WIJNKAART
-

Hoe werkt het?

-

1. L'Arjolle Côtes de Thongue Equilibre Zéro Viognier-Sauvignon Blanc
alcoholvrij
0,00%

Proefglas € 1,40

Half glas € 2,60

Glas € 4,95

Fles € 27,25

Frankrijk, Languedoc

Druifsoort Viognier, Sauvignon Blanc

Proefnotitie Sprekende geur van appel

Achtergrond Arjolle maakt zeker niet als eerste, maar wel direct als

en rijp geel fruit, zoals perzik en abrikoos.

één van de beste een alcoholvrije variant van hun wijnen. Het geheim

De smaak is toegankelijk, opvallend

van de hoge kwaliteit zit 'm in de strenge selectie van de wijnen waaruit

sappig, soepel en fris.

de alcohol onttrokken wordt. Arjolle kiest voor de duurdere Equilibreserie, wijnen die van onberispelijke geur en smaak zijn. Dat proef je
terug in de Zéro. Natuurlijk is er door het gemis aan alcohol een lichtere
smaak ontstaan, maar deze witte ‘wijn’ geurt aangenaam zuiver,
smaakt frisdroog en heeft een plezierige afdronk. Het is voor ons het
eerste serieuze alcoholvrije alternatief voor wijn.

2. Segredos de São Miguel Alentejano Branco
12,50%

Proefglas € 1,00

Half glas € 2,35

Glas € 4,50

Fles € 24,50

Portugal, Alentejo

Druifsoort Antão Vaz, Arinto, Encruzado

Proefnotitie Zachtedroge witte wijn met

Achtergrond Segredos de São Miguel is een mooi voorbeeld van een

een aroma van bloemen, honing en licht moderne, witte wijn met de zuiverheid van een rijpe, gezonde oogst en
fruit. De smaak zet soepel en zacht in en

volop expressie van autochtone Portugese druiven zoals antão vaz,

eindigt met een frisse, geurige afdronk.

arinto, encruzado en rabo de ovelha. Een verademing in
het wereldwijd door sauvignon blanc en chardonnay
gedomineerde aanbod. De wijnmaker is Alexandre Relvas, technisch
geschoold in Bordeaux. Als zoon van de gelijknamige eigenaar
vertegenwoordigt hij de nieuwe generatie in het prachtige
bedrijf, Herdade de São Miguel in de Alentejo, oostelijk van Lissabon. De
druiven voor deze witte wijn worden 's nachts en dus koel geoogst en
weken gedurende acht uur met de schil, voorafgaand aan de
temperatuur gecontroleerde gisting. Na een korte rijping 'sur lie' en in
rvs tanks, wordt deze geurige, droge witte wijn gebotteld.

3. Cyrice Vin de France Sauvignon
12,00%

Proefglas € 1,00

Half glas € 2,35

Frankrijk, Languedoc

Druifsoort Sauvignon Blanc

Glas € 4,50

Fles € 24,50

Proefnotitie Jeugdige witte wijn met een Achtergrond Op z’n mediterraans genieten doet u met deze heerlijke
expressieve geur van appel, meloen en

sappige Sauvignon uit het Franse zuiden. De druiven worden geteeld in

witte bloesem. Lichtvoetig en verfrissend de Languedoc, rondom het dorpje Saint-Cyrice. Het relatief warme
van smaak met rijp fruit. De finale is

klimaat zorgt voor een mooie milde, rijpe en toegankelijke stijl. De

frisdroog met iets anijs.

druiven worden precies op het goede moment geoogst, namelijk
wanneer ze mooi rijp zijn maar ook nog hun fijne aromatische en frisse
karakter hebben. In de kelder wordt de wijn koel vergist in
roestvrijstalen tanks, om niets van dat fruitige, sappige karakter te
verliezen. Zo drinkt u een heerlijke Sauvignon Blanc, met de mildheid en
rijpheid van het Franse zuiden en het aroma, de sappigheid en de
kruidigheid zo typisch voor de sauvignon blancdruif..

4. Cyrice Vin de France Chardonnay
12,50%

Proefglas € 1,05

Half glas € 2,45

Glas € 4,65

Fles € 25,60

Frankrijk, Languedoc

Druifsoort Chardonnay

Proefnotitie Helder citroengeel

Achtergrond Zachte, iets romige Chardonnay. De druiven worden

gekleurde wijn met een pure

geteeld in de Languedoc, rondom het dorpje Saint-Cyrice, dat ook z’n

geurexpressie van perzik, abrikoos,

naam gaf aan deze wijnreeks. Eenmaal rijp worden ze in de koelte van

meloen en toast. Sappig en vol in smaak de nacht geoogst en meteen naar de kelder vervoerd. Zo zijn ze in
met een goede fraîcheur. De finale is

optimaal gezonde staat wanneer ze geperst worden.

aanhoudend met rijp geel fruit en een

Na de persing vergisten de druiven in roestvrijstalen tanks. Ook hier

lichte amandeltoets.

wordt weer gezorgd voor een koele temperatuur, zodat de druiven
zoveel mogelijk van hun fruitige, druifeigen karakter behouden.
Het resultaat is een expressieve, uitgesproken smaakvolle witte wijn,
met tonen van perzik, mango en iets romigheid.

5. Domaine des Cassagnoles Gascogne Gros Manseng Moelleux
12,00%

Proefglas € 1,15

Half glas € 2,55

Glas € 4,90

Fles € 26,95

Frankrijk, Gascogne

Druifsoort Gros Manseng

Proefnotitie Lichtgeel van kleur, met in

Achtergrond Deze halfzoete witte wijn is gemaakt van de druivensoort

de geur tonen van rijp fruit. De smaak zet gros manseng. De wijngaarden liggen in de Gascogne, in het
zoetig in en wordt ondersteund door

zuidwesten van Frankrijk. De familie Baumann maakte vroeger

frisheid. De smaak blijft lang nahangen.

voornamelijk armagnac (gedistilleerd) maar is inmiddels grotendeels
en met veel succes overgeschakeld op het maken van witte wijnen. De
Gros Manseng Moelleux past helemaal in de traditie van de Sud-Ouest
waar veel lichtzoete witte wijnen worden gedronken. Het zuidwesten
van Frankrijk raakt steeds bekender als leverancier van bijzondere witte
en rode wijnen. Streken zoals de Gascogne, Jurançon, Madiran en
Cahors hebben inmiddels bij wijnliefhebbers een zeer goede naam.

6. Castelo de Medina Rueda Verdejo
13,00%

Proefglas € 1,55

Half glas € 2,95

Glas € 5,70

Fles € 31,35

Spanje, Ruedo

Druifsoort Verdejo

Proefnotitie Een zuivere, sappige, droge

Achtergrond Wat een geur- en smaakexpressie! De fris-sappige witte

witte wijn. Het aroma is fris en stuivend,

Verdejo van Castelo de Medina maakt vanaf het eerste moment

met nuances van citrusfruit. De smaak

indruk. Deze bodega behoort naar onze mening al jarenlang tot de

zet vol, rond en evenwichtig in. Een

absolute top van het Noord-Spaanse Ruedagebied. Het is dan ook niet

karaktervolle witte wijn!

verwonderlijk dat de aromatisch zuivere en verfrissend smakende witte
Verdejo van wijnmaakster Sara Román inmiddels vele liefhebbers kent.
De expressieve geur van rijpe en gezonde verdejodruiven is uniek en
geeft de wijn z’n kenmerkende en verfijnde geur- en smaaknuances
van anijs en citrus. Maar het is ook de volle, frisdroge en sappige smaak
die overtuigt.

7. Vecchia Torre Salento Vermentino
12,50%

Proefglas € 1,60

Half glas € 3,00

Glas € 5,75

Fles € 31,65

Italië, Apulië

Druifsoort Vermentino

Proefnotitie Frisdroge witte wijn met

Achtergrond De dynamische coöperatie van het Zuid-Italiaanse stadje

nuances van fijn geel fruit en iets toast in Leverano plantte in 2006 vermentino aan, een mediterraan druivenras
de geur. De smaak is soepel,

dat goed bestand is tegen hitte. De kleine wijngaard van nog geen tien

aangenaam en aanhoudend.

hectaren bevindt zich tussen twee heuvels, waar vrijwel voortdurend
een verkoelende wind staat. Hierdoor is de temperatuur lager en
behoudt de vermentino de zo gewenste frisse smaak en fruitigheid.
Vecchia Torre beperkt bovendien het rendement in de wijngaard,
waardoor de wijn van een bijzondere kwaliteit is. Daarnaast is flink
geïnvesteerd in apparatuur die de tanks met witte wijn koelt, duurzaam
gevoed met elektriciteit van zonnepanelen.

8. Herdade de São Miguel Alentejano Colheita Seleccionada Branco
12,50%

Proefglas € 1,45

Half glas € 2,85

Glas € 5,45

Fles € 30,00

Portugal, Alentejo

Druifsoort Antão Vaz, Verdelho, Viognier

Proefnotitie Geurige droge witte wijn

Achtergrond Deze bijzondere Portugese witte wijn is gemaakt van

met een fraai aroma van rijp geel fruit,

vroeg in de ochtend geplukte antão vaz-, verdelho- en een klein deel

licht eikenhout en florale nuances. De

viognierdruiven. Daarna laat de wijnmaker ongeveer de helft van de

smaak zet vol, rond en aromatisch in en

oogst gisten in grote eiken vaten van 400 liter, de rest in roestvrijstalen

eindigt evenwichtig, met een lange

tanks. De assemblage van beide wijnen rijpt vervolgens zo’n zes

afdronk.

maanden in kleine eikenhouten fusten. Deze luxe werkwijze geeft de
wijn een rijke geur en smaak en meer kracht en complexiteit..
Het imago van Portugal is in sneltreinvaart aan het veranderen van
ouderwets naar dé bron voor modern gemaakte wijnen van originele
druivenrassen. Met name de Alentejo, in het zuidoosten van Portugal,
neemt een enorme sprong voorwaarts met heerlijke én betaalbare
wijnen.
Hoewel het er in de zomer erg heet kan zijn, profiteren de wijngaarden
in de nabijheid van de kust van de koele oceaanlucht. Dit levert frisse,
spannende wijnen op.

9. Domaine de Marcé Touraine Oisly Coulée Galante Sauvignon Blanc
14,00%

Proefglas € 1,80

Half glas € 3,35

Glas € 6,45

Fles € 35,50

Frankrijk, Touraine Oisly

Druifsoort Sauvignon Blanc

Proefnotitie Lichtgeel gekleurde

Achtergrond Familie Godet maakt al een generatie of acht mooie

sauvignon met een verfijnde geur van

wijnen.

rijpe perzik, nectarine en honingmeloen.

Domaine de Marcé is wat je noemt een traditioneel familiedomein.

De smaak is opvallend vol, zacht en rijk

Domaine de Marcé telt 35 hectaren wijngaarden, aangeplant op een

met milde zuren en een lange afdronk.

bijzonder terroir van zand en klei. Dit levert wijnen op met zowel finesse
dankzij het zand, als intensiteit en body dankzij de klei. De sterdruif is
natuurlijk sauvignon blanc, maar Christoph heeft ook wat gamay,
cabernet franc, côt (malbec) en pinot d’aunis staan om rode Touraine
van te maken.

10. Domaine Font-Mars Picpoul de Pinet
13,00%

Proefglas € 1,45

Half glas € 2,85

Glas € 5,45

Fles € 30,00

Frankrijk, Languedoc

Druifsoort Picpoul

Proefnotitie Fris kruidig-fruitig van

Achtergrond Picpoul de Pinet is in de vele Zuid-Franse visrestaurants

aroma, met lichte tonen van hooi en rijpe dé begeleider van zeevruchten en visgerechten en wordt daarom ook
appel. De volle, droge en sappige smaak wel de Chablis van Zuid-Frankrijk genoemd. Voor wie niet de prijs wil
eindigt rond en aromatisch.

betalen van deze bekende Bourgogne, is de bekroonde en frisdroge
Picpoul de Pinet een echte aanbeveling. Ook bij Domaine Font-Mars
liggen de wijngaarden op formaties van kalksteen, wat bijdraagt aan
de productie van elegante, droge witte wijnen. De invloed van de zee
en het Bassin de Thau zorgen weliswaar voor een lagere temperatuur,
maar het gebied is natuurlijk een stuk warmer dan Chablis. Mede
hierdoor smaakt deze Picpoul ronder en sappiger. Eigenaar JeanBaptiste de Clock stamt af van een in 1679 geëmigreerde Nederlandse
familie en cultiveert ongeveer vijftig hectaren wijngaard tussen Mèze
en Pinet, middenin het productiegebied. Hij maakt een archetype
Picpoul van rijpe druiven, met die voortreffelijke combinatie van
sappigheid en een fijne, evenwichtige droge smaak.

11. Tenuta de Angelis Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico
13,00%

Proefglas € 1,55

Half glas € 2,95

Glas € 5,70

Fles € 31,35

Italië, De Marken

Druifsoort Verdicchio

Proefnotitie Geurige, droge witte wijn

Achtergrond Deze Verdicchio dei Castelli di Jesi is de nieuwste wijn van

met tonen van rijp geel fruit (perzik,

vader en zoon Fausti. Omdat de Fausti’s zelf geen wijngaarden bezitten

nectarine), citrusvrucht en bloemen.

in Castelli di Jesi, konden ze nooit eerder een Verdiccio maken. Het

Mooi krachtig, mollig en dik. Karaktervol,

geval wil echter dat hun oenoloog, Roberto Potenini, een domein heeft

sappig en verfrissend in de middellange in Castelli di Jesi. Via hem konden ze verdicchio-druiven kopen,
afdronk.

uiteraard van uitstekende kwaliteit. Om daar vervolgens een
aantrekkelijke en typische Markenwijn van te maken is nu precies de
specialiteit van Quinto en Alighiero. Zoals het een goede Verdicchio
betaamt, heeft de wijn aroma’s van bloemen en steenfruit, sappige,
frisse zuren en een amandeltje in de afdronk. Een uitstekend aperitief.

12. Château Mourgues du Grès Pont du Gard Rocky Nuns Viognier
13,00%

Proefglas € 1,75

Half glas € 3,30

Frankrijk, Coteaux du Pont du Gard

Druifsoort Viognier

Glas € 6,40

biologisch
Fles € 35,20

Proefnotitie Fruitige droge witte wijn met Achtergrond De ervaren en bevlogen wijnmaker François Collard
nuances van appel, meloen en wat

produceert een kleine hoeveelheid pure Viognier van een bijzondere

sinaasappel in het aroma. De smaak zet

kwaliteit. De druiven oogst hij in een kleine, biologisch gecertificeerde

fris, vol en aromatisch in en eindigt met

wijngaard op zijn fraaie Château Mourgues du Grès. Dit historische

een sappige, geurige afdronk.

wijngoed ligt net iets ten noorden van Arles, de beroemde ‘van Goghstad’ in de Camargue.
Het diende ooit als boerderij voor kloosterorde van de Ursulinen. De
nonnen (‘mourgues’ in het Provençaals) maakten hier wijn van
percelen die veel zandstenen (‘grès’ in het Frans) bevatten. De Rocky
Nuns is dan ook een speelse hommage aan de zusters, die toen al
wisten dat dit een uitstekend terroir was voor het maken van goede
wijnen. De met de hand geplukte viognierdruiven blijven na de gisting
ongeveer drie maanden in contact met de gistcellen. Deze beproefde
techniek geeft de wijn meer vulling en smaakintensiteit en maakt ‘m
bovendien meer geschikt voor flesrijping.
De Rocky Nuns heeft naast de zo herkenbare viognier-aroma’s dan ook
een volle en zachte smaak. In combinatie met de mooie, frisse zuren
die zo kenmerkend zijn voor het uitstekende terroir van Mourgues du
Grès, is deze Viognier perfect in balans.

13. Sous le Bouchon Corbières Nature Blanc

biologisch

13,00%

Proefglas € 1,85

Half glas € 3,50

Glas € 6,75

Fles € 37,15

Frankrijk, Languedoc

Druifsoort Grenache Blanc, Roussanne, Marsanne

Proefnotitie Frisdroge witte natuurwijn

Achtergrond Net als zijn rode Sous le Bouchon, maakt Pierre Bories ook

met een aroma van groene appel, wat

zijn witte Corbières zo natuurlijk mogelijk. Hij bewerkt hij zijn

honing en licht florale nuances. De

wijngaarden biologisch en oogst de druiven met de hand. Pierre kiest

smaak zet rond en sappig in en eindigt

hierbij voor een opbrengst van 35 hectoliter per hectare, voor witte

aromatisch met een verfrissend zuurtje.

wijnen erg laag.
Dit resulteert in de warme Corbières in perfect gezonde en smaakrijke
druiven, en dus in concentratie in de uiteindelijke wijn. Voorafgaand
aan de fermentatie laat Pierre de druiven op lage temperatuur
inweken met de schil. Hierdoor gaan de aromatisch ingetogen
roussanne, marsanne en grenache blanc intenser en verleidelijker
geuren. Vervolgens vergisten de druiven zonder enige toevoeging in
roestvrijstalen tanks. Het levert een heerlijke, pure, mediterrane wijn op
in de stijl van een mooie witte Rhône. De Sous le Boucon (‘onder de
kurk’) heeft aroma’s van rijp wit fruit, en een sappige, milde,
geconcentreerde smaak.

14. Collefrisio Terre di Chieti Vignaquadra Pecorino
Half glas € 3,60

biologisch

13,50%

Proefglas € 1,90

Glas € 6,95

Fles € 38,25

Italië, Abruzzen

Druifsoort Pecorino

Proefnotitie Complexe droge witte wijn

Achtergrond Een van onze favoriete Zuid-Italiaanse producenten is het

met nuances van rijpe abrikozen,

vooruitstrevende Collefrisio, nabij het stadje Frisa, zuidoostelijk van

amandel en iets toast. De volle smaak is

Pescara. Een klein team maakt hier – van de druiven van ongeveer 35

geurig, intens en bezit een lange afdronk hectaren biologisch bewerkte wijngaarden – uitstekende wijnen die tot
met onder andere anijs.

de allerbeste van de streek behoren. Bijvoorbeeld deze krachtige droge
witte wijn van de pecorinodruif. Dit autochtone Italiaanse druivenras
wordt vrijwel uitsluitend aangeplant in de Abruzzen en de Marken. De
wijn wordt door wijnkenners hooggewaardeerd, waardoor pecorino
bezig is aan een langzame comeback. Wijnmaker Amedeo de Luca
maakt er een volle, loepzuivere witte wijn van, met een prachtig
smaakevenwicht tussen frisse zuren en een verleidelijke sappigheid.

15. Veiga da Princesa Rías Baixas Albariño
13,00%

Proefglas € 1,90

Half glas € 3,60

Glas € 6,95

Fles € 38,25

Spanje, Galicië

Druifsoort Albariño

Proefnotitie Heerlijke jeugdige, droge

Achtergrond Wat een heerlijk sappige, elegante witte wijn! Niet voor

witte wijn met een stuivend aroma van

niets is Albariño van dit niveau enorm geliefd in de Spaanse

groene appel en limoen. De smaak zet

gastronomie. Maar ook in Nederland zijn de mooie witte wijnen uit

sappig en fris in en eindigt aromatisch,

Galicië sterk in opmars.

rond en evenwichtig.

Manuel Mendez is de getalenteerde wijnmaker en eigenaar van
Bodegas Veiga da Princesa. Met modern aangelijnde wijnstokken (dus
geen traditionele pergola) en door efficiënt te snoeien zorgt hij voor
meer zoninval en beluchting in zijn wijngaard. Hierdoor rijpen de
druiven veel beter en blijven ze gezonder dan gebruikelijk in het relatief
koele en vochtige Galicië. Bovendien zorgt de arme granietbodem met
zijn goede drainage voor druiven van een hoge kwaliteit. Topcondities
die verklaren waarom deze sappige, fris smakende Veiga da Princesa
zo goed is.

16. Domaine Raimbault Sancerre Les Godons wit
14,50%

Proefglas € 2,95

Half glas € 5,60

Glas € 10,85

Fles € 59,70

Frankrijk, Loire

Druifsoort Sauvignon Blanc

Proefnotitie Topkwaliteit sancerre met

Achtergrond Sancerre van top-wijnmaker Philippe Raimbault doet je

een krachtig en verfijnd sauvignon-

beseffen dat deze witte wijn wereldwijd tot de allermooiste sauvignons

aroma. De smaak is elegant fris en zuiver, behoort. Zijn wijngaard, fraai gelegen in de gemeente Sury-en-Vaux,
met voldoende lengte.

levert een klassieke sancerre op. De combinatie van een gematigd
klimaat - voor een langzame en gelijkmatige rijping van de druif - de
bijzondere kalkondergrond en de gunstige ligging op heuvels met een
optimaal aantal uren zonneschijn, maakt Raimbaults Les Godons tot
een grootse sancerre, een verfijnde en elegante klassewijn!

17. Huber Traisental Obere Steigen Grüner Veltliner
Half glas € 3,95 Glas € 7,70

biologisch

12,50%

Proefglas € 2,10

Fles € 42,35

Oostenrijk, Traisental

Druifsoort Grüner Veltliner

Proefnotitie Volle, frisdroge witte wijn

Achtergrond Oostenrijkse Gruner Veltliner is in Nederland niet meer

met een fraai aroma van rijp geel fruit en weg te denken uit het aanbod van witte kwaliteitswijnen. Neem nu de
tropische nuances. De smaak zet rond en prachtige wijnen van Markus Huber. Deze wijnmaker uit Traisental heeft
vol in en eindigt met een sappige,

dankzij zijn hoge kwaliteitsnormen in korte tijd een prominente plaats in

kruidige en aromatische afdronk.

ons assortiment veroverd.
Het geheim van Hubers wijnen is de bijzondere samenstelling en
ligging van zijn wijngaarden. Zo komen de druiven voor deze Grüner uit
de koele en hooggelegen terraswijngaard Obere Steigen. De stokken
staan aangeplant op kalkhoudende bodem. Deze combinatie van
factoren geeft een bijzondere finesse aan de wijn, die mooi combineert
met visgerechten en zomerse salades, maar ook uitstekend als
aperitief te drinken is. Proef ‘m zelf en u zult begrijpen waarom Huber tot
de elite van Oostenrijkse wijnmakers wordt gerekend.

18. Domaine Engel Elzas Pinot Gris Réserve

biologisch

13,00%

Proefglas € 1,95

Half glas € 3,75 Glas € 7,25

Fles € 39,90

Frankrijk, Elzas

Druifsoort Pinot Gris

Proefnotitie De pinot gris van Fernand

Achtergrond In de Franse Elzas is het goed toeven. Het aantal zonne-

Engel heeft een karakteristiek kruidig

uren is gelijk aan dat van de Zuid-Franse Roussillon! Juist daarom

aroma; bloemig met rijpe, fruitige tonen. worden de druiven hier zo rijp en smaken de wijnen zo vol en mild. De
De smaak is vol, rond en aromatisch

familie Engel produceert verfijnde kwaliteiten wijn in het dorpje
Rorschwihr, zo’n vijftien kilometer boven Colmar.
De druiven voor de Pinot Gris Reserve zijn afkomstig uit drie
verschillende percelen in Bergheim met kalkachtige bodem. De
wijngaarden worden volgens biologische principes onderhouden.
Wanneer de druiven eenmaal rijp zijn, worden ze met de hand geoogst.
Na de persing en vergisting blijft de wijn nog enkele maanden in
contact met de gisten, om de wijn extra structuur te geven. Het
resulteert in een echte klassieke Elzasstijl pinot gris. In de neus heeft ‘ie
rijp, bijna exotisch fruit, specerijen zoals vanille, zoethout en peper en
zelfs een tikje botrytis (edele rot). In de mond heeft ‘ie een volle, ronde
body, milde zuren en een tikje zoet in de afdronk.

19. Domaine Sébastien Dampt Chablis
12,50%

Proefglas € 2,80

Half glas € 5,30 Glas € 10,25

Fles € 56,40

Frankrijk, Bourgogne

Druifsoort Chardonnay

Proefnotitie Verfijnde droge witte wijn

Achtergrond Met zeven hectaren wijngaarden van zijn familie begon

met een aroma van bloemen en rijp geel Sébastien Dampt in 2007 zijn eigen domein, Domaine Sébastien Dampt.
fruit. De smaak zet fris, vol en sappig in en Wat de vinificatie betreft houdt Sébastien het eenvoudig, in de
eindigt met een fraaie en aanhoudende voetsporen van zijn vader en opa. Behalve de grand cru’s worden alle
afdronk.

wijnen in stalen tanks gevinifieerd. Dit zorgt voor de klassieke strakke,
mineralige stijl die Chablis zo aantrekkelijk maakt.
Sébastien wordt gezien als een van de rijzende sterren van Chablis, en
zijn wijnen krijgen prachtige scores bij internationaal gerenommeerde
wijnjournalisten als Jancis Robinson en Robert Parker. Het is ons wel
duidelijk: deze jonge wijnmaker is iemand om in de gaten te houden. De
druiven voor zijn Chablis Villages oogst Sébastien uit verschillende
percelen, waarvan de grootste maar liefst 45 jaar oude stokken bezit.
De vinificatie is vervolgens minimalistisch: na het persen van de
druiven vergist en rijpt de wijn in roestvrijstalen tanks. Dit zorgt niet
alleen voor het verfijnde, voldroge Chablis-karakter, maar ook voor een
licht vuursteenaroma als blijk van terroir-expressie in de wijn.
Dit is Chablis zoals Chablis bedoeld is. Beendroog, kalkachtig en met
tonen van granny smith-appel en citrusfruit. Een overtreffende trap
Chablis!

20. Di Lenardo Vineyards Venezia Giulia Father's Eyes Chardonnay
13,00%

Proefglas € 2,05

Half glas € 3,95 Glas € 7,65

Fles € 42,10

Italië, Friuli

Druifsoort Chardonnay

Proefnotitie Volle, aromatische

Achtergrond De enthousiaste Massimo di Lenardo maakt op het kleine

chardonnay met karameltonen, boter en familiewijngoed in Noord-Italië zeer aantrekkelijke wijnen. De hoge
overrijp wit fruit in de geur. De smaak is

kwaliteit wordt jaarlijks bevestigd door de belangrijkste Italiaanse

zacht en rond, met een geurige afdronk

wijngidsen, zoals de Gambero Rosso, Veronelli en Luca Maroni. De

van rijpe fruittonen en eikenhout.

wijnen van Di Lenardo zijn uiterst zuiver van geur en smaak en
bevestigen de goede reputatie van Friuli als bijzondere Italiaanse
wijnregio. Massimo maakt deze onweerstaanbaar lekkere witte topwijn
van uitsluitend handgeplukte chardonnay. Na enkele uren koude
inweking gist het sap in kleine eikenhouten fusten. Vervolgens rijpt de
wijn hierin nog ongeveer drie maanden verder 'sur lie', dus op de gisten.
Massimo’s intentie is om een luxe, rijke witte wijn te maken met duidelijk
herkenbare tonen van nieuw eikenhout – en daarin slaagt hij
uitstekend. De wijngaarden winnen bovendien elk jaar meer aan
kwaliteit en leveren zo een indrukwekkende witte wijn met veel
expressie. Niet voor niets is de Father’s Eyes al jaren een
publiekslieveling.

21. Reichsrat von Buhl Pfalz Herrgottsacker Erste Lage Rieislink Trocken
12,50%

Proefglas € 3,30

Duitsland, Pfalz

Druifsoort Riesling

Half glas € 6,30 Glas € 12,25

biologisch
Fles € 67,40

Proefnotitie Krachtige frisdroge witte wijn Achtergrond Dit is een bijzonder fraaie Riesling van de Erste Lage
met een verfijnde geur en smaak van

(premier cru) Herrgottsacker. De percelen van Von Buhl liggen hoog op

grapefruit, perzik, toast en licht

de heuvel van deze ‘Grosslage’, vrijwel tegen de Grosses Gewächs

mineraalcomplexe nuance. De afdronk is (grand cru) Ungeheuer aan. De druiven hiervandaan zijn daarom van
lang en rijkgeschakeerd.

een heel andere kwaliteit dan van de lager en vlakker gelegen delen.
Deze Herrgottsacker is fenomenaal van kwaliteit en wat ons betreft van
‘GG’-niveau. Een buitenkansje dus, voor de liefhebbers van topkwaliteit
Riesling. Er wordt slechts 35 hectoliter per hectare geoogst (minder dan
toegestaan voor GG!) en de wijn rijpt 14 maanden op de gistcellen in
grote eikenvaten. De biologische druiven geven een wijn met een
bijzondere verfijning en complexiteit. Hij is prachtig rijp bovendien en
heeft een geweldige balans tussen rondheid en frisse zuren. De romige,
aromatisch sterke afdronk duurt minutenlang.

22. Domaine Loew Elzas Alsace

biologisch

13,00%

Proefglas € 2,20

Half glas € 4,20 Glas € 8,10

Fles € 44,55

Frankrijk, Elzas

Druifsoort Pinot Gris, Gewurztraminer, Riesling, Muscat

Proefnotitie Aromatische witte wijn met

Achtergrond Dankzij producenten zoals de bevlogen Etienne Loew is er

een verfijnd floraal aroma en nuances

gelukkig sprake van een ‘Elzas-revival’. De in Dijon afgestudeerde

van muskaat. De smaak is zacht, vol en

oenoloog nam in 2006 het wijnbedrijf van zijn ouders in Westhoffen

aanhoudend; de afdronk geurig, met een over, stopte de verkoop van druiven aan de coöperatie en schakelde
subtiel zoetje.

over op biologische wijnbouw. Daarmee onderscheidt hij zich van veel
andere Elzasser producenten die de oogst per wijnstok opjagen tot het
maximale en het verlies aan smaakconcentratie compenseren met
restzoet.
Etienne meent stellig dat de kwaliteit van de wijn voor 100% beslist
wordt in de wijngaard en zijn doel is om het terroir zoveel mogelijk te
laten spreken. Mede daarom stapte hij in 2009 over op biodynamische
wijnbouw. De technische kennis van oenoloog Etienne staat borg voor
een zuivere vinificatie in de kelder en hij behoort tot de een van de
‘Geheimtipps’ van de Elzas.
Zijn basiswijn is een assemblage van muscat, gewurztraminer, riesling
en pinot gris en heeft recht op de benaming ‘Gentil’. Deze titel is
superieur aan de ‘Edelzwicker’ omdat dit laatste wijntype een groter
deel neutrale chasselas en pinot blanc mag bevatten. Etienne maakt
met deze cuvée een heel typische Alsace met verleidelijke aroma’s en
een lang aanhoudende smaak.

23. Via Caritatis Ventoux LUX ÆTERNA blanc

biologisch

14,50%

Proefglas € 3,00

Half glas € 5,80

Glas € 11,25 Fles € 61,90

Frankrijk, Ventoux

Druifsoort Roussanne, Clairette

Proefnotitie Een complexe witte wijn.

Achtergrond Paus Clément V liet wijnstokken aanplanten op de

Zeer evenwichtig en alles zit op zijn plek.

hellingen van de Mont Ventoux. De hellingen hebben een optimale

In de geur gekonfijte citroenen, witte

expositie ten opzichte van de zon en de mistral (sterke noordenwind)

bloesem en amandelen. Ondanks zijn

zuivert de lucht en verdrijft zowel parasieten als overtollig vocht uit de

vetje en volheid is er genoeg mineraliteit wijngaarden weg.
en frisheid voor een perfecte balans.

In 1980 keerden de benedictijnen, onder leiding van Dom Gérard, weer

Vrouwelijk en subtiel; een interessante

terug in de regio. Diverse persoonlijkheden uit de wijnwereld, zoals

wijn om te zien evolueren.

enthousiast gemaakte oenologen, helpen de monniken het beste uit
hun terroir te halen. Om dit te doen werkt men volledig biologisch en
gebeurt alles met de hand. In 2015 slaan de monniken van de abdij
Sainte-Madeleine du Barroux en de lokale coöperatie Beaumont de
Ventoux de handen ineen om de geschiedenis nieuw leven in te blazen
en wijnen te maken van hun gecombineerde wijngaarden. Via Caritatis
is geboren. En dat bleef niet lang onopgemerkt. Het trok zelfs de
aandacht van de imposante en illustere Rhône-oenoloog Philippe
Cambie (in 2010 door Wine Advocate Robert Parker verkozen tot
“Oenoloog van het Jaar”), die sindsdien de adviseur-wijnmaker is
geworden voor Via Caritatis.

24. Domaine Engel Elzas Réserve Gewurztraminer
13,50%

Proefglas € 2,00

Half glas € 3,80 Glas € 7,40

Frankrijk, Elzas

Druifsoort Gewurztraminer

biologisch
Fles € 40,70

Proefnotitie Geurig en karakteristiek: veel Achtergrond De Elzas is de wijnsteek van zeer uiteenlopende stijlen wijn
florale nuances (rozen) en rijp geel fruit

die doorgaans naar de betreffende druivensoort worden genoemd.

in de neus. De smaak zet mild en rond in

Voor de meeste wijnliefhebbers is de Elzas vooral een milddroge witte

en eindigt aanhoudend aromatisch.

wijn die prima buiten de maaltijd om gedronken kan worden. Vrijwel
elke elzaswijn is gemaakt van één enkele druivensoort. Zo zijn de
riesling, gewürtztraminer en pinot blanc de meest bekende. De
gewurztraminer is ongetwijfeld de meest uitgesproken wijn. Deze
gewurztraminer komt van Domaine Engel. Hier worden de aloude
Elzastradities gecombineerd met moderne wijntechniek. Bovendien zijn
alle druiven afkomstig van eigen wijngaarden. Dat resulteert in fraaