
and white pepper are some of the sig-
natures in the 2012 Barolo Baudana. 
This is another intense, searing Barolo 
that is going to need time. Today, the 
tannins are pretty much overpowering, 
but there is good depth of fruit lurking 
beneath. The Baudana is the more  
delicate of the two single-vineyard  
Barolos, in relative terms, given that 
both are very clearly Serralunga wines.

Antonio Galloni Barolo Baudana 2010: 95+

i tal ië
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aZ agricOla lOrenZOn – isOnZO Del Friuli DOc      

Begin jaren 50 arriveerde Severino Lorenzon als pionier in Friuli. Hij kocht er godvergeten lan-
derijen op, waarin niemand geïnteresseerd leek. Dankzij zijn professionaliteit, zijn integriteit, 
zijn doorzettingsvermogen en vooral zijn passie voor het wijnmaken, slaagde hij erin om een 
stevige basis te leggen voor een prachtig wijndomein. Mede met de hulp van zijn zoon Enzo, die 
thans het bedrijf leidt samen met zijn twee zonen Davide en Nicola, mogen we dit domein van-
daag de dag rekenen tot één van de meest toonaangevende bedrijven in Friuli Venezia Giulia. 
Friuli situeert zich in het noordoosten van Italië en grenst aan Oostenrijk (Alpen) en Slovenië. 
Isonzo del Friuli DOC behoort tot de top binnen Friuli.

 
Borgo dei Vassalli – Friuli
Pinot Grigio – IGT Venezia - Giulia Wit
Deze volfruitige wijn heeft een frisse structuur waarbij de 
Pinot Grigio (hier als witte wijn gevinifieerd, waardoor hij 
een sterke elegantie en finesse meekrijgt) zorgt voor body 
en karakter. De mooie kruidigheid en het bloemig accent 
creëren finesse. De fijne zuren zorgen voor een heerlijk mi-
neraal karakter. Perfect te combineren bij lichte visschotels 
of bij wit vlees.

I Feudi di Romans – Friuli
I Feudi di Romans is de reflectie van de spirit van een famili-
aal wijndomein, waar respect voor eenvoud en bescheiden-
heid in de wijngaard hoog in het vaandel wordt gedragen.

Pinot Grigio – DOC Isonzo del Friuli Wit 
De Pinot Grigio is als eerste gerijpt, wordt als eerste geoogst 
en wordt als eerste geproefd als de bekroning op het werk 
in de wijngaard. De grote charme van deze druif zit in zijn 
delicate, precieuze en tegelijkertijd sterke persoonlijkheid. 
De familie Lorenzon heeft dit heel goed begrepen en hoeft 
in feite niets anders te doen dan het temperament van de 
wijngaarden te behouden en weer te geven in de wijn. Een 
zinnestrelend, verfijnd boeket van acaciabloemen zet aan 
tot proeven. Een notabel parfum van citroenkruid en een 
bittertje in de mond schenken aan deze droge witte wijn 
een plezierig, maar toch gedistingeerd karakter. Mooie volle 
structuur. De betere Pinot Gris, maar dan uit Italië. Perfec-
te partner bij wit vlees, gevogelte met krachtige sausen en 
rundscarpaccio.

A river runs through it…
Our Isonzo?
A magical charm of colours, scents, reflections and tones, an 
alternate game between the immobile rocks and
the flowing, musical water which varies from the blue-green of 
the turquoise minerals to the dark green of the malachite. At 
times fast flowing,it immediately widens out and becomes in-
creasingly prettier in the bed that it has hollowed out for itself.
Our wine? 
Son of the Isonzo, of the terrain watered by the river as it gra-
dually flows away from the hills, son of the man who tends 
the vines, who presses the grapes and closely supervises with 
renewed technology and antique passion. 
My wine?
...excellent today, better tomorrow, because it is made learning 
from yesterday’s results.

Enzo Lorenzon
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aZ agricOla lOrenZOn – isOnZO Del Friuli DOc      De marken   

Italië blijft één van de boeiendste en meest gevarieerde wijnlanden. Dankzij de grote verschillen in klimaat en bodem en 
de talloze lokale druivensoorten ontdekken we telkens weer verrassende wijnen. 

De Marken, of ‘Marche’ in het Italiaans, is een langwerpige regio langs de Adriatische zee. Deze prachtige, voor toeristen 
quasi onontgonnen en vrij onbekende streek, ligt nog steeds in de schaduw van buur Toscane, maar scoort steeds vaker 
dankzij wijnen met een uitstekende verhouding tussen prijs en kwaliteit.

De bekendste rode wijnen zijn de Rosso Conero en de Rosso Piceno. De eerste wordt verbouwd rond de hoofdstad An-
cona, en bestaat voornamelijk uit de druivensoort Montepulciano, aangevuld met Sangiovese. Rosso Piceno ligt verder 
naar het zuiden en draait de rollen vaak om: Sangiovese speelt dan de eerste viool, Montepulciano zorgt voor versterking. 

Liefhebbers van witte wijnen komen er ook aan hun trekken. Bekend is de Verdicchio-druif, die op haar best is in de ap-
pellatie Verdicchio dei Castelli di Jesi.

Wij focussen eveneens op een andere witte wijn uit de Marche: de Falerio. Deze wijnen komen uit de provincie Ascoli, aan 
de grens met Abruzzo. De wijngaarden overlappen dus met die van de Rosso Piceno. De druivensoort Trebbiano domineert 
er, maar ze wordt aangevuld met onder meer de typisch lokale soorten Passerina en Pecorino (niet te verwarren met de 
gelijknamige schapenkaas)

cOnti Di BuscaretO – marche      

Claudio Gabellini en Enrico Giacomelli volgden een aantal jaren terug hun hart om de IT-sector vaarwel te zeggen en zich te 
storten in het avontuur van hun gedeelde passie voor wijn en de wijncultuur.

Zij investeerden hun kapitaal in een 70-tal hectare wijngaarden, die voordien deel 
uitmaakten van een coöperatieve, waar enkel druiven geteelt werden om verder te 
verkopen, zonder zelf te vinifiëren. Zij kochten tevens een voormalige boerderij, die 
werd omgebouwd tot een heus wijndomein, waar ze nu ook zelf konden instaan voor 
hun eigen wijnproductie. Het wijnbedrijf ging van start in 2002 en het initiatief blijkt 
thans een succesverhaal. De kwaliteit groeit gestaag, en ook in kwantiteit neemt de 
productie jaar na jaar toe. Claudio en Enrico laten dan ook niets aan het toeval over. 
Zij laten zich begeleiden door een uitstekende equipe, waarbij oenoloog Umberto 
Trombelli een belangrijke schakel vormt. In de regio van de Marchen is dit een klin-
kende naam. Hij studeerde/werkte samen met de bekende oenoloog Giacomo Tachis, 
de grondlegger van Sassicaia. Een referentie die kan tellen !

Voor de naam ‘Conti di Buscareto’ vond Enrico Giacomelli zijn inspiratie in het Vaticaans museum, waar hij de foto zag die 
thans het logo van het wijndomein uitmaakt. Enrico raakte geboeid door de geschiedenis van de graven van Buscareto, die 
tijdens de Middeleeuwen een belangrijke rol hebben gespeeld in de regio.

 
Verdicchio Dei Castelli di Jesi Wit 

Deze  witte parel is gemaakt van 
100% Verdicchio, een in de regio 
van de Marche historische en 
legendarische druivensoort. In 
deze streek koestert men al eeu-
wenlang deze autochtone druif 
met de beste zorgen. En dit is dui-
delijk te merken aan het resultaat. 
De strokleurige, lichtgele tint laat 
al onmiddellijk een glimp zien van 
het te verwachten verfrissende 

karakter van deze overheerlijke Verdicchio. Het aroma is 
zeer typisch floraal met ware sensaties van hooi en appel. 
Een frisse, volle smaak lost alle verwachtingen in.  Goed ge-
balanceerde zuren smukken deze wijn prachtig op en blijven 
lang naknisperen in de finale.  Deze wijn wordt ongetwijfeld 
een hit bij allerlei visbereidingen, maar ook bij wit vlees zal 
hij zeker bekoren.

Crima Marche Rosso
80% Lacrima, 20% Merlot. 
De lacrimadruif is een aromatische variëteit die zich al vroeg 
in het voorjaar begint te ontwikkelen, met als gevolg dat ze 

ook sneller rijpt en kan geoogst worden. Het voor-
deel van deze “vroege wijn” is zijn frisfruitig karak-
ter met florale toetsen. Ook de intens donkerrode 
kleur is de verdienste van deze nobele druivensoort. 
Intense aroma’s van gecrushte bloemblaadjes en 
rode bessen sieren het parfum. De smaak is goed 

gebalanceerd en heeft een bescheiden frisheid. 
Een ronde, zijdezachte rode wijn die bij heel wat 
winterse gerechten voor de aangename toets zal 
zorgen, om het gezellige tafelen compleet te ma-
ken.

i tal ië
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salaDini pilastri – marche      

Dit landgoed is reeds meer dan 300 jaar eigendom van de graven van Saladini 
Pilastri. Traditie en kennis uit eeuwenoude ervaringen worden op dit prach-
tige wijndomein feilloos gekoppeld aan geavanceerde en steeds vernieuwende 
technologie. De wijnen die hier worden grootgebracht getuigen van de grote 
zorgzaamheid waarmee ze worden gevinifieerd. Zij verenigen in hun smaken 
en geuren de kleuren van het land waar ze zijn opgegroeid. Zij zijn het resultaat 
van een eeuwenoude kunst. 

Actueel beslaat de oppervlakte van de wijngaarden 320 ha, gelegen op de bes-
te kalkstenen hellingen van het Middeleeuws stadje Spinetoli en de zonnige 
heuvels van Monte Prandone en Porto d’Ascoli. Deze gunstige ligging garan-
deert de opbrengst van wijnen met een hoge, kwalitatieve standaard.

Sinds 1994 startte Saladini Pilastri met een organische manier van telen, waardoor geen chemische meststoffen en additie-
ven meer werden toegevoegd om de gangbare ziektes tegen te gaan. Bij Saladini Pilastri impliceert organisch cultiveren een 
kleiner rendement met een hogere kwaliteit en de bescherming van de natuurlijke rijkdommen en het ecosysteem. 

Graaf Saladini Pilastri is een voortrekker in het meest geroemde wijngebied ‘Piceno’ binnen de Marche. Hier maakt men, 
onder de deskundige supervisie van oenologen Alberto Antonini (vroeger werkzaam bij Antinori) en Roberto Cipresso (één 
van de belangrijkste figuren van de nieuwe generatie wijnmakers in Italië), heerlijke, dieprode wijnen, overgoten met zwart 
fruit. In de mond zijn ze rijk aan rijp, zoet, zwart fruit (zonder een zoete wijn te hebben) met enorm veel charme. Op dit 
domein weet men een perfecte symbiose te bekomen tussen dit fruit, de traditie van de regio, en de hedendaagse noden.

 
 

Robert M. Parker “the Wine Advocate
“Deze wijnen zijn kwalitatieve winnaars, in het bijzonder voor 
prijzenjagers” 

Falerio Bianco 
Druivensoorten: Trebbiano, Passerina, Pecorino.
Zijn typische strogele kleur en delicaat boeket zijn te danken 
aan de uitstekende ligging van de wijngaarden. Het aroma 
ademt een aangename frisheid uit, met heerlijk florale to-
nen. In de mond is de wijn subtiel filmend met een fris droge 
afdronk. Een heerlijk soepele, elegante witte wijn met een 
volle structuur, die perfect combineert met asperges, frisse 
salades, lichte visgerechten en wit vlees. 

Vinous – Antonio Galloni – Falerio 2014 – 88/100
Bright gold-tinged yellow. Begins with an intense banana 
aroma, then shows more Falerio-typical notes of citrus fruits, 
freshly cut grass and sage. Broad and horizontal yet weight-
less, with flavors of aromatic herbs and stone fruits, this 
builds nicely on the back end, finishing with a subtle dusty 
saline character and hints of passion fruit and banana. This 
struck me as a rather large-scaled Falerio.

Saladini Pilastri Rosso Piceno Rood 
Dit is een feest van 70% Sangiovese en 30% Montepulciano. 
Een stunt in deze prijsklasse, het pronkstuk van dit domein. 

Bovendien is deze wijn een kwaliteitsaanvoerder geworden 
onder de biologische wijnen. De neus is rijk en persistent 
met een bijzonder gesofisticeerd bessenaroma waarin hints 
van zwarte kers, hazelnoten, munt en aarde een diepe in-
druk nalaten. Het fris en fruitig smaakpalet is mooi gestruc-
tureerd met een zijdezachte textuur met mooi versmolten 
tannines. Ideaal bij gegrild vlees  en gevogeltebereidingen.

Frank Van der Auwera 
‘Oenoloog Roberto Cipresso – ‘kenners’ van de moderne Ita-
liaanse oenologie slaken bij het horen van de naam spontaan 
hoerakreetjes – is de man achter deze rosso uit de Marche, 
in Centraal-Italië. Terwijl de DOC’s uit deze regio vroeger al-
leen bestemd waren om dorstige toeristen te laven, worden 
ze nu steeds meer gezocht door amateurs, die eens wat an-
ders in hun glas wensen. Na de dikke robijnrode kleur met een 
vet tranencollier volgt een prachtig zwoel geurenpakket met 
rijpe vijgen, blauwe pruimencompote en Turks fruit. Eveneens 
wat zwoele smaakstart waarna een heus mediterraan fruit-
carnaval aanvangt, vlezig en vet, met vooral rode en blauwe 
pruimen op de eerste rij. Als we dan nog bedenken dat dit 
een biovriendelijke wijn, is, dan rest u nog één ding: deze zon-
neklopper op maximaal 14° in uw glas gieten, zodat zijn tem-
perament aan de ketting blijft.’

Vinous – Antonio Galloni – Rosso Piceno 2014 – 88/100
Inky purple. Flinty aromas of blueberry, violet and dark choco-
late, with a hint of underbrush adding a musky earthy nuance. 
In a substantial style for the vintage, offering sweet dark fruit 
flavors and a touch of licorice. Tangy acidity lifts the gently 
tannic, persistent finish. Lots of flavor and only 12% alcohol.
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salaDini pilastri – marche      campO alla sughera – BOlgheri (tOscane)      

Bolgheri: een parel aan de kroon van Toscane.

Dit kleine, maar befaamde wijngebied, met slechts 16 ha wijngaarden, ligt even ten 
zuiden van de stad Livorno, aan de Toscaanse kust. Hier worden niet alleen twee 
van de meest besproken wijnen van heel Italië gemaakt, nl. Ornellaia en Sassicaia, 
maar huizen ook enkele van de meest beroemde wijnfamilies: Angelo Gaja en Piero 
Antinori. 

Sinds een 15tal jaar is hier een nieuwe wijnster zichtbaar: Campo alla Sughera ligt 
pal naast Ornellaia, deels naast Sassicaia. Met andere imposante buren als Gaja en 
Antinori is het duidelijk dat dit stuk Toscane een prima klimaat heeft voor de pro-
ductie van grote wijnen. De wijngaarden liggen op zeer korte afstand van de kust 
en vanaf het wijndorpje Bolgheri is de diep blauwe zee goed te zien. De positieve 

invloed van  het microklimaat met zijn koele zeebries op de ontwikkeling van de druiven, hoeft geen verdere uitleg.  Overal 
in dit wijngebied valt de lichtintensiteit op. Veel producenten vergelijken het met ‘de nieuwe wereld’ omdat er nauwelijks 
een inheemse Italiaanse druif te vinden is. Hier draait alles om de bekende Bordeaux rassen, Cabernet Sauvignon, Cabernet 
Franc en Merlot. Ook is in dit gebied de dichtheid van de aanplant vele malen hoger dan in andere delen van het land. Wijn-
gaardpercelen met 7000 tot 10.000 wijnstokken per hectare zijn hier gewoon, elders ligt dit vaak nog niet eens op de helft.

De familie Knauf, eigenaar van Campo alla Seghura heeft maar één doel voor ogen: excellente wijnen afleveren  die het 
enorme potentieel van de terroir verzilveren en het hoogste kwaliteitslabel verdienen. De wijnen die hier gevinifieerd wor-
den, zijn adembenemend lekker ! 

Campo Alla Sughera – Adéo - Bolgheri Rosso
Deze rode wijn is samengesteld uit de variëteiten Cabernet 
Sauvignon en Merlot. Beide druivensoorten worden apart 
gelagerd op eikenhouten vaten gedurende 12 maanden, die 
voordien werden gebruikt voor de lagering van de Arnione. 
De finale samenstelling wordt pas beslist voor de botteling. 
Het resultaat is een fijne, intense wijn met in het aroma zoet 
– kruidige noties van vanille en granaatappel. Mooi gebalan-
ceerd met een zachte structuur en zeer veel lengte. Zijn Ita-
liaans temperament past perfect bij vele Italiaanse gerech-
ten. Is eveneens overheerlijk bij allerlei vleessoorten (zowel 
wit als rood vlees) en champignons.

James Suckling Score: 92
Campo alla Sughera- Bolgheri Rosso Adèo 2013 
Plenty of fruit with walnut, berry and currant character. Hints 
of chocolate. Medium body, polished chewy tannins and a 
bright finish. Drink now.

Winespectator: 93/100
Wine Advocate – Robert Parker: 87/100
Vinous – A. Galloni: 90/100

Campo Alla Sughera Arnione – Bolgheri Rosso Superiore 
20% Cabernet Franc, 40% Cabernet Sauvignon, 40% Mer-
lot en 20% Petit Verdot. Arnione is de ‘eerstgeborene’ en 
daarmee hét paradepaardje van dit wijndomein. De zande-
rige bodem waarin de verschillende variëteiten opgroeien, 
zorgt voor een harmonieuze compositie zonder veel exces-
sen. Zorgvuldig uitgekozen eikenhouten vaten staan garant 
voor een unieke balans van de aroma’s en tannines. Hier 
wordt iets aan het toeval overgelaten om het ultieme ideaal 
te betrachten van een perfect gemodelleerde wijn met een 
zeer begerenswaardig karakter. Deze intens robijnrode wijn 
is geraffineerd en complex. Het aroma kent een explosie van 
zwart fruit (zwarte bes en cassis) met hints van tabak en een 
harmonieuze kruidige toets. De structuur is vol en uiterst 
precies gebalanceerd. Zacht en elegant met een lang nazin-
derende finale. Dit is wijn met topklasse !

The Wine Advocate: 90/100

Weetje:
Al deze wijnen kregen de naam mee van een Grieks essayist /  
wijsgeer, levend in de 3° eeuw voor Christus. Zij schreven 
verschillende verhandelingen, onder andere ook over de 
kunst van het wijnproeven.

i tal ië
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la FiOrita – mOntalcinO      

Roberto Cipresso heeft zich over de jaren heen ontpopt als één der belangrijkste figuren van de 
nieuwe generatie wijnmakers van Italië. De sympathieke Cipresso consulteert zo’n 25 domeinen 
in Italië (en een aantal in Zuid-Amerika) en hij doet dit met zo’n passie en kunde dat vele andere in 
de rij staan om van zijn diensten te mogen gebruik maken. 

Roberto’s ware ziel ligt in Montalcino: hier startte zijn carrière als jonge oenoloog, hier vestigde hij 
zich met zijn familie, hier bezit hij zijn eigen wijngaarden. La Fiorita is dus de persoonlijke wijn van 
een befaamde oenoloog en het meest verbazende is dat de wijnen van La Fiorita niets met high tech/
moderniteit/trends te maken hebben. Roberto laat het terroir en de druif voor zich spreken. Zijn in-
grepen zijn onmerkbaar – kenmerk van een groot wijnmaker. Wij durven de Brunello van La Fiorita 
makkelijk te bestempelen als de meest verfijnde en elegante wijn van de appellatie.

“I like to believe my wines will be around after my life. My wines are my life.”

 
Brunello di Montalcino: 100 % Sangiovese
Een zeer mooie donkere, robijnrode kleur. Explosieve 
aroma’s van kreupelhout, tabak, teer en zwarte peper. In 
de mond herkennen we vooral zwart fruit (braambessen), 
delicieus vermengd met paddestoel en geroosterde koffie-
bonen. Deze weelderige, mondvullende wijn is zeer gecon-
centreerd en tegelijkertijd fris met mooie soepele tannines. 
Lange afdronk met opnieuw een opwelling van zwarte bes-
sen..

Wine Spectator – Brunello di Montalcino 2010: 95/100
Sweet cherry and berry fruit fills the center of this red, with 
spice, tobacco and bitter almond playing supporting roles. 
Firmly structured, yet balanced, with a long, spice-filled af-
tertaste. 

Igt Laurus
75 % Sangiovese, 30 % Merlot. Dit is de tweede wijn van 
La Fiorita en kan gerust als het kleine broertje van de 

Brunello door het leven gaan. Deze wijn werd op de-
zelfde zorgvuldige wijze behandeld, doch in tegen-
stelling tot de Brunello (2 jaar houtlagering) bleef hij 
“slechts” 1 jaar op vat. Laurus is veel vlugger toegan-
kelijk dan de Brunello en biedt prijs/kwaliteit zeker 
een meerwaarde aan. Dezelfde donkere robijnrode 
kleur. In de neus zoete kersen, een toets van kruiden, 
hout en een vleugje bittere chocolade, sensaties die 
zich ook in de mond laten proeven. Rond van smaak 
met zachte, soepele tannines.

DE PERS OVER ROBERTO CIPRESSO: 
Robert Parker Jr. “The Wine Advocate”:
Roberto Cipresso is one of the world’s most gifted viticultura-
lists and winemakers. His passion for wine of soul, character, 
and above all, terroir, is almost that of a religious zealot. Re-

cognizing that market demands are often at odds with the 
pursuit of individuality ... he refuses to compromise, and pro-
vides an almost spiritual guide to his philosophy of vineyard, 
wines, and life. It is great honor to welcome a gifted and bril-
lant man of the soil to the fellowship of wine writers.”

James Mosesworth “Wine Spectator”:
Robert produces wine without imposing a predefined style. 
He allows the land to speak and communicate its truth, which 
is the sign of a great wine.



9 9

la FiOrita – mOntalcinO      citra – aBruZZO      

vini, volti, valori

De wijnen van Citra hebben hun wieg staan in het indrukwekkende landschap van de Abruzzen, waar puurheid en authen-
ticiteit nog een rol van betekenins spelen. Hier behoort de cultuur van het wijnmaken tot de alledaagse realiteit, als erfenis 
van een lange traditie agrarische ontwikkeling, waar de vastberadenheid van de mens en de vrijgevigheid van de natuur 
hebben geleid tot ambitie en passie. Deze voor toeristen nog vrij onbekende streek strekt zich uit over het Majella gebergte 
en het Gran Sasso massief, tot aan het blauw glinsterende water van de Adriatische zee. Het klimaat is er bijzonder gunstig 
voor de wijnproductie: warme zomers met temperaturen die overdag hoog kunnen oplopen, maar die getemperd worden 
door de zachte en koele zeebries van de nabijgelegen Adriatische zee. De nachten zijn dan weer zeer verfrissend, dankzij 
de nabijheid van het gebergte. Hier speelt het Citra – consortium een rol van betekenis en dient het als voorbeeld voor vele 
andere wijnproducenten in deze regio. 

Citra – Montepulciano d’Abruzzo Rood
Deze intens rode – met violette nuances – kaskraker schenkt 
in het glas ontzettend veel genoegens voor maar weinig geld. 
Intense smaak van krieken en wild fruit met noties van viool-
tjes. Kruidig karakter waarin we vooral peper en lederwaren 
ontwaren. Volle en goed gestructureerde rode drinkwijn, 
met zachte tannines en een plezierige, aanhoudende finale. 
Past perfect bij allerlei vleesgerechten en houdt goed stand 
naast een stevige maaltijd met rijke sauzen. Een zeer all 
round wijn!

Frank Van der Auwera - Wijnkoopgids
‘Is het u ook al opgevallen ? De ‘Abruzzo’ levert, zelfs in deze 
belachelijk lage prijsklasse, waarin men tegenwoordig nog 
geen retourticket voor de tram of bus vindt, aan hoog tempo 
fruitgedreven, sympathieke wijnen af. Neem nu dit exemplaar: 
mediumrobijnrood met veel tranentheater en dynamisch bril-
jant. Rijpe blauwe en rode pruimen domineren het boeket, dat 
jammy en olieachtig in het glas deint. Dan is er die succulent 
dikke smaakvulling, met gekonfijte vruchten en vijgen, maar 
tegelijk toch voldoende vineus en een warme, peperige finale. 
Puur glasplezier, bij voorkeur met goede vrienden te drinken 
aan een zorgeloze tafel.’

Citra - Montepulciano d’Abruzzo Rosé
100% Montepulciano. Deze aantrekkelijke en goed gebalan-
ceerde rosé wijn wordt zorgvuldig gevinifieerd volgens oude 
traditie. Een aantrekkelijke kersenroze rosé met een intens 
fruitig aroma waarin aardbei, amandel en moerbei voor de 
verleiding zorgen. Harmonisch, fris en sappig in de mond , 
met een zachte en goed gebalanceerde smaak. Deze frisse 
en fruitige wijn is een goed compagnon voor vissoepen, licht 
geroosterde schotels en kazen, maar past eveneens uitste-
kend bij een bouillabaisse, wit vlees, pizza en zeevruchten.

Citra – Trebbiano d’Abruzzo Wit
100% Trebbiano. Ook hier is het bijna niet te geloven hoe-
veel lekkers we in het glas krijgen voor zo’n bescheiden 
prijsje. Plezierig, fruitig wit wijntje met een hint van peer en 
appel, afgerond met een bloemig kantje. Deze harmonisch, 
delicate, sappige maar vooral vriendelijke smaakmaker ge-
draagt zich als een excellente gastheer bij het aperitief, maar 
is ook breed inzetbaar bij allerlei visschotels en wit vlees. To 
be enjoyed every time of te day !

i tal ië
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OrlanDi cOntucci pOnnO – aBruZZO      

Deze producent is voor Caves de France al jarenlang dé referentie in de regio van de Abruzzen Hier heerst een uitstekend 
oenologisch klimaat en is de bodem, met zijn alluviale gravel in een kalkrijke mix, bijzonder geschikt voor zowel de inheemse 
druivenrassen (Trebbiano en Montepulciano) als voor Bordeaux gerelateerde rassen zoals Cabernet, Merlot en Petit Verdot. De 
wijnen van Orlandi Contucci Ponno zijn verbluffend! Dit wijndomein werkt met Donato Lanati, topoenoloog in Italië en even-
eens werkzaam bij Gaja en Isole e Olena, een belangrijke referentie die verklaart waar de gigantische kwaliteit vandaan komt.

Al van het begin van de 19° eeuw wordt hier wijn geproduceerd. De wijncultuur houdt de familie Orlandi Contucci al decennia 
lang in de ban. Het domein is gelegen op de heuvels die de Vomano rivier omringen, met zicht op de Adriatische zee die amper 2 
km ver is. De koele zeebries en de wind komende vanuit het eveneens nabijgelegen Gran Sasso bergmassief, milderen de warme 
dagtemperatuur en dragen bij tot een geprivilegieerd klimaat. 

Trebbiano d’Abruzzo “Colle della Corte” - wit 
Het streefdoel om deze Trebbiano tot een hoger level te lif-
ten dan wat er doorgaans op de markt verschijnt, is wonder-
wel gelukt. Een behoedzame verzorging van de wijngaard, 
beperking van de rendementen, en selectie van de beste 
druiven, dragen bij tot een schitterend resultaat. Deze witte 
mondvullende wijn draagt rijp exotisch fruit, blijft droog en 
fris, en heeft een vrolijk karakter. Deze wijn past uitstekend 
bij visgerechten en is een ware delicatesse als hij jong en koel 
geserveerd wordt.  

Frank Van der Auwera – Wijnrecensent bij De Standaard
Goudgeel – eigenlijk bijzonder geel voor zijn leeftijd, maat het 
druivenras zit hier voor iets tussen – maar kamerbreed glan-
zend. Fantastisch geschakeerd en geraffineerd boeket: lichtjes 
fumé, met daarna noga, ananas en witte chocolade. Na al dat 
intens gesnuif, volgt een mooi vette, mollige smaak, opnieuw 
met witte chocoladetruffel, naast pakken witte en gele vruch-
ten. Wel strakker en droger dan het boeket suggereerde, trou-
wens ook voorzien van heel fraaie zuren. Een ‘rijke’ wijn met 
veel smaaktalenten en nuances. 

Roccesco – Chardonnay – Colli Aprutini - wit
Deze Chardonnay wordt zo opgevoed dat alle natuurlijke 
eigenschappen van de druif bewaard blijven. Het prachtige 
bloemenboeket verkondigt een mooi gestructureerde en 
droge wijn. Geconcentreerde smaak met heerlijke fruittoet-
sen en een frisse finale met amandelnoten. Speels en fijn ! 
Past mooi bij wit vlees en geroosterde kip.

Montepulciano d’Abruzzo “La Regia Specula” - rood
De druiven worden manueel geoogst. Gul van kleur, zacht, 
mooi gerijpt fruit en … een pittig peperig karakter.  Deze 
Montepulciano heeft een goede structuur en is bijzonder 
overtuigend bij het proeven. Noties van rood fruit worden 
mooi afgerond door de fijne looizuren. De finale laat een lich-
te impressie na van mooi geëvolueerde tannines. Sommigen 
zouden denken aan een Sangiovese uit Toscane.
Proeft mooi bij allerlei vleesbereidingen.

Colle Funaro - rood
80% Cabernet Sauvignon en 20% Cabernet Franc. Deze 
druivensoorten werden 40 jaar geleden door Orlandi Con-
tucci Ponno aangeplant, als eerste in de Abruzzen. Hun 
bedoeling was om een zachte, geurige wijn te produceren 
als alternatief voor deze overwegend Montepulciano-ge-
kleurde regio. Het pionierswerk van de familie wordt thans 
bekroond met een Colle Funaro vol prachtig, rijp fruit, ho-
mogeen verweven in een stevige, licht getoaste wijn. Zachte, 
volle smaak mooi in evenwicht gebracht door een toets van 
verse kruiden. Serveren bij rood vlees.

Liburnio Super Abruzzo - rood
Een unieke blend van 70% Cabernet Sauvignon, 15% Mer-
lot, 10% Cabernet Franc en 5% Petit Verdot brengt deze Ab-
ruzzo op een hoog niveau. De Orlandi-familie is altijd blijven 
geloven in de geschiktheid van de terroir voor Bordeaux-
geijkte druiven en deze overtuiging wordt overvloedig be-
loond! Robijnrode kleur met violet schaduwen. In de neus 
rijk aan donker fruit (kersen) en kruiden. Een volle, goed 
gestructureerde en zachte smaak met een lange afdronk. 
Proeft naar groene pepers, kruiden en viooltjes. 16 maanden 
vatlagering. Beperkte oplage !

Montepulciano d’Abruzzo Rubiolo  - rood 
Deze Rubiolo is het resultaat van een zorgvuldige selectie 
van de montepulcianodruif, afkomstig uit de meest zuidelijk 
gelegen, oudere wijngaarden, waar de bodem is samenge-
steld uit alluviale kalk en klei. Met zijn granaat-rode kleur 
weet deze wijn al onmiddellijk te verleiden. In de neus her-
kennen we de typische geuren van rode vruchten (krieken) 
met een lichte kruidige toets. De structurele kenmerken 
voor een goede Montepulciano worden hier perfect geres-
pecteerd: zachte tannines en mooie zuren die zorgen voor 
een perfecte harmonie. De smaak refereert naar fluweel-
zacht rood fruit en blijft lang hangen in de finale. Vlot drin-
kende rode wijn met een verfrissende indruk. Proeft zeer 
lekker bij vele vleesgerechten, al dan niet gegrild, geroos-
terde kip en kruidige schotels.
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OrlanDi cOntucci pOnnO – aBruZZO      vignetO amastuOla – puglia      

Wijndomein Amastuola wil een voorbeeld zijn voor de regio Puglia, jarenlang een ietwat vergeten regio in Italië. Dit is een 
familiebedrijf waar onderzoek en innovatie, met respect voor de terroir, belangrijke begrippen zijn. Amastuola werd gecreëerd 
in 1984 door Giuseppe Montanaro. Deze ondernemer met innoverende ideeën stelde zich tot doel om met respect voor 
de wijncultuur biologische topwijnen uit Puglia produceren. Het domein bevindt zich tussen de idyllische steden Matera en 
Alberobello. De Masseria Amastuola, een impressionant gebouw, was in de 15 e eeuw reeds een belangrijk centrum voor de 
landbouw in Puglia. Momenteel is daar nu een prachtig hotel en restaurant in gevestigd om de klanten te ontvangen.

Dit domein bevat 100 ha wijngaarden in Puglia en is gelegen op een hoogte van 210 meter, waar een mediterraan klimaat de 
biologische wijnbouw perfect toelaat. De wijngaarden werden aangelegd in de vorm van een “wijngaardtuin” en zijn uniek in het 
wijnlandschap.  De wijnranken vormen een waaier van golvende bewegingen rond het domein. Men wil letterlijk een golf van 
verandering teweeg brengen in deze mooie regio.

Amastuola Bianco Salento IGP Fiano – Malvasia Bianco
Briljant frisse kleur met groen-gele schijn. Frisfruitige mine-
rale wijn met noties van witte bloemen, toetsen van rozen en 
acacia en noties van peer, citrus en kruidige aroma’s.  Deze 
mondvullende frisse wijn laat zich goed combineren bij lichte 
en mediterrane gerechten.  

Amastuola Vignatorta IGP Puglia - Primitivo en Syrah 
Rood
Dieprode kleur. Aroma’s van kruiden, donker fruit en een 
vleugje munt. De Syrah zorgt voor het kruidig aspect, Primi-
tivo geeft het sappig karakter weer. 1/3 van de wijn is op vat 
gelagerd waardoor hij een mooie structuur ontwikkelt.

Amastuola IGP Puglia - Primitivo Rood 
Diepdonkere kleur. Fruitig aroma van zwarte bessen, donke-
re kersen, confituur en een beetje kaneel. Fijne volle wijn met 
body. Sappige smaak en zeer mondvullend van structuur. De 
looizuren zijn smakelijk rond en subtiele minerale toetsen 
werken het geheel af tot een finessevolle wijn.  Past goed bij 
krachtige schotels, lamsvlees en een stukje wild. 

i tal ië
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aZienDa agricOla BiOlOgica DOnatO giangirOlami - laZiO     

Dit familiale wijngoed werd in 1956 opgestart door Dante Giangirolami met amper 5 ha wijngaarden. Onder de leiding van Do-
nato Giangirolami kende dit domein een exponentiele groei. Thans beschikt men hier over maar liefst 80 ha. landbouwgrond, 
waarvan er 38 ha wordt gebruikt voor de beplanting van wijngaarden. (Op de rest worden kiwi’s geteeld) Al sinds 1993 wordt 
hier volop en rigoureus toepassing gemaakt van biologische landbouw. Dankzij een enorme toewijding aan de natuur, slaagt 
men erin de rijkheid ervan te conserveren, wat zich vertaalt in strakke en pure wijnen, die zich manifesteren als vaandeldragers 
van hun regio. Het domein Donato Giangirolami is gesitueerd in het pittoreske Castelli Romani, dicht bij de stad Latina in de 
regio Lazio, ten zuidwesten van Rome.

Donato Giangirolami – Regius IGP Lazio Wit
Viognier, Sauvignon, Chardonnay. Intense aroma’s van ci-
trusvruchten en tropisch fruit met hints van ananas en ba-
naan. Geur en smaak gaan naadloos in elkaar over, zodat de 
fris fruitige aroma’s zich ook laten proeven in de mond. Frisse 
en volle witte wijn, die perfect kan gecombineerd worden bij 
vele visgerechten en verse, kruidige kazen. Maar eveneens 
een gedroomde partner voor onze lente asperges.

Donato Giangirolami – Cardito Malvasia Puntinata IGP 
Lazio Wit
100% Malvasia Puntinata, een druif die gekend is omwille 
van haar verleidelijk boeket. Overweldigende intense aro-
ma’s van jasmijn, brandnetel, peer, verse amandelen en ho-
ning leveren hiervan het levende bewijs. De smaak is fris en 
aantrekkelijk. Elegant karakter met een evenwichtige finale 

waarin de amandelnootjes zorgen voor de verfijning. Past 
mooi bij zeevruchten, gegrilde vis, gerookte zalm en geroos-
terde groenten.

Donato Giangirolami –Prodigo Syrah IGP Lazio Rood
100% Syrah. Krachtige neus waarbij aroma’s van pruimen 
en donkere besjes mooi worden aangevuld met een kruidige 
toets van tabak, leder en nootmuskaat. Zeer aangename en 
toegankelijke rode wijn met een goede aciditeit en verfijnde, 
perfect gedoseerde tannines die zorgen voor een mooie af-
ronding en een smeuiigheid die zich laat doorproeven tot in 
de finale. Server bij rood vlees en kruidige kazen. 



1 0 3

aZienDa agricOla BiOlOgica DOnatO giangirOlami - laZiO     FeuDi mOntOni – D.O.c. sicilia      

‘.…rain, sweat, seasons, sun, sacrifices….man and Nature…..at Montoni all such elements intermingle  
and each plays an essential role in our winemaking.’

 
Feudi Montoni is gelegen in het hart van Sicilië, waar de wijngaarden al meer dan 600 jaar verscholen liggen te midden van 
uitgestrekte graanvelden. (Sicilië werd ten tijde van het Romeinse Rijk de graanschuur van Rome genoemd) Dit zorgt ervoor 
dat het iets hoger gelegen Montoni als het ware een ‘eiland binnenin een eiland’ vormt, wat zorgt voor een natuurlijke isola-
tie, ter bescherming tegen elke vorm van contaminatie van de eeuwenoude druivenrassen die men hier terugvindt.

Als Sicilië ’s meest historische producent van Nero d’Avola, gaat de geschiedenis van Feudi Montoni terug tot 1469. De oorspron-
kelijke ‘baglio’, een landhuis met kenmerken van een vesting en boerenhoeve, vormt nog steeds het hart van bedrijvigheid van dit 
prachtige en vooral nog zeer authentieke wijndomein. Hier is een 600 jaar durende traditie nog steeds levendig aanwezig. Reeds 
in 1595 werden de wijnen van Feudi Montoni geprezen door Andrea Bacci, de sommelier van paus Sisto V in zijn tractaat over de 
Italiaanse wijnbouw ‘De Naturali Vinorum Historia’.

Sinds het einde van de 19° eeuw is dit domein verbonden met de familie Sireci. Fabio is thans de 3° generatie die het werk van zijn 
grootvader en vader in alle fierheid voortzet. Zijn credo: ‘The invention of tradition’ is de sleutel tot elke beslissing. Enkel wie het 
verleden kent, weet hoe hij naar de toekomst moet kijken. Fabio staat erop om zelf aanwezig te zijn bij elke stap van het wijnmaken: 
vanaf de wijngaard tot in de kelder.

Respect voor de natuur wordt hier zeer hoog in het vaandel gedragen. De natuur is diegene die de leiding neemt, menselijke in-
terventie wordt herleid tot een minimum. ‘Run as much as you ‘d like, but let it be known, I’ll be here waiting for you …’ Organisch 
betekent hier veel meer dan alleen het bannen van chemische stoffen en het aanwenden van natuurlijke technieken, het is vooral 
een levenswijze ‘ to give life to life’

 
Vinous – Antonio Galloni
Owner Fabio Sireci has created one of Sicily’s best wine es-
tates, where each wine produced is easily the best or one of 
the best in its respective category. The estate is situated in 
Cammarata, not far from another famous Sicilian estate (Tas-
ca d’Almerita). I found this year’s lineup of wines from Feudo 
Montoni to be especially strong. The two Nero d’Avolas are 
especially noteworthy, but the Grillo and the Perricone also 
have few, if any, peers.

The Wine Advocate – Robert Parker
In a Sicilian sea of Nero d’Avola, Fabio’s fruit stands tall above 
his peers in terms of distinctiveness and quality. If you are loo-
king to try excellent Sicilian wines, Feudo Montoni is one of 
the very best.

Feudi Montoni – Grillo della Timpa Wit 
Deze strogele wijn met licht groene reflecties geurt naar 
groene appel in een perfecte harmonie met typische florale 
aroma’s van oranjebloesem. De smaak is lekker fris en aan-
houdend. Mooi gestructureerde wijn met een zachte stre-
ling waarbij aciditeit en alcohol een goed gebalanceerde ver-
houding hebben. Tot in de finale overtuigend lekker!

Vinous - Antonio Galloni – Grillo della Timpa 2015 – 92/100
Bright golden-tinged yellow. Aromatic notes of lemon ver-
bena, thyme, custard cream and rose petal, plus a delicate 
note of eucalyptus. Big and dense; lively, harmonious acidity 
lifts the ripe yellow fruit and spicy flavors. Long and tactile, 
delivering persistent lemon verbena and saline notes on the 
long finish. Knockout Grillo that is weightier than most but 
also more perfumed, as Feudo Montoni’s cooler microclimate 
allows the variety’s bright aromas to really emerge. The must 
macerates three days on the skins.

Feudi Montoni – Catarrato del Masso Wit 
Goudkleurige wijn met in de neus een delicaat samenspel 
van laurier en munt. Deze harmonieuze aroma’s worden nog 
versterkt door lichte hints van meidoorn en citrusfruit. Een 
minerale witte wijn die fris en overtuigend uit de hoek komt. 
Zijn overheerlijke aciditeit en sappigheid zorgen ervoor dat 
je kan genieten van een lange aromatische intensiteit, waar-
bij lekker fruit en frisheid de bekoring vervolmaken.

Vinous – Antonio Galloni – Catarrato del Masso 2015 – 
90+/100
Pale straw. Aromas and flavors of fresh minty herbs and 
lime. Bright and juicy, showcasing noteworthy clarity and cut 
thanks to a laser beam of acidity. Finishes long, spicy and ex-
tremely saline. This is 100 percent Cataratto Lucido, and so 
the wine is richer and spicier than those made with Cataratto 
Comune. 

The Wine Advocate – Robert Parker 91/100
Here is another unbelievable value wine from Feudo Montoni. 
The 2015 Sicilia Catarratto del Masso is aged on the lees for 
one year in cement vats. Made with organically-farmed fruit, 
the wine’s bouquet is incredibly fragrant and rich with linge-
ring tones of white peach, nectarine, honeydew melon and 
crushed white stone. The mouthfeel is crisp and tight, but 
what really stands out is the vibrant energy emitted by this 
lovely Sicilian white.

i tal ië
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Feudi Montoni – Nero d’Avola Lagnusa Rood 
Afkomstig van wijnstokken van minstens 30 jaar oud. De 
neus is complex, warm, harmonieus, fruitig en kruidig. Hints 
van kaneel en munt zorgen voor een frisse voorsmaak. Soe-
pel fruit siert de fluweelzachte smaak en geeft een mooi ge-
nuanceerd mondvullend gevoel. De balans is perfect, dankzij 
de juiste portie tannines, die bovendien mooi versmolten 
zijn. Deze wijn wil niet overwinnen op power, maar op ele-
gantie en finesse.

Vinous – Antonio Galloni – Nero d’Avola Lagnusa 2013 – 
90/100
Deep red. Subdued aromas of red cherry, herbs and tar ope-
ned slowly with aeration. Then brighter and more precise in 
the mouth, with the vibrant red cherry and mineral flavors 
lingering nicely through a smooth, floral finish. A wine of snea-
ky concentration; I especially like its balance of acidity and  
tannins. 

Feudi Montoni – Nero d’Avola Vrucara Rood 
Deze Nero d’Avola is dé topwijn van Feudi Montoni. Vru-
cara, een wijngaard van amper 5 ha, vormt het hart van dit 
domein. Dit is het perceel waar 600 geleden ook al Nero 
d’Avola werd geteeld. De unieke zeldzame kloon bezit nog 
steeds de genetische eigenschappen van de oorspronke-
lijke beplanting, beschermd voor alle mogelijke contaminatie 
door zijn geïsoleerde ligging. De wijnstokken hier zijn min-
stens 75 jaar oud. 

De kleur is intens rood, robijnkleurig met violette schitterin-
gen. De neus is diep, warm en complex. Geurige aroma’s van 
viooltjes, nootmuskaat, zwarte pruimen en dadels brengen 
de zintuigen in verleiding. Specerijen als vanille, balsamico 
en eucalyptus zetten de puntjes op de i. De smaak is een al 
even fantastische ervaring. Hier proef je vijgen, pruimen en 
bramen in een mondvullend geheel. Zeer typerend voor deze 
unieke kloon is de pittige, kruidige toets van chocolade en 
nootmuskaat. Deze ultieme Nero d’Avola is uiterst elegant 
en fijn met sublieme, fluweelzachte tannines ter afronding.

Vinous – Antonio Galloni – Nero d’Avola Vrucara 2012 – 
93/100
Bright ruby-red. The knockout nose combines raspberry, blue-
berry, red cherry and violet. Dense but weightless on entry, 
then impeccably balanced and sharply delineated in the mid-
dle with tangy red fruit and flinty flavors. Finishes suave and 
very long, with pretty mineral echoes. This great Sicilian red is 
never about brute power but rather balance and grace. 

The Wine Advocate – Robert Parker 93/100
This is Feudo Montoni’s grand achievement and the results are 
inspiring for what was a challenging vintage. The 2012 Nero 
d’Avola Vrucara is still labeled as an IGT Sicilia wine despite 
the fact that the denomination labeling has since changed. No 
matter, it lives up to its well-deserved reputation. This is a full-
bodied and generous expression of Nero d’Avola that offers a 
thick load of dark fruit with plenty of Maraschino cherry and 
blackberry preserves. My only hesitation concerns the evident 
oak that still needs time to integrate. Given the generous tex-
tural richness and the beautifully polished tannins, I have no 
doubt that those spicy oak tones will tone down with a year or 
two of extra cellar aging. Fruit is sourced from pre-phylloxera 
80 and 90-year-old vines.
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spanje

palaciO De lÉOn – castilla y lÉOn    

Palacio de Léon Roble - Castilla y Léon d.o.c. rood
100% Tempranillo. We proeven jong, rijk en dynamisch fruit. 
Deze wijn werd gedurende 6 maanden op Amerikaanse ei-
ken vaten gelagerd. Vandaar de krachtige, ronde, volle en 
kruidige smaak in deze wijn. Zeer mooi te combineren bij 
gerechten met gerookt vlees. Mag jong worden gedronken. 

Vient de la région Castilla y Léon. 100% Tempranillo. Ce vin 
était logé pendant 6 mois sur des fûts en chêne américain. 
Donne  un vin rond, plein de goût d’herbes. Se marie parfaite-
ment avec des plats de viandes fumées. On peut le boire jeune.

Frank Van der Auwera – Wijnrecensent
“… een succesnummer, gezien zijn bescheiden prijslabel. 
Medium robijnrood, hyperkinetisch tranend. Tropisch 
boeket met impressies van kokos, vanillestokjes van 
de Amerikaanse barriques (acht maanden, net ge-
noeg) en een stroom gekonfijte rode vruchten. Ook in 
de mond genereus vlezig met aanvankelijk een lichte 
fumé eiktoets en vanille, maar daarna ook nog gave 
kersen, die lekker in de totale structuur verankerd lig-
gen. Geen hulk of bulk, maar een fruitleuke wijn met 
voldoende fraîcheur.” 

BODegas senOriO De nava – riBera Del DuerO    

Bodegas Señorio de Nava is gesitueerd in het dorpje Nava de Roa (provincie Burgos) op het 
unieke Castiliaans hoogplateau tussen Peñafiel (provincie Valladolid) en Roa de Duero. Een 
droog en dor gebied waar alleen tijdens de zomer de wijngaarden het landschap groen kleuren. 
De zeer arme bodem van klei en kalk, en de beperkte hoeveelheid water in het gebied, houden 
de rendementen op een natuurlijke wijze beperkt, zodat de wijnen hier bijzonder geconcen-
treerd zijn. Dit domein werkt met modern materiaal binnen een klassieke filosofie. Gevolg: wij-
nen die up to date zijn, waar het fruit mooi in balans staat met de houtlagering.

 
Senorio de Nava – D.O. Rueda Verdejo Wit
Dit is de enige witte wijn van deze Bodegas, gemaakt met 
100% van de fruitige, kruidige en speelse Verdejodruif. 
Zachte en gemakkelijke drinkwijn met hooiaroma’s en een 
goed opgebouwd smaakvol pallet, waarin de zuren mooi ver-
weven zitten in het fruit. Mooie droge wijn met een crispy 
kantje en noties van ananas en perzik. Mooie aperitiefwijn, 
ook geschikt bij allerlei vis en kipgerechten, maar zeker ook 
bij meer pikante Thaise keuken.

Senorio de Nava Crianza D.O. Ribera del Duero
100% Tempranillo
Fijne, complexe neus met een overtuigend aroma van een 
subtiel boeketje kruiden van zoethout en koffie. In de mond 
gaat het crescendo van een mooie concentratie, naar een 
uitmuntende structuur met zachte tannines, een perfect 
evenwicht en een onvergetelijke finesse en elegantie

Senorio de Nava Roble Tinto Fino - Cabernet Sauvignon 
D.O. Ribera del Duero 
85% Tempranillo – 15% Cabernet Sauvignon
De dieprode kleur geeft een voorproefje van deze sterk ge-
concentreerde wijn. Dominante neus, waarin de Cabernet 

Sauvignon duidelijk aanwezig is met pittige groene pepers. 
Het fruit wordt er mooi gecombineerd met vanille, zwarte 
pepers en houttoetsen. Een bijzonder correcte rode wijn 
met een elegante en fluweelzachte structuur. Het fruit en 
het hout vormen een bijzonder evenwichtig geheel. Fijne 
wijn die lang blijft hangen. 

spanje
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hacienDa mOnasteriO – riBera Del DuerO    

Hacienda Monasterio is gesitueerd tussen de dorpjes Pesquera en Valbuena de Duero, twee dorpjes gelegen in het met 
wijngaarden getooide landschap van de Duero vallei (provincie Valladolid). Deze streek staat in de regio gekend als de “Gol-
den Mile”. Hier heerst een terroir van kalksteen, waaruit de wijnen hun elegantie en subtiliteit genereren. De belangrijkste 
variëteit is de Tinto Fino (een kopij van de typische Spaanse druif Tempranillo). Andere rassen, zoals Cabernet Sauvignon, 
Merlot en Malbec,  worden in kleinere hoeveelheden aangeplant om evenwichtig in de structuur van de wijnen te brengen. 

Op Hacienda Monasterio wordt alles in het werk gesteld om een eerlijke, complexe wijn te produceren. In de wijngaarden werkt 
men volgens het principe van de organische landbouw, waarbij chemische stoffen volledig worden geweerd. Hierdoor kan men 
de natuurlijke kwaliteit van de bodem vrijwaren en kan de plant haar volledige potentieel en identiteit bewaren. De weelderige 
druiventrossen van de Tinto Fino worden ingetoomd door het toepassen van een ver doorgedreven “vendange verte”, om zo 
weinig mogelijk vruchten te dragen (maximum 8 trossen per stok!). De oogst gebeurt laat, om het fruit zo rijp mogelijk te plukken. 
Een eerste selectie van de best gevormde trossen gebeurt op het veld, een tweede bij het binnenkomen van de druiven. Hier 
streeft men naar een gemiddelde opbrengst van 18 hl/ha, daar waar het gemiddelde in de streek op 52 hl/ha rust.

Peter Sisseck, Deen van origine, is op Hacienda Monasterio de man achter de wijnen. Deze oenoloog is in het wijnmilieu 
zeker geen onbekende. Hij maakt grote roem als  eigenaar van Dominio de Pingus, waar hij één van ‘s werelds meest be-
kende wijnen “Pingus” produceert. Hij heeft slechts één grote ambitie: het maken van de beste Spaanse wijn met de eigen 
typiciteit van Ribero del Duero. Alles staat in het teken van het maken van een complexe wijn. 

 
Hacienda Monasterio Crianza – Ribera del Duero.
Sinds 1995 onderging de kwaliteit van dit huis een stei-
le klim. Onder de deskundige leiding van Peter Sisseck 

evolueerde het wijnmaken op Hacienda Monasterio 
naar een verfijnde, kruidige en overtuigende kwali-
teit. Overdonderend fruit heeft plaats gemaakt voor 
verfijning, nog steeds goed aanwezig fruit en opge-
frist door een subtiele aciditeit. Een wijn voor wie op 
zoek gaat naar grootse klasse binnen de wijncultuur. 
Een staaltje van vakkennis aan een beperkte prijs.

Deze topper wordt jaar na jaar beloond door  
Robert Parker met een 90+ score.

2013 Hacienda Monasterio Crianza - Robert Parker’s Wine 
Advocate – 95/100
‘The wonderful 2013 Crianza from Hacienda Monasterio is 
one of the great successes from a challenging vintage that 
resulted in a heterogeneous collection of wines, where you 
can find the best and the worst. 2013 was a shorter vintage 
and they didn’t do a Reserva or Reserva Especial that year, 
so the very best grapes from their estate vineyards went into 
this Crianza. 
The final blend was 80% Tempranillo and 20% Cabernet Sau-
vignon, and they didn’t use any Merlot this year. It’s a very 
precise vintage, with symmetry and a chiseled mouthfeel cou-
pled with very good acidity, a little higher than in 2014 and 
with half a degree less of alcohol. 
The fruit is red rather than black and the tannins are super 
fine and elegant, providing for that laser-cut precision. This is 
clearly among the best wines from the vintage.’

2014 Hacienda Monasterio Crianza – Robert Parker’s Wine 
Advocate - 94/100 
‘I got to taste the 2014 Crianza, which was fascinating to 
compare with the 2013. 
It is very harmonious and the oak does not play an important 
role in the aromatics. The tannins always have that limestone 
texture that also adds a sapid character making it very tasty. 
This is a great year for the Crianza, and as I mentioned, it was 
fascinating to taste it next to the 2013, as both faithfully re-
flected the character of each vintage.’

Crianza 2013 - Vinous – Antonio Galloni - 92/100
‘Opaque ruby. Deeply perfumed aromas of black raspberry, 
blueberry, floral pastilles and smoky minerals, with hints of 
cured tobacco and vanilla in the background. Seamless and 
appealingly sweet, offering energetic red berry and cola fla-
vors and a touch of five-spice powder on the back half. Gains 
weight with air and finishes on a smoky note, with sneaky 
tannins adding shape.’

Crianza 2014 - Vinous –  
Antonio Galloni - 92-94/100
‘Lurid ruby. Spice-accented 
cherry and dark berries on the 
hugely perfumed nose. Supple 
and broad but energetic as 
well, offering bitter cherry and 
raspberry liqueur flavors that 
pick up a smoky nuance with 
air. Closes on an appealingly 
sweet note, with outstanding 
persistence; gentle tannins 
lend shape and grip.’
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hacienDa mOnasteriO – riBera Del DuerO    a cOrOa – D.O. valDeOrras    

De naam van dit familiale wijndomein, A Coroa, verwijst naar een oud Romeins fort. Deze enclave werd gebouwd in de vorm 
van een kroon bovenop een klein voorgebergte. A Coroa slaagde erin om het historisch karakter van deze site te integreren 
in één van de oudste wijndomeinen van de “Denominacion de Origen” Valdeorras, een appellatie die op haar beurt de op 
één na oudste oorsprongsbenaming heeft in Galicië.

A Coroa wordt al vier generaties lang beheerd door de familie López y Fernández. Hun wijngaarden zijn gelegen op de beste 
terroirs van de appellatie, (11,5 ha) waarop enkel de witte Godello-druif wordt geteeld. Alles gebeurt volgens het principe van 
de organische landbouw, met respect voor de natuur, de eigenheid van de terroir en de authenticiteit van de plant. De vinificatie 
gebeurt met de modernste technieken, maar zonder te moeten inboeten aan de kwaliteit van de druif. Het resultaat ligt volledig 
in de lijn van de ambitie van de familie López y Fernández om eerlijke en zuivere witte wijnen te produceren.

De kleur is helder geel/groen met strokleurige accen-
ten. Aroma’s van rijp fruit (peer, mango) domineren de 
neus, met op de achtergrond nog meer verwennerij 
van florale noties (jasmijn) die zeer typisch zijn voor de 
Godello-druif. De smaak is fris en crispy. De structuur 
is verbluffend met een mooie balans en een perfect af-

gemeten aciditeit. De lang aanhoudende finale heeft 
een klein tikkeltje bitter in de mond (pompelmoes), 
waardoor het groots karakter van de wijn wordt 
beklemtoond tot op het laatste moment. Deze 
witte wijn toont complexiteit en elegantie, waar-
mee hij de Godello-druif alle eer aandoet die ze 
verdient. A Coroa scoort heel hoog als ambassa-
deur van de appellatie !

Vinous – Antonio Galloni – Godello 2013 – 
90/100
Pale yellow-gold. Potent, mineral-laced citrus and 
orchard fruit aromas show very good clarity and 
pick up an appealing floral nuance with air. Dry and 
precise on the palate, offering bitter quinine and 
Meyer lemon flavors that give way to richer pear 
and melon with air. Closes stony and long, with re-
peating florality and a touch of tarragon.

Robert Parker’s Wine Advocate – 87/100
The 2014 A Coroa is pure, fresh, unoaked Godello that is qui-
te straightforward. It is fruit-driven and fresh with flavors of 
pears and apples, and good acidity.
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BODega peÑa alDera – riOja    

Tussen het grote aanbod aan Rioja wijnen ontdekten we een verrassende pa-
rel met een verbluffende kwaliteit. Bodegas Jalon is een klein familiedomein 
waar hoge kwaliteitswijnen biologisch worden geproduceerd onder de naam 
Peña Aldera. De wijngaarden hebben een gemiddelde leeftijd van 30 jaar en 
zijn gelegen in de Iregua vallei op een hoogte van 460 tot 500 meter. De 
bodem is mineraal. Het klimaat is Mediterraans-Continentaal met extreme 
temperaturen en een minimale neerslag. De druiven worden geteeld onder 
de strengst mogelijke biologische voorwaarden en worden steeds ’s nachts 
geoogst om de frisheid en fruitigheid te garanderen.

 
Bodega Peña Aldera Crianza – Rioja Rood 
De crianza bestaat grotendeels uit Tempranillo, aangevuld 
met Graciano. Na 14 maanden rijping op eiken vaten, gaat 
deze wijn nog een tijd lang in inox cuves, zodat de jeugdige 
fruittoetsen optimaal worden bewaard. Het resultaat is 
indrukwekkend! We proeven een aangename, zachte en 
diep gestructureerde wijn met mooie fruitaroma’s. De neus 
wordt gekenmerkt door rijpe kersen, pepermunt, cederhout 
en een mooie kruidigheid. Lekker sappig in de mond, waar de 
fijne, rijpe tannines veel structuur geven. De smaak is com-
plex en geconcentreerd, met veel lengte in de finale. Kortom, 
een stevige wijn met heel veel waarden voor zijn bescheiden 
prijskaartje én bovendien een mooi bewaarpotentieel. Kan 
geserveerd worden bij stevige gerechten of bij gegrild rood 
vlees op de BBQ.
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BODega peÑa alDera – riOja    egO BODegas – jumilla    

‘ If you listen with attention, the wine can tell you many things.’

Jumilla is een streek in het Zuid-Oosten van Spanje, waar de zomers zeer warm zijn 
en de temperatuur soms kan oplopen tot meer dan 40°.  Een zachte Middellandse 
zeebries brengt een aangename verkoeling in de wijngaarden. Ego Bodegas bezit 
25 hectaren in Jumilla waaronder de hoogste van de hele streek op maar liefst 900 
meter boven de zeespiegel. Het wijnhuis bestaat pas 10 jaar maar heeft zich vanaf 
het begin ingezet voor kwaliteit en dat proef je. De oogst gebeurt ’s nachts, de 
gisting op lage temperatuur. Hierdoor komen de intense, individuele aroma’s van 
de druivenvariaties volop tot hun recht.

 
Goru el Blanco Moscatell-Chardonay – Jumilla D.O.P. 
Wit 
De Goru el Blanco is een 50/50 blend van Moscatell en 
Chardonnay. De Moscatell druif zorgt in deze unieke combi-
natie voor een frisfruitig bloemenaroma van witte bloesems 
en de Chardonnay voor een geurig, rijkelijk parfum van rijp 
fruit met noties van witte perzik, ananas en mandarijntjes. 
De smaak is vol en rond, de structuur stevig, met een mooi 
vettig kantje, maar tegelijk ook droog en fris, met een zalige 
aciditeit. Mooie lengte in de afdronk, waar de typiciteit van 
de druiven lang blijft doorproeven.

91 punten - Gilbert & Gaillard Wine Guide 2014
“Seductive nose showing perfumes of white flowers (orange 
blossom), fruits (melon and nectarine) and white pepper, 
rounded off with a hint of citrus (tangerine zest). Mellow, fresh 
and lively on the palate, displaying lovely length.”

Gilbert & Gaillard. Gold medal

Goru - Jumilla D.O.P Rood
De belangrijkste aanplant van dit domein bestaat voor 80% 
uit Monastrell, een voor de Jumilla wijnstreek typische druif. 
Deze rode Goru bestaat grotendeels uit Monastrell, aan-
gevuld met Syrah en Petit Verdot. De wijn is granaatrood 
van kleur met een paarse rand. Intense aroma’s van rood 

fruit en rijpe vruchten kleuren het geurenpalet. Volkruidige 
wijn met sappige en rijke structuur, licht vatgelagerd. In de 
smaak veel fruit met subtiele geroosterde aroma’s, vlezig 
maar toch satijnzacht dankzij de rijpe taninnes. In de afdronk 
blijft deze wijn een sterke indruk maken met zijn kruidigheid 
en zoete tonen van kaneel en vanille. Een stevig stuk vlees is 
de perfecte combinatie bij deze wijn.

Wine Spectator. 87 points
Gilbert & Gaillard. 92p Gold medal
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weingut hieDler - kamptal     

Ludwig Hiedler is een succesvolle wijnboer in het Kamptal. 
Hij heeft het familiewijngoed (opgericht in 1856) in 1981 van 
zijn vader overgenomen en uitgebreid tot 26 Hectare en een 
jaarlijkse productie van ongeveer 175.000 flessen. De Grüner 
Veltliner is hier het belangrijkste druivenras, 53% van de wijn-
gaarden is er mee aangeplant.

Het Hiedler wijndomein straalt elegantie en een mediterrane 
sfeer uit. Als pionier van de ecologische wijnbouw, gebeurt al het 
werk in de wijngaard op een zo natuurlijk mogelijke manier, om 
een gezonde groei en ontwikkeling van de druiven te bewerk-
stelligen. Er wordt tevens veel aandacht besteed aan de selectie 
van de plant en aan de locatie waar hij moet opgroeien. Wanneer 
een wijnstok kan gedijen op de juiste bodem, dan is de eerste en  
belangrijkste stap voor het vinifiëren van een klassewijn reeds 
gezet.

Ludwig Hiedler: “The secret of good wine is balance.”

Evenwicht is hier hét kernwoord, zowel in karakter, in aroma’s, in complexiteit als in diepte. Dankzij de ecologische aanpak is het 
mogelijk om de wijnen op natuurlijke gisten te laten fermenteren. Daardoor verloopt het gistingsproces trager, waardoor de wijn 
meer elegantie, evenwicht en mineraliteit krijgt. Ook het bewaarpotentieel neemt hierdoor gevoelig toe. De wijnen van Ludwig 
Hiedler staan bekend om hun uitstekende rijpingspotentieel. Ze zijn jong al uitstekend drinkbaar, maar tonen hun ware klasse na 
enige jaren rijping.  

OOstenrijk
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Grüner Veltliner Löss
Volfruitige neus. Droog en sappig in de mond met op het pal-
let een symbiose van gele appel, meloen, steenfruit en kruis-
bes. Deze schitterende Oostenrijker heeft een heldere en 
krachtige structuur en is uitermate rijk en geconcentreerd. 

Grüner Veltliner Thal 
De wijngaard ‘Langenloiser Thal’ werd in 1936 aangeplant 
door de grootvader van Ludwig Hiedler. De huidige gemid-
delde leeftijd van de wijngaard is zo’n 40 jaar. Gedeeltelijk 
staan er nog originele wijnstokken. Door de leeftijd van de 
stokken is de opbrengst relatief laag ( ca. 30-35 Hectoliter 
per hectare), en zijn de wijnen uitermate rijk en geconcen-
treerd. 

Elegant en plezierig boeket met een licht subtiel rokerige 
toets van tabak. Ook deze telg van de Hiedler familie ver-
went ons met veel fruit, appels, meloen, steenvruchten en 
zelfs een tikkeltje aardbei. Maar bovenal is er de delicate 
onthulling van dat typisch peperige en kruidige in de smaak. 
Sappige en krachtige wijn met een goed ontwikkelde acidi-
teit en een mooie finale. 

Falstaff 2015/16 over de Grüner Veltliner Thal 2014 (89/91):
Herbs and spices, Golden Delicious apple, a hint of lime zest, 
fine meadow scents. Juicy, elegant, fresh acidity, yellow tro-
pical fruit in the aftertaste, long finish, versatile food compa-
nion. 

Wine Enthusiast (US): 90
Vinous (US): 92

New York Times: 
Rich and savory with flavors of flowers, citrus and peach.

weingut hieDler - kamptal     

OOstenrijk



WEINGUT HEINRICH - MITTELBURGENLAND DAC – OOSTENRIJK  

Burgenland is de meest oostelijk gelegen provincie van Oostenrijk, 

grenzend aan Hongarije. Het druivenras Blaufränkisch speelt hier de 

leidende rol als belangrijkste variëteit. De rode wijnen die hieruit 

voortkomen vormen het visitekaartje voor de typische eigenschappen 

die deze wijnstreek karakteriseren. Deutschkreuz/Mittelburgenland is 

dè rode wijnstreek bij uitstek van Oostenrijk. De topografische en 

klimatologische omstandigheden zijn hier ideaal  om de wijnstokken 

optimaal te laten ontwikkelen. De wijngaarden liggen beschermd 

door de Bucklige Welt heuvels ten westen, het Ödenburg gebergte ten 

noorden en het Güns gebergte ten zuiden. Een warme, droge wind 

wordt ongehinderd aangevoerd vanuit de Pannonian vlakte gelegen 

ten oosten van het wijngebied. De bodem bestaat uit zware klei met een uitstekende waterhuishouding. 

Om een constante kwaliteit te garanderen van deze DAC (Districtus Austriae Controllatus) worden de 

wijnen, voor ze onder dit label op de markt mogen gebracht worden, onderworpen aan de strenge 

controle door een proefpanel, dat er strikt op toeziet dat de typiciteit van de regio gewaarborgd blijft.  
 

Het wijngoed J. Heinrich is al meer dan 300 jaar lang eigendom van de Heinrich-familie en wordt thans 

geleid door Silvia Heinrich, geruggesteund door haar vader Johann. Johann Heinrich wordt erkend als 

één van de meest toonaangevende wijnproducenten in Oostenrijk, hetgeen bevestigd wordt door zijn 

erkenning in Wine Spectator als beste Oostenrijkse rode wijnproducent. Door het tijdschrift Falstaff 

Wine Guide werd hij tot tweemaal toe uitgeroepen als ‘Falstaff Champion’ en meest recent ontving 

hij van de Austrian Wine Marketing Board de eerste prijs voor zijn Blaufränkisch.  
 

80% van de wijngaarden (40Ha) is beplant met Blaufränkisch, de voor de streek typerende druivensoort. 

Hier streeft men overduidelijk naar kwaliteit en is de passie voor het wijnmaken een familiale 

aangelegenheid. Ervaring en respect voor de natuur vormen hier de basisingrediënten voor de wijnen die 

de typiciteit van de regio uitademen en onlosmakelijk verbonden zijn met het Blaufränkischland.  

 

“I see the vineyards as my children, and just like bringing up children, I want to support them, 

accompany them and do my utmost best for them, and allow them to develop themselves and their 

character, as well as show their full potential." — Silvia Heinrich 

 

 

 

 

 

 

 



Weingut J. Heinrich - Blaufränkisch 
 

100% Blaufränkisch afkomstig van 15-20 jaar 

oude wijnstokken uit de Deutschkreuz 

wijngaarden. Gevinifieerd op inox cuves. Deze 

wijn wordt steeds als eerste gelanceerd bij iedere 

nieuw oogstjaar en weerspiegelt de potentiële 

frisheid van “Blaufränkischland”. Een sappige 

dorstlesser waarvan je nooit genoeg krijgt. Een 

rode wijn gekenmerkt door rijp rood fruit, mooi 

gecombineerd met wildkruidige accenten en een 

mineraal karakter. Een opvallend getalenteerde 

wijn met een gedistingeerd karakter en een pure, 

zuivere uitstraling. Ruim inzetbaar bij allerhande 

gerechten, maar specifiek bij gevogelte en 

lamscurry.  
 

WeinEnthusiast 2015 Top 100 Best Buys 

Worldwide - 90 

J. Heinrich 2013 Blaufränkisch: Ripe ramble and 

blackberry vie for attention on the nose. The palate 

is light and has lots of energy, verve and more 

fresh-faced fruit. This is just about medium bodied 

and offers us an uncomplicated but delicious and 

refreshing interpretation of Blaufränkisch. 

 

Weingut J. Heinrich - Goldberg DAC 

Mittelburgenland 
 

100% Blaufränkisch afkomstig uit de oudste 

Goldberg wijngaarden, met stokken ouder dan 60 

jaar. 12 maanden vatlagering op vaten van 1, 2 en 

3 jaar oud. De druiven die voor deze wijn worden 

gebruikt ondergaan vooraf een strenge selectie: 

alleen de beste zijn goed genoeg om te dienen als 

basis voor deze parel van een rode wijn. Fruitige 

aroma’s met hints van kers zijn zo typerend voor 

deze variëteit. Een volle, goed gestructureerde 

wijn, waarbij de tannines versmolten zijn tot een 

fluweelzachte inhoud waarin de typische kers 

opnieuw haar opwachting maakt. Deze 

Blaufränkisch munt uit in puurheid, charme en 

verfijndheid. Past bij een ruim assortiment aan 

gerechten, maar biedt meer in het bijzonder een 

goede ondersteuning bij spicy schotels.  

 

 

Falstaff Guide 2015: Goldberg 2013 – 91 

Vinous Antonio Galloni Goldberg 

2012 - 89 

‘Inky ruby. Blackcurrant, nougat 

and sweet spices frame the bouquet. 

Supple and light on its feet, with 

succulent black plum fruit poised on 

velvety tannins. Lingering cassis and 

cinnamon on the back of the palate 

make this a lovely Blaufränkisch.’ 

 
Weingut J. Heinrich - Goldberg 

Reserve 
 

100% Blaufränkisch afkomstig uit de 

Goldberg-wijngaarden van 

wijnstokken van meer dan 60 jaar 

oud. Het origine van de Goldberg-

wijngaarden (Deutschkreuz) gaat 

terug tot de 12° eeuw, maar de huidige stokken 

werden in 1947 aangeplant door grootouders 

Heinrich. Deze wijngaarden vormen het 

paradepaardje van dit domein. Gelagerd op nieuwe 

eikenhouten vaten gedurende 12 maanden. Deze 

wijn is een getrouwe reflectie van zijn 

charismatische roots, gekenmerkt door een 

expressieve charme en een edel karakter. Een 

kruidige mineraliteit domineert het palet, afgerond 

met noties van rode pruim, viooltjes en een vleugje 

zoethout. Een transparante, eerlijke wijn met een 

mooi bewaarpotentieel. Past perfect bij allerlei 

pastagerechten, lamsvlees, wild en alles met een 

hartig kantje. 
 

Falstaff Guide 2015: Goldberg Reserve 2013 – 

92-94 
 

Vinous Antonio Galloni Goldberg Reserve 

2012 - 91 

‘Dark ruby with violet highlights. Rich aromas of 

cherry, cinnamon and oak spices. Concentrated, 

ripe and velvety, with boysenberry fruit enlivened 

by a refreshing nerve of acidity. Finishes with 

sweet, ripe tannins and good length. The 2012 

Goldberg Reserve still sports a lot of oak, but 

Heinrich’s Blaufränkisch wines tend to mature 

gracefully.’ 
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weingut am stein – Franken - wÜrZBurg     

In het hart van de beroemde Würzburger Stein wijngaarden ligt het Weingut 
am Stein. Gesticht in 1890 wordt het wijngoed nu gerund door de vijfde 
generatie, Sandra en Ludwig Knoll. Hun ambitie bestaat erin om superieure, 
up-to-date wijnen te produceren. Hun enthousiasme, toewijding en exper-
tise vormen het ideale recept om kwaliteit te garanderen. Zij gaan ervan uit 
dat elke dag en elke nieuwe oogst telkens een nieuwe ervaring brengen. 
Deze instelling vraagt niet alleen veel zorg en aandacht voor de wijngaard, 
maar eveneens veel ervaring bij het vinifiëren. Deze synergie vormt de sleu-
tel voor het succes van de familie Knoll, wiens wijnen wereldwijd geprezen 
worden. De wijngaarden, bijna 20 ha, zijn beplant met Silvaner (25%), Pinot 
(Pinot Blanc, Pinot Gris and Pinot Noir) (25 %)  en Riesling (20%). Müller 

Thurgau en de nieuwe variëteiten Bacchus and Scheurebe completeren het geheel. Het Weingut am Stein bezit top wijn-
gaarden in de Lagen Würzburger Stein, de Würzburger Innere Leiste en de Stettener Stein. Sinds 2008 werd de overstap 
naar biodynamische wijnbouw volledig voltooid. Het biologisch evenwicht is cruciaal voor de wijngaard. De natuur is de gids 
die toont wat de planten nodig hebben. Ludwig Knoll produceert wijnen met mooie fruitige aroma’s en frisse minerale zuren. 
Knoll behoort tot de top van Duitsland. 

In 2016 werd Weingut Am Stein door het gereputeerde Duitse wijnmagazine ‘EICHELMAN’ uitgeroepen als ‘Weltklasse-
Weingut’ en werd het bekroond als beste wijndomein omwille van zijn ‘Beste Weissweinkollektion’

Gault & Millau 2016: 
‘Weingut am Stein, Ludwig Knoll: Drei Trauben, Durchgehend 
hohes Niveau!’

Weingut am Stein Frank & Frei – Müller Thürgau Trocken 
Wit
Het jeugdige rechttoe – rechtaan karakter van deze wijn 
laat niemand onberoerd. Het aroma geurt zalig naar fijn 
fruit, frisse appel en peer en gaat in crescendo over naar een 
uitgebreider boeket van vooral citrusfruit (limoen). Deze 
speelse, mondvullende wijn combineert een levendige fris-
heid met een crèmeuse body. Frank & Frei staat garant voor 
kwaliteit en plezier. Past uitstekend bij lichte appetizers en 
een frisse, knapperige salade. 

“Een loepzuivere, dynamische wijn, die zich ideaal laat serve-
ren bij knabbelgerechtjes en slaatjes tijdens een zomerse mid-
dag” De Standaard Magazine 

Weingut am Stein – Muschelkalk Silvaner Trocken Wit 
Muschelkalk verwijst naar een terroir die vooral bestaat 
uit kalksteen en mergel (zandsteen) en dankt zijn naam 
aan de vele fossiele schelpen die in deze ondergrond wor-
den teruggevonden.
Mooi ingetogen aroma’s van citrusvruchten en granny smith, 
omhuld met delicate kruidige hooiaccenten. In de mond siert 
de eenvoud deze uitzonderlijke witte wijn, met zijn slanke, 

strakke structuur. Een fijne smaak van rijpe steenvruchten, 
citrus en groene kruiden appelleren het aardse karakter van 
deze delicate wijn. Hier proef je het terroir! Levendige zuren 
en een mooie mineraliteit zorgen voor een evenwichtige ba-
lans en een fijne finale. De unieke combinatie van Sylvaner 
op een bodem van muschelkalk staan hier garant voor een 
uiterst verfijnde, culinaire wijn die als dé perfecte partner 
fungeert bij onze lenteasperges. Past ook uitstekend bij vis 
en vlees.

Weingut am Stein – VINZ Sylvaner Dry Alte Rebe Stet-
tener Stein
Deze wijn ‘Vinz’ is genoemd naar de jongste telg van de fa-
milie Knoll en fungeert als Ludwig Knolls paradepaardje. 
Afkomstig van de 40 jaar oude wijnstokken, gelegen op de 
steilste hellingen van de Stettener Stein, zal deze authen-
tieke wijn menig wijnliefhebber in de ban houden met zijn 
onafhankelijk karakter en complexe mineraliteit, die zorgen 
voor diepte en lengte in het glas. De krachtige en volle smaak 
zorgen voor heel wat proefplezier. Een intense mineraliteit, 
sappige kweepeer, rijpe mirabel en witte chocolade definië-
ren deze witte wijn met body en structuur. Past uitstekend 
bij gevogelte, kalfsvlees, gegrilde vis en gerechten met cham-
pignons. 

Weingut am Stein – Stettener Stein Riesling Trocken Wit 
Letterlijk en figuurlijk een briljante wijn ! Hier beleef en proef 

DuitslanD
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je de passie van de wijnmaker. Spontane neus met expressie-
ve, fijne, frisse, sappige citrusfruit-impressies, die worden af-
gerond met aroma’s van mandarijn en abrikoos, afgewisseld 
met bloemen. Mooie, ronde structuur. Een sappige, royale, 
ronde wijn met een zeer levendig karakter waarbij de zuren 
mooi spel houden met minerale accenten en fijne materie. 
Leent zich uitstekend bij lichtere gerechten bereid met sau-
zen waarin citroen wordt verwerkt of bij gebraden vis.

“Een droog einde met knisperend limoenzuur.” 
“Zuivere, heldere en transparante riesling met het typische 
lichtzoete accent dat Duitse rieslings vaak kenmerkt. Dat 
wordt wel gecompenseerd door frisse zuren, waardoor de 
smaakbalans mooi in evenwicht is. “ 
De Standaard Magazine 

Weingut am Stein - Stettener Stein Scheurebe Spätlese 
Trocken
Dit is niet zomaar de eerste de beste Scheurebe Spätlese uit 
Franken ! Dit is een wijn die al het beste van deze druiven-
soort naar boven brengt, waarbij rijpheid, complexiteit en 
een goede mondvulling het voortouw nemen. Een overvloed 
aan aroma’s van litchi, cassis en mango wordt goed onder-
steund door appel en citrusfruit, en subtiel begeleid door 
een lichte kruidentoets. Past uitstekend bij stevige vissoor-
ten zoals zeeduivel, maar kan ook geserveerd worden bij 
fruitdesserts en geitenkaas met honing.

weingut am stein – Franken - wÜrZBurg     

DuitslanD
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wijnDOmein alDeneyck – maasvallei – limBurg     

Maaslandse wijn, een vorm van levenskunst.

In het hart van de Limburgse Maasvallei, in het pittoreske dorpje Aldeneik, vlakbij cultuurstad Maas-
eik, ligt het wijndomein Aldeneyck. In deze streek werd al in de vroege Middeleeuwen wijn verbouwd, 
doch door strenge klimatologische omstandigheden en woelige tijden ging het wijnmaken hier een 
tijdlang teloor. Tot in 1999 fruitteler Karel Henckens en zijn echtgenote Tine besloten om hun grote 
passie te volgen en een deel van hun gronden in te zetten voor de wijnbouw. Hun eerste aanplant da-
teert van 2002. Het microklimaat langs de Maasvallei was hun alvast gunstig gezind. Deze regio geldt 
als één van de droogste gebieden van de Benelux, en is meteen ook gezegend met het meeste aantal 
uren zonneschijn. Het klimaat in de Maasvallei kan vergeleken worden met de weersomstandigheden 
in Bourgogne 100 jaar geleden. Een ondergrond van grind en kiezel, onder een toplaag van warme 
leem, vormen de ideale voedingsbodem voor de Pinot-rassen. Hieruit putten de wijnen hun niet te 
imiteren, strak, mineraal en fruitig karakter. 

Karel gaat zeer bewust tewerk en beseft maar al te goed dat niets aan het toeval kan worden overgelaten. De zorg in de wijngaard 
is optimaal, want hier wordt het fundament gevormd voor een kwaliteitswijn. Enkel gezonde druiven kunnen perfect rijpen en dit 
proef je in het glas. Het rendement wordt beperkt tot 45 hl/hectare (vergelijk met de Grand Cru normen van de Elzas, waar een ren-
dement wordt gehanteerd van 55hl/ha.) De vinificatie gebeurt met het modernste materiaal (computergestuurde pneumatische 
pers, roestvrijstalen temperatuurgecontroleerde cuves). Nieuwe Franse eiken vaten zorgen voor een perfect evenwicht tussen 
traditie en de allernieuwste technieken. Tijdens het vinificatieproces laat Karel zich bijstaan door een oenoloog van het gerenom-
meerde Elzasser analyselabo Oenologie Immélé in Sigolsheim bij Ribeauvillé, om zijn wijnen verder op topniveau te brengen.

De passie en het vakmanschap dat hier aan de dag wordt gelegd, zorgen ervoor dat deze zonnige Limburgse regio een terroirwijn 
kan presenteren met een eigen karakter, specifiek voor de Maasvallei !

Domein Aldeneyck Pinot Brut – Méthode Traditionnelle 
- Maasvallei
Pinot Blanc, Pinot Gris en Pinot Noir. Zacht goudgele kleur 
met een weelderige mousse van fijne belletjes. Expressieve 
neus van fruitbloesem en vruchtenaroma’s, perfecte smaak-
balans, levendige zuren met grote finesse, mineralige toets 
van de Maaskiezel gevolgd door een erg lange finale. Een 
feest als aperitief maar ook met schaaldieren, zeevruchten 
en asperges.

Domein Aldeneyck Pinot Blanc –Belgische Oorsprongs-
benaming Vlaamse Landwijn uit de Maasvallei
Helder gele kleur met een piepklein beetje petillant. Deze 
Pinot Blanc is een elegante, frisse en fruitige wijn. In de neus 
royaal fruitplezier, impressies van Confe-
rence en een fijn kruidig accent. In de mond 
elegant en mineraal (terroir) met veel fris 
fruit en een lange finale. Heerlijk bij asper-
ges en visgerechten. De echte fraicheur!
Deze wijn werd in 2009 en 2010 uitge-
roepen tot Beste Belgische Witte Wijn op  
het internationaal wijnsalon Megavino te 
Brussel.

Domein Aldeneyck Pinot Gris – Belgische Oorsprongs-
benaming Vlaamse Landwijn uit de Maasvallei
Deze Pinot Gris is een zeer toegankelijke zachte witte wijn 
met een mooi tranencollier. In de neus rijpe en rijke fruitaro-
ma’s. In de mond vol, rond en zacht. Een harmonieus samen-
spel van rijpe zuren met honing- en peerimpressies, waarna 
alles afgesloten wordt met een lange afdronk.

Domein Aldeneyck Pinot Noir Barrique – Belgische Oor-
sprongsbenaming Vlaamse Landwijn uit de Maasvallei
Zeer laat geoogste Pinot Noir met een subtiele houttoets en 
boordevol delicate fruitaroma’s. Zachte, soepele en rijpe tan-
nines met veel extract. Een levendige, zuivere wijn met veel 
structuur en terroirexpressie, afgesloten met een oneindig 

lange finale. Een echte charmeur! (decante-
ren voor volledige ontplooiing van aroma’s 
en smaak). Past 
uitstekend bij 
ver fijnde vlees-
ge rechten, maar 
ook bij wild en 
kaas.

België
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wijnDOmein alDeneyck – maasvallei – limBurg     las viÑa las niÑas – chili     

De familie Dauré, beter gekend als eigenaar van Château 
de Jau, vond haar tweede thuis in de Chileense Vallée de 
Colchagua, Apalta. Hier doopten zij hun wijndomein “las 
Niñas” (de meisjes), verwijzend naar de 8 vrouwen achter 
dit wijngoed. Zij zijn niet alleen zusters, moeders en doch-
ters, maar ook oenologen, verkoopsdirecteurs, marketing-
managers, … Sterke ambitieuze vrouwen die met een ge-
durfde, elegante en vrouwelijke (hoe kan het anders ?) stijl 
een extra dimensie toevoegen aan hun wijnen. 

Het domein strekt zich uit over een gebied van 160 ha, 
met een terroir die zeer eigen is aan het gebied van de 
Colchagua-vallei. Onder een laag granietzand bevindt zich 
een bodem van harde klei die tot een diepte gaat van 1,5 
à 2 meter. De waterhuishouding wordt hiermee perfect geregeld: de neerslag van de lentemaanden wordt opgeslagen als 
in een reservoir, waardoor tijdens de droge en hete zomermaanden voldoende voorraad aanwezig blijft in de bodem. Ook 
het klimaat kent er een ideaal verloop. Tijdens de zomer kunnen de temperaturen er overdag oplopen tot 40° C, terwijl ze ’s 
nachts weer afkoelen tot een aangename, frisse 15° C. Hierdoor kunnen de druiven perfect afrijpen, maar blijven ze tegelijk 
ook krokant en fris, wat zich uiteraard ook weerspiegelt in de wijnen.

Chardonnay Las Niñas Reserva
Expressief parfum met een duidelijk Nieuwe-Wereld tem-
perament: ananas, pompelmoes, peer, perzik en een lichte 
hint van kokosnoot, honing en banaan. Daarna een opval-
lend evenwichtige structuur, met een perfecte aciditeit. Een 
Chardonnay met een aangename frisheid, en tegelijkertijd 
zacht en vol van smaak. Past uitstekend bij wit vlees, zoals 
gebraden kip, maar zeker ook bij kreeft, zeevruchten en al-
lerhande pasta’s.

Cabernet Sauvignon Las Niñas Reserva
100 % Cabernet Sauvignon. Volmondige, prachtige en in-
tense rode wijn. In de neus impressies van zeer rijp dieprood 
fruit, zoals braambessen, met daarop een laagje aardbeien-
confituur en gekruide accenten. Een grote persoonlijkheid 
met een goedgevormde structuur, ondersteund door stevige 
en ronde, zachte tannines. Geslaagd bij gegrild vlees, stoof-
potjes en ragout.

Syrah Las Niñas Reserva
100 % Syrah. Stevig gestructureerde wijn met een zelfver-
zekerde donkerrode, violet paarse kleur. Zeer rijke en rijpe 
vruchten met noties van braambessen, zoete kersen en truf-
fel. Subtiele noties van zoethout, zwarte peper, tabak en le-
der geven deze rode wijn een pittig, kruidig en zelfs dierlijk 
karakter. Het hout zorgt voor het evenwicht en verzacht de 
tannines. De wonderboy bij de zomerse barbecue! Maar ook 

chil i

chili
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perfect bij meer spicy gerechten van Aziatische oorsprong 
en stevige wildgerechten.

Carmenère Lan Ninas Reserva
100% Carmenère. Zijn dieprode kleur, met violette nuances, 
verleent aan deze wijn een nobel trekje. Intens aroma met 
hints van rijpe aardbeien, vochtige aarde en specerijen. Fijne 
pepernuances vervoegen het elegante smakenpalet, waarbij 
de mooi versmolten tannines zorgen voor een zachte, ronde 
body met een stevige structuur die tot lang in de finale blijft 
nazinderen. Een temperamentvolle wijn die lichtjes gekoeld 
zelfs bij vetrijke vis kan geschonken worden. Past uiteraard 
ook uitstekend bij rood vlees en allerhande mediterrane ge-
rechten waarin smaken als tomaten, ui, rozemarijn, tijm en 
knoflook zijn verwerkt.

Las Ninas Premium
Een blend van Cabernet Sauvignon, Syrah, Mourvèdre en 
Merlot, waarvan de verhoudingen van jaar tot jaar worden 
geëvalueerd naargelang het resultaat van een afzonderlijke 
vinificatie. De Cabernet Sauvignon wordt gevinifieerd op 
houten vaten, terwijl de andere rassen op lage temperatu-
ren een ‘macération carbonique’ ondergaan, waardoor het 
fruitig karakter en de complexiteit aan aroma’s wordt gega-
randeerd. Na de assemblage laat men de wijn nog gedurende 
10 à 12 maanden rusten op Franse eikenhouten vaten. Dit 
alles resulteert in een heerlijk, complex, fruitig aroma waarin 

noties van eucalyptus en braambessen opvallend aanwezig 
zijn. Dankzij de zorgvuldige selectie bij de assemblage, proe-
ven we een uitermate rijke en zachte structuur waarbij de 
mooi afgeronde tannines zorgen voor deze uiterst elegante 
Premium. Een bijzonder aangename en gulle wijn die perfect 
kan gecombineerd worden bij allerhande ragout en gebraad.
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BODega rOBinO - menDOZa      

Bodega Robino werd opgericht door Dante Robino, een Italiaanse visionair die zijn wijn-
gaarden in Italië verkocht om zich in 1920 te settelen in de regio Mendoza. Dit prachtige 
wijngoed is gesitueerd in de buurt van Lujan de Cuyo aan de voet van de Andes op een 
hoogte van 900 m boven de zeespiegel op een plateau, en naast de rivier Mendoza. Deze 
streek staat gekend als één van de beste wijn producerende regio’s in Argentië, waar de 
fijnste malbecdruiven worden geteeld. Typische karakteristieken van deze wijngaarden 
zijn de rijke kleibodem, dagen met veel zon en koele nachten, wat ten goede komt aan het 
boeket en fruit in de wijn.

Sinds 1982 is de bodega eigendom van de familie Squassini. Deze nieuwe eigenaar focust zich 
op kwaliteit door steeds verder te investeren in de evolutie van het domein, door het werk in 
de wijngaard te verbeteren en door steeds op zoek te gaan naar nieuwe projecten en de beste 
technologie. Vooruitgang gaat hier hand in hand met aandacht voor traditionele vakkundig-
heid en met diep respect voor de wijngaard. Hierin ligt de basis voor goede wijn! De visie die 
de familie Squassini erfde van de stichter Dante Robino, wordt weerspiegeld in elke wijn die 
op de markt wordt gebracht, elk jaar opnieuw. De kwaliteit van hun wijnen wordt gewaar-
deerd door vele wijnliefhebbers in meer dan 50 landen wereldwijd.

Jaar in jaar uit worden de wijnen van Bodega Dante Robino 
gelauwerd in de wereldpers:

2016: 
Tim Atkin Argentine Special Report
Dante Robino Bonarda 2015: 87 points
Stephen Tanzers International Wine Cellar
Dante Robino Malbec 2014: 88 points

2014:
The Wine Advocate Robert Parker
Dante Robino Malbec: 86 points

Torrontés Dante Robino
De karaktervolle Torrontés druif komt oorspronkelijk uit 
Galicia in Spanje, maar is ook in grote getale te vinden in Ar-
gentinië. De wijngaarden van Dante Robino waar de Torron-
tés druiven worden geteeld liggen op 980 meter hoogte, één 
van de hoogst gesitueerde wijngaarden in de wereld. Dank-
zij deze grote hoogte krijgen de druiven overvloedig zonlicht 
gepaard met een aangename verkoeling wat de verfijning én 
het aromatisch potentieel positief beïnvloedt. De wijn wordt 
gevinifieerd in inox cuves waardoor zijn fris karakter heel 
goed bewaard blijft. Zowel in de neus als in het smaakpalet 
ontwaren we de voor deze druif o zo typische aroma’s van 
bloemen, rozenblaadjes, muskaat en tropisch fruit, waarbij 
een fijngevoelige kruidigheid niet ontbreekt. Een bijzonder 

argentinië

argentinië
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aangename wijn met een superieure elegantie, een flateren-
de aciditeit, een intense smaak en een grote persoonlijkheid. 
Bijzonder fris, levendig en fruitig met noties van abrikozen 
en perzik. Ideaal bij pasta met zeevruchten, mosselen, zachte 
kazen, visgerechten met rijkere sauzen en sushi.

Novecento Malbec
Novecento bestaat uit 100% Malbec. Deze wijn heeft een 
vol en kruidig karakter en bezit een dieprode kleur. In de 
neus nemen we een boeket waar van rood fruit, pruimen, 
zwarte bessen en zwarte kersen. De wijn is mondvullend, 
fris van structuur, gekarakteriseerd door het mooie fruit en 
heeft een mooi evenwicht van zacht zoete en ronde tanni-
nes. Zeer mooi te combineren bij pasta’s met rode sauzen, al-
lerhande vleessoorten maar vooral bij lamsvlees met kruidig 
karakter. Een mooie soepele drinkwijn.

Dante Robino Malbec
100 % Malbec. Deze donkerrode, paarsgetinte wijn is ge-
naamd naar de stichter van dit wijndomein en mag be-
schouwd worden als een waardige ambassadeur voor de 
wijnen van dit hooggewaardeerde domein. Een volle, stevige 
body en een aroma van oosterse kruiden met een animale 
ondertoon laten ons kennismaken met het krachtige allure 
van deze wijn. In de neus herkennen we pruimen en noot-
muskaat, opgefrist met viooltjes en zwarte olijven. De aanzet 
in de mond is ronduit delicieus met een goed consistente tex-
tuur en krachtige tannines. Het fruitig palet is volgestouwd 
met kersen, pruimen en perzik, maar ook impressies van san-
delhout, wierook en chocolade maken er deel van uit. Mooie 
lengte met een heerlijke houttoets. Deze stevige kanjer van 
een rode wijn kan best geserveerd worden bij een goed stuk 
gegrild vlees, wildgerechten, blauw geaderde kazen en tradi-
tionele pastagerechten met een stevige saus.

Dante Robino Bonarda 
Deze Dante Robino bestaat uit 100% Bonarda, een drui-
vensoort afkomstig uit de Oostelijk gelegen wijngaarden 
van Mendoza, een streek met grote temperatuur verschillen 
tussen dag en nacht en heel veel uren zonneschijn, wat zich 
duidelijk laat voelen in deze prachtige paars-rode, gulle wijn. 
Het aroma opent met een uitgesproken kruidentoets van 
tabak en ceder, gevolgd door lekker geurig fruit (zwarte bes-
sen en marmelade). De mond is verrassend lekker door zijn 
rijpe, smeuïge, mondvullende smaken van  zwart fruit en vij-
gen. Een juiste dosis van zachte, rijpe tannines zorgen voor 
een sappig kantje. Deze vriendelijke, met fruit overladen 
rode wijn is door zijn gulheid lekker op zichzelf, maar kan ook 
perfect geschonken worden bij een lekker stuk rood vlees of 
bij smaakvolle winterse stoofpotjes. Ook verrassend lekker 
bij allerlei chocoladedesserten !



1 1 9



1 2 0



1 2 1

springFielD estate – rOBertsOn valley      

Abrie Bruwer: “Winemaking is an art: the one chance you have to express individuality – and get away with it”

Springfield Estate, gelegen in het hart van de Robertson Valley, is een traditioneel fami-
liebedrijf, geleid door broer en zus Bruwer, dat steevast gelooft in het produceren van 
wijn op een zo natuurlijk mogelijke wijze. De ecologisch vriendelijke aanpak begint reeds 
in de wijngaard door een minimale besproeiing, slakkenetende ganzen en een zeer be-
perkte irrigatie. Ook de kelder werd volledig ingericht in de “back to basics” geest waarbij 
een minimale manipulatie in het wijnmaakproces troef is. Abrie Bruwer, gepassioneerd 
wijnmaker, neemt torenhoge risico’s door uitsluitend gebruik te maken van natuurlijke 
(wilde) gisten die actief aanwezig zijn in de druif. Door het langere fermentatieproces 
zorgt natuurlijke gist bij bepaalde wijnen voor aparte aroma’s en smaken, en halen ze 
vaak het hoge alcoholpercentage naar omlaag. Ook het gebruik van zwaveldioxide wordt 

geweerd en vervangen door CO2. Klaring en filtering worden beperkt tot het strikte minimum. Het moto “from the grape to 
the bottle with care and passion” en de natuurlijke aanpak brengen magie in de fles waar kwaliteit en individualiteit hoog tij 
vieren. Op Springfield bewandelt men de moeilijke, lange weg, maar met een verbluffend resultaat !

Jeanette en Abrie Bruwer zijn beiden grotendeels autodidacten. Ze 
behoren tot de vijfde generatie van familiewijnmakers en delen alle 
aspecten van het bedrijf. Zij bezitten geen diploma oenologie, maar 
leerden het wijnmaken door “trial and error”. Dit geeft hen het grote 
voordeel om veel vrijer te kunnen werken en daarbij hun hart te vol-
gen. Zij zijn enkel verantwoording verschuldigd aan zichzelf en kun-
nen het alleen zichzelf kwalijk nemen mocht het mislopen. Abrie is 
zowel viticultist als wijnmaker. Zo kan hij zijn eigen stempel drukken 
op de kwaliteit van zijn wijnen door de beslissingen die hij neemt in 
de wijngaard. De uitdaging om interessante, complexe en elegante 
wijnen te maken is wat hem motiveert en inspireert om dag in dag uit 
op zoek te gaan naar nieuwe aspecten die de wijnen van Springfield 
Estate tot een unieke ervaring maken. Abrie is een intuïtieve wijnma-
ker, steeds op zoek naar individuele wijnen.

“Cast in Stone”
It has often been said that vines deliver best where they have to battle 
for survival. Hostile, rocky and unforgiving: this is the Springfield terroir.

Het grootste deel van de wijngaarden van Springfield Estate is gelegen 
in een gebied dat tijdens de prehistorie bedekt was met gletsjerijs. De 
bodem steekt er vol kwartsgesteente en het kostte veel hard labeur 
om hier de Cabernet Sauvignon wijnstokken aan te planten. Er zijn ook 
wijngaarden met een zandbodem en andere met een kalkrijke terroir. 
De nabijgelegen Breede rivier zorgt elke winter bij overstromingen 
voor de afzet van alluviale grond langs de oevers. Deze mix van terroirs 
zorgt voor een rijkdom aan diversiteit in de wijngaarden, wat uiteraard 
een gedroomd uitgangspunt is voor het verdere wijnmakingsproces.

The real magic of Springfield lies in the bottles of hand-crafted wine it produces, true gems of tradition, which offer both quality 
and individuality in keeping with the estate’s motto: “From the grape to the bottle with passion.”

ZuiD aFrika

ZuiD aFrika
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Springfield Estate - Sauvignon Blanc “Special Cuvee” Wit
Afkomstig van 25 jaar oude Sauvignon wijnstokken, gewor-
teld in de zand- en steenbodems dicht bij de rivier, de beste 
wijngaarden van Springfield. Dank zij de natuurlijke aanpak 
en de minimale interventie krijgt deze unieke terroir de kans 
om zijn persoonlijkheid te uiten in een prachtige, rijk gecon-
centreerde wijn. De complexe, sensuele combinatie van pas-
sievrucht en vuursteen (silex) blijft lang hangen in een stijl-
volle finale.

Springfield Estate - Sauvignon Blanc “Life From Stone” 
Wit
Het gevecht van de wijnstok met zijn uitermate harde en 
droge ondergrond (70% kwarts) resulteert in een prachtige, 
geconcentreerde, minerale wijn, met impressies van rode 
pepers en passievrucht. Een te duchten concurrent voor 
de grote wijnen uit Sancerre en Pouilly sur Loire. Kan bin-
nen het jaar gedronken worden, maar heeft zeker nog een 
reserve van +/- 6 jaar.

Life From Stone 2014 – Vinous – Antonio Galloni – 90/100
‘Green apple, pear, mint, quinine, lime and crushed stone 
on the bracing nose. Saline and bone-dry; like sucking on a 
mouthful of rocks. Compelling pure flinty minerality and fini-
shing salinity. This could be served with oysters or on its own 
as a stimulating aperitif. I’d give this uncompromising wine 
another year or so in bottle.’

Chardonnay “Wild Yeast” Wit 
Een volle, zeer typerende en pure Chardonnay met aroma’s 
van mandarijntjes en exotisch fruit. Dit is een zeer natuurlij-
ke wijn zonder vatlagering. Heerlijke, complexe stijl met veel 
diepte in de smaak. Deze Chardonnay is afkomstig van oude 
stokken van meer dan 20 jaar oud, waardoor de druiven 
aan aromatische kracht winnen. Dankzij de droge zomers 
blijven de druiven kerngezond, zodat deze Chardonnay kan 
vergisten enkel met ‘wilde’ gistcellen, zonder toevoeging van 
vreemde gist. Deze wijn past perfect bij kalfsvlees, gerech-
ten met blanke sausen en allerlei pastaschotels.

Wild Yeast Chardonnay 2013 – Vinous – Antonio Galloni – 
89/100
‘Pale yellow. Discreet aromas of lime, lemon, minerals and 
dusty herbs. Quite dry and minerally on the palate, but with 
a subtle pliancy of texture giving the wine early appeal. Dusty 
stone carries the long, tactile finish. A real mineral bath for 
the palate.’
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Springfield Estate - Chardonnay “Methode Ancienne” 
Wit
Deze Chardonnay wordt gemaakt volgens een oude traditie 
uit Bourgogne, waarbij gebruik wordt gemaakt van wilde gis-
ten en zonder klaring of filtering. 100% gelagerd op nieuwe 
eikenhouten vaten. Het resultaat is een grote wijn met een 
klassiek karakter, die zich langzaam ontwikkelt en hopelijk 
een mensenleven meegaat. Tropisch fruit met nuances van 
limoen en appel. Een vette, romige wijn met een ver dragen-
de finale in de mond.

Méthode Ancienne Chardonnay 2011 – Vinous – Antonio 
Galloni – 92/100
‘Full golden-yellow color, with an unfiltered appearance. Dis-
tinctly riper on the nose than the 2013 Wild Yeast Chardon-
nay bottling, offering deeper scents of peach and apricot, plus 
a faint suggestion of Calvados. Then lush and seamless in the 
mouth, conveying noteworthy richness but a dry impression 
in spite of its 2.9 g/l r.s. The persistent finish features a lightly 
dusty phenolic impression and a flavor of crushed stone. Lon-
ger and more refined than the 2012 Wild Yeast Chardonnay. 
A very sexy, satisfying mouthful of wine with plenty of fini-
shing energy and underlying minerality.’

Springfield Estate - “Whole Berry” Cabernet Sauvignon 
Rood
Deze rode wijn is een schoolvoorbeeld van natuurlijke pro-
ductie. Een oude, verloren gegane traditie wordt hier terug 
in ere hersteld: de druiven worden niet geperst en verdwij-
nen in hun geheel in eikenhouten vaten waar de gisting ge-
beurt door enkel gebruik te maken van de natuurlijk aanwe-
zige gistcellen. Klaring en filtering worden gemeden, wat de 
kwaliteit ten goede komt, doch wat decanteren wel nodig 
kan maken. In de mond geeft deze wijn impressies van zeer 
rijp dieprood fruit, ondersteund door charmerende, ronde 
en zachte tannines. Uitermate lekkere, vlot drinkende wijn 
met een passe-partout karakter.

Whole Berry Cabernet Sauvignon 2013 – Vinous – Antonio 
Galloni – 88/100
‘Bright ruby-red. Musky aromas of blueberry and woodsmoke. 
Juicy and bright, with a pliant texture and easy drinkability to 
its dark berry and spicy oak flavors. But some tasters will find 
the woodsmoke component too intrusive. Finishes with rather 
soft tannins and a fresh fruit character.’

Springfield Estate - “Work Of Time” Rood
39% Cabernet Franc, 17% Cabernet Sauvignon, 34% Merlot 
en 10% Petit Verdot. Tien jaar geleden leek het creëren van 
een eigen Bordeaux getinte blend een onbereikbare droom. 
Thans wordt het vele werk en het oeverloze geduld beloond 
met deze schitterende “Work of Time”, een goed geconcen-
treerde wijn in de klassieke Bordeaux-stijl. Zijdezachte maar 
solide structuur, met aroma’s van rijp, donker fruit (cassis) en 
een toets van goed versmolten hout. 
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eikenDal – stellenBOsch      

Het domein Eikendal is sinds 1981 eigendom van de Zwitserse familie Saager. Gelegen 
aan de voet van het Helderberg gebergte, tussen Somerset West en Stellenbosch, ge-
niet dit domein van een bevoorrechte locatie in de gouden driehoek van de Zuid Afri-
kaanse wijnproductie. Hier heerst een mediterraan microklimaat, waar de koele zeebries 
van de nabijgelegen Atlantische Oceaan zorgt voor de nodige verfrissing en de krokante  
structuur van de wijnen die hier worden gevinifieerd. Wijnmaker Nico Grobler werkt met 
innoverende technieken, maar bewaart niettemin de klassieke stijl van de Stellenbosch-
wijnen. Hier vinden we wijnen met een frisse structuur en een mooie aciditeit.

Eikendal – Cuvée Rouge Petit Verdot/Syrah 
Eikendal Rouge staat voor een zorgvuldig samengestelde 
blend van 49% Petit Verdot en 51% Shiraz. Deze ongecom-
pliceerde droge, rode wijn kan gemakkelijk een ruim publiek 
bekoren dankzij zijn fruitige aroma’s van kersen, bessen en 
munt en zijn overheerlijke smaak van rode en zwarte bessen. 
Een levendige wijn met een lange finish die je graag drinkt 
onder vrienden, maar ook bij lichtere pastagerechten zoals 
spaghetti bolognese en bij allerlei vleesgerechten.

Eikendal – Cuvée Blanc Sauvignon Blanc/Chardonnay
Wijnmaker Nico Grobler is gepassioneerd door de “klas-
sieke” druivenvariëteiten, wat zich ook weerspiegelt in deze 
witte blend van Sauvignon Blanc en Chardonnay. Met inno-
verende technieken probeert hij zijn wijnen steeds tot een 
hoger niveau te tillen, wat hem uitstekend lijkt te lukken 
met deze Cuvée Blanc. Rijp citrusfruit domineert het aroma, 
waarin ook subtiele noties van appel en peer een verfijnde 
indruk geven. De smaak is levendig en fris met een zesty 
aciditeit, die zorgt voor een mooi evenwichtig geheel. Deze 
witte wijn past bij vele gelegenheden: gewoon als aperitief of 
bij een lekkere salade en allerlei lichte visgerechten.

“Our vines flourish in such a unique and striking setting, 
framed by the Helderberg Mountains in the background, Flase 
Bay fanning from the side, and Table Mountain in the distan-
ce. Our wines are a true reflection of our favourable terroir, in-
tensely expressed with firm structure just like the Helderberg 

Mountain, whilst tempered with elegance and finesse, as only 
the cooling ocean breezes can provide” Nico Grobler

Eikendal – Merlot
Deze monocépage Merlot heeft een zeer aantrekkelijke 
neus met aroma’s van viooltjes, pruimen, zwarte bessen, ker-
sen en peper. Volle, ronde wijn met fluweelzachte tannines. 
De smaak is rijk met nuances van zwarte bessen en pruimen. 
Aan deze elegante Merlot beleef je heel veel plezier tot lang 
in de finale. 

4 STARS Merlot 2013 John Platter 2016

Eikendal – Syrah/Petit Verdot/Sangiovese
Rhône versus Spanje versus Italië. Deze charismatische wijn 
uit de Nieuwe Wereld heeft zijn naam niet gestolen. Zijn 
aantrekkingskracht heeft hij te danken aan een overvloedig 
door fruit aangevoerd geur- en smaakpalet. De zijdezachte 
tannines vertonen een licht zoete toets, waardoor deze 
‘smoothy’ wijn perfect in balans is. De Shiraz charmeert 
met viooltjes, kruiden en een slanke, frisse structuur. Petit  
Verdot staat garant voor zwart fruit en eveneens een  
kruidigheid waardoor deze blend een funky toets krijgt.  
Sangiovese rond het geheel af met mooi fruit en een fijne 
structuur. Een eigenzinnige blend die zinvol wordt eens je 
hem proeft in het glas.

4 STARS Charisma 2013 John Platter 2016
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eikenDal – stellenBOsch      linDenhOF – paarl      

De wijnstreek rond Paarl ligt ten noord-oosten van Kaapstad, net boven de beroemde Stellenbosch wijnstreek. Deze regio 
was een van de eerste wijnproducerende districten van Zuid-Afrika, en huisvest de meest prestigieuze en progressieve 
wijnproducenten. Het klimaat is typisch Mediterraan, de zomers zijn lang en warm. In de bodem vindt men drie belangrijke 
types terug:  zandsteen, graniet en leisteen. In Paarl vindt men een grote verscheidenheid aan druiven, van welke Cabernet 
Sauvignon, Pinotage, Shiraz, Chardonnay, Chenin Blanc en Sauvignon Blanc het beste potentieel bieden voor uitstekende, 
klassevolle wijnen.

Lindenhof staat voor een serie uiterst vakkundig gemaakte wijnen met de zo kenmerkende Zuid-Afrikaanse typiciteit. De 
Lindenhof wijngaarden bevinden zich op de lager gelegen flanken van het Klein Drakenstein gebergte, ten oosten Paarl. Hier 
wordt ernaar gestreefd om het fruit optimaal te laten schitteren.

Lindenhof Dry White
Chenin Blanc, Sauvignon Blanc en Riesling. Na de fermenta-
tie wordt een blend gemaakt van de 3 geselecteerde drui-
ven: de Chenin Blanc zorgt voor het fruitig karakter, de Ries-
ling staat in voor heerlijk geurend stro en de Sauvignon Blanc 
geeft volheid aan de wijn. Dit is een heerlijke, frisdroge witte 
wijn met nuances van citrusfruit in het aroma. De smaak is 
rond, fruitig (tropisch fruit) en eindigt fris. Prima wijn om zo 
te drinken, bij frisse voorgerechten zoals een salade met vis 
of bij wit vlees en visgerechten.

Lindenhof Chenin Blanc
Dit is onmiskenbaar een smaakvolle witte wijn met een 
krachtig en fruitig aroma. We proeven een frisse, evenwich-
tige wijn, met een hint van groene vijgen en guava, waardoor 
hij een tikkeltje exotisme uitstraalt. Deze mooie medley van 
tropische smaken, vertoont een perfect evenwicht dank-
zij een aangename, crispy aciditeit. De afdronk is wederom 
fruitig, crispy en limoen fris. Het is een heerlijke wijn om te 
matchen bij asperges, visgerechten, maar ook erg lekker om 
zo te drinken. 

Lindenhof Chardonnay
Deze Chardonnay heeft na de gisting korte tijd gerijpt op 
kleine eikenhouten vaten. De geur en smaak van het hout 
zijn zeer gedoseerd aanwezig waardoor de wijn zijn heer-
lijke frisheid behoudt. Een fraaie, goed gebalanceerde Char-
donnay met fijne aroma’s van gebakken peer, limoen en een 
vleugje beboterde toast. De smaak is sappig, romig en rond 
en blijft lang nahangen. Een lekker glas om te drinken bij licht 
gekruide gerechten met kip of bij pasta’s met vis.
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clOs henri - marlBOrOugh     

A Family Revealing the Depth and Elegance of Terroir for 10 Generations

Clos Henri is het nieuwe wijndomein in Marlborough - Nieuw-Zeeland van de familie 
Bourgeois. Deze familie uit Sancerre - Chavignol wijdt zich al tien generaties lang aan 
haar passie van het wijn maken en heeft nu in Marlborough een pied à terre gevon-
den om haar internationaal erkend professionalisme als producent van Sauvignon 
Blanc en Pinot Noir te bevestigen. Een van de aspecten die de familie Bourgeois 
naar Marlborough heeft geleid, was de uitstekende kwaliteit van de bodem, waar 
zuiverheid en natuurlijkheid nog hoogtij vierden. Of zij nu afkomstig zijn van oude 
keiachtige bodems of  klei-achtige terroirs, de wijnen van Clos Henri blaken van de 
rijkdom en elegantie en laten ons volop genieten van een mooi evenwicht en een 
goed ontwikkelde complexiteit. 

Sauvignon Blanc – Clos Henri
De complexe neus wordt op een bijzonder aangename wijze 
gedomineerd door exotische aroma’s van ananas en guave. 
Een terroir van silex en klei zorgt voor de mineraliteit. De fa-
milie Bourgeois slaagt er met glans in een bekoorlijke, gene-
reuze wijn te produceren, die met veel elegantie zijn terroir 
vertegenwoordigt in een soepele en mooi gestructureerde 
stijl. De aangename frisse structuur is een schot in de roos, 
die lang blijft heugen. De finale presenteert zich met een mi-
neraal accent en een toets van citrusfruit. Deze wijn toont 
al op jonge leeftijd zijn aromatisch potentieel, maar zal zijn 
complexiteit na verloop van 3 à 4 jaar prijsgeven.

The Wine Advocate – Sauvignon Blanc 2014 – 88/100
‘With an earthy / stony nose of wet pebbles, moss and chalk 
dust over lemon juice and green bean notes, the 2014 Sau-
vignon Blanc has a relatively delicate palate of gentle citrus 
and herb flavors with plenty of freshness and minerals in the 
finish.’

Vinous – Antonio Galloni – Clos Henri Sauvignon Blanc 
2014 – 90/100
‘Bright, pale lemon-yellow. White nectarine, minerals and 
dusty nutmeg on the nose, complicated by a floral nuance 
and a leesy quality. Supple, spicy and generous, conveying an 
attractive touch of sweetness and subtle saline complexity to 
its pure flavors of apple and nectarine. Finishes slightly phen-
olic, dry and long. A concentrated, spicy, floral fruit bomb with 
real lift.’

Pinot Noir – Clos Henri
In de neus noteert men zeer fijne en genereuze aroma’s van 
pruimen en zoete zwarte kersen, met een puntje kaneel en 
kruidnagel. In mond vinden we noties terug van vuursteen 

(silex) rode vruchten en kleine bessen. De tannines zijn soe-
pel en rijp en zijn ronde smaak maakt hem aangenaam om al 
jong te drinken, doch hij zal zeker nog aan sierlijkheid en ka-
rakter winnen bij het ouder worden. Zijn verrukkelijk even-
wicht zal menig wijnliefhebber versteld doen staan! 

The Wine Advocate - Pinot Noir 2013 – 90+/100
‘Pale to medium ruby colored, Clos Henri’s 2013 Pinot Noir 
offers a heady, meat and floral laced nose with touches of 
beef drippings and violets over the red currants and cranberry 
foundation. Medium-bodied and elegantly constructed on 
the palate, it has a chewy tannined backbone with plenty of 
freshness cutting through the tight-knit fruit, finishing with 
minerally accents.’

Vinous – Antonio Galloni – Clos Henri Pinot Noir 2013 - 
88/100
‘Good bright medium red. Very reduced aromas of smoke and 
dark fruits. Broad and sweet but rather soft; just lacks the 

nieuw ZeelanD
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cut and lift for a higher score. The note of reduction carries 
through in the mouth. Finishes with fine-grained, dusty tan-
nins and lingering notes of red cherry and spices. Pinot Noir in 
an understated style.’

Petit Clos
Deze wijnen zijn een selectie van de jonge wijnstokken van 
domein Clos Henri. De familie Bourgeois droomde ervan om 
een Sauvignon Blanc en een Pinot Noir te maken met charis-
matisch fruit en betaalbaar voor iedereen. Hier wordt heel 
veel aandacht besteed aan de selectie van het fruit en aan de 
productie van de wijnen zodat de hoge kwaliteitsnormen van 
het Clos Henri-domein konden behaald worden. De droom 
werd werkelijkheid en het resultaat is verbluffend. Petit Clos 
is letterlijk het kleine broertje met het potentieel van zijn 
grote voorbeeld!

Petit Clos Sauvignon Blanc
Heerlijke aroma’s van rijp exotisch fruit, toetsen van citrus 
en lychee. Intense fruitsmaak die onderlijnd wordt door een 
mooie frisheid. Charmant en rond in de mond gevolgd door 
een mooie finale. Een witte wijn gemaakt om u te behagen ! 
Mooi te combineren bij lichte visgerechten, zomerse salades 
of als aperitief.

The Wine Advocate – Petit Clos Sauvignon Blanc 2014 – 
88/100
‘The 2014 Petit Clos Sauvignon Blanc has intense aromas of 
freshly squeezed lemons, green apples and lime leaves with a 
hint of grassiness. Medium-bodied with a touch of texture it 
shows great vibrancy through the long and crisp finish.’

Wine Spectator – Petit Clos Sauvignon Blanc 2014 – 89/100
‘Intense, offering a mix of dried mango, grapefruit and lime 
flavors, with a bold profile and toasted accents on the subtly 
spiced finish.’

Petit Clos Pinot Noir
De aroma’s van chocolade, intense geuren van zwart fruit 
en licht gerookte noties zullen u aangenaam verrassen. In de 
mond zal het fruit zich versmelten met mooie zachte tanni-
nes. Dit alles zorgt voor een perfecte harmonie en een goed 
evenwicht. Deze rode wijn bezorgt u een waar genot ! Een 
grote concurrent voor vele Bourgognewijnen met een soe-
pele ronde afdronk.

Wine Spectator – Petit Clos Pinot Noir 2014 – 89/100
‘Floral and fragrant, this offers a mix of dried lavender and 
rose petal nuances that give way to a core of juicy, bright wild 
strawberry and cherry flavors. Velvety tannins provide just 
the right amount of traction, with black tea and spice notes 
on the finish. ‘

The Wine Advocate - Petit Clos Pinot Noir 2014 – 88/100
‘Pale to medium ruby-purple in color, the 2014 Petit Clos 
Pinot Noir gives a spirited nose of freshly crushed cherries 
and cranberries with pomegranate, tree bark and tar nuan-
ces. Light to medium-bodied, it offers an earthy palate with a 
pleasant chewy edge and a herbal lift to the finish.’

De ware wijn. Nieuwsblad december 2011
Niet Zuid Afrika of Chili liet het voorbije jaar bij ons de groot-
ste progressie optekenen maar wel Nieuw Zeeland, en dan nog 
verrassend in rood, hoewel de volumes al bij al vrij bescheiden 
blijven. Een land dat succes kent met zijn goed aromatische 
witte Sauvignon Blanc wijnen maar nu ook met Pinot Noir 
steeds meer bijval kent. ‘By Henri Bourgeois”, lezen we op het 
etiket van deze fraai geslaagde wijn. Geen onbekende want 
Bourgeois is één van de absolute topwijnmakers uit Sancerre, 
een regio die bekend staat voor Sauvignon en Pinot. Een rond-
uit zwoele wijn die niettegenstaande de flinke scheut alcohol 
toch mooi fris blijft met krokant rood fruit in neus en mond en 
een leuk peperig toetsje in de finale. Compleet en afgerond, 
best ietwat frisser schenken bij een stukje gebraden gevogelte. 
(Alain Bloeykens)

clOs henri - marlBOrOugh     

nieuw ZeelanD



1 2 8

caves De France:  
een lange traDitie van vertrOuwen 
& kwaliteit
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Geschiedenis
Caves de France is een familiebedrijf met een lange traditie. 
Deze groothandel in wijnen werd opgericht in 1958 door 
Hubert Cooreman en zijn echtgenote Huguette de Wit. Het 
door wijn en kunst (Huguette is kunstenares en het thema 
“wijn” komt in haar oeuvre ruimschoots aan bod) gepassio- 
neerde duo zette alles op alles om van hun troetelkind een 
succes te maken. Hun zaak kende een snelle opgang en al 
vrij vlug vertegenwoordigde Caves de France een belangrijk 
deel van de grote wijnkastelen uit Frankrijk (toen nog voor-
namelijk Bordeaux en Bourgogne).

Eind jaren ’70 verhuisde het kantoor van Caves de France 
naar een prachtig gerestaureerd historisch pand op de Gro-
te Markt van Dendermonde, van waaruit de zaak de komen-
de 15 jaar geleid zou worden.

In 1989 kocht het bedrijf een unieke 18° eeuwse vierkants-
hoeve in deelgemeente Schoonaarde. Dé ideale locatie om 
zowel magazijn als kantoor in onder te brengen en om vanuit 
deze landelijke droomsite wijnen uit leveren naar alle uithoe-
ken van België en Nederland. Tweemaal per jaar worden hier 
deuren en flessen opengetrokken: wijnbouwers van over de 
hele wereld laten in een sfeervolle ambiance hun wijnen 
proeven aan de wijnliefhebber.

Om de reeds bestaande contacten met vele kwaliteitskaste-
len in Frankrijk te verstevigen en een nog sterkere voet te 
hebben in dit wijnland bij uitstek, richtte Caves de France in 
1987 een nieuwe firma op in Bordeaux. Dit gaf heel wat ex-
tra perspectieven om een gunstige positie te verwerven op 
de prijzenmarkt. Vooral de jaarlijkse campagne “Bordeaux 
Primeur”, een verkooptechniek waarin Caves de France zich 
reeds van de beginjaren heeft gespecialiseerd, plukt hiervan 
de vruchten.

Vandaag staat de tweede generatie aan het roer van Caves 
de France. Ben Cooreman en zijn echtgenote Katleen Van 
Keer zetten de familiale traditie verder. Ben studeerde in 
Bourgogne oenologie (wijnbouwkunde).. Nadat hij nog enke-
le jaren in de Franse wijngaarden (o.a. bij Château de Buyon 
in Beaujolais, Château Sainte Marie in Bordeaux en Domaine 
Josmeyer in Alsace) praktische kennis had opgedaan, keerde 
hij terug naar Dendermonde waar hij meteen zijn ervaringen 
kon benutten in het familiebedrijf. Deze jonge impuls was 
voor het bedrijf de aanzet om het imago op te frissen, door 
– naast de traditionele kastelen – meer en meer op zoek te 
gaan naar minder courante, unieke wijnen uit minder geken-
de regio’s in Frankrijk en de rest van de wereld.

Filosofie
Wijn verovert steeds meer harten in België, een trend die we 
uiteraard alleen maar kunnen toejuichen. Maar dit betekent 
ook dat wijndrinkend België zich steeds bewuster wordt van 
wat in het glas wordt geschonken.

Kwaliteit en prijs zijn belangrijker dan ooit !

Door het grote aanbod is het niet altijd gemakkelijk om 
door het bos de bomen te zien. En daar willen wij U graag 
een handje bij helpen. Na meer dan een halve eeuw ervaring 
hebben we een assortiment van wijnen opgebouwd waar 
we voor de volle 100% kunnen achterstaan. Onze wijnen 
worden alle rechtstreeks van de wijnproducent ingevoerd, 
waardoor we steeds de meest gunstige prijs kunnen garan-
deren. Maar ook het verhaal achter de wijn, het streven en 
de levensfilosofie van de wijnbouwer vormen belangrijke 
argumenten. Onze familie bouwde met vele van onze leve-
ranciers - dikwijls zelf ook familiedomeinen - een hartelijke, 
vriendschappelijke band op. Caves de France verkoopt niet 
alleen wijn, er wordt aan de klanten ook een visie aangebo-
den, een geschiedenis, een verhaal dat verder leeft.

Op dit ogenblik kan de klant kiezen uit een 1000-tal refe-
renties. Naast de grote gekende wijnkastelen uit Frankrijk  
gingen wij op zoek naar uitstekende kwaliteitswijnen, die ook 
qua  prijs te smaken zijn. Andere landen zoals Zuid-Afrika,  
Chili, Nieuw Zeeland, Argentinië, de Verenigde Staten,  
Italië, Spanje, Portugal, Duitsland, Oostenrijk en België  
komen eveneens ruimschoots aan bod. Caves de France is 
niet alleen een wijnhandel met een belangrijke traditie, we 
blijven ook jong en dynamisch door steeds op zoek te gaan 
naar nieuwe ontdekkingen ! We kunnen er prat op gaan dat 
we onze lat hoog leggen en dat we bijzonder kritisch zijn,  
zowel wat betreft de kwaliteit als de prijs.

Dat goede wijn niet altijd duur hoeft te zijn, kan U bij ons 
ontdekken ….

Een andere belangrijke troef is de permanente voorraad in 
onze magazijnen van een 400.000 – tal flessen, waardoor wij 
onze klanten steeds vlot kunnen bedienen en leveren over 
de hele Benelux.
Hopelijk kunnen we uw zoektocht naar betaalbare kwaliteits-
wijnen vergemakkelijken. We zijn ervan overtuigd dat Uw 
queeste naar (al dan niet) nieuwe ontdekkingen hier zeker 
zal worden beloond…

Succes!
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Opstalplein 22
B-9200 DenDermOnDe (schOOnaarDe)  

Belgium
tel (052) 42 73 73
Fax (052) 42 69 73

e-mail: wines@cavesDeFrance.Be 

www.cavesDeFrance.Be
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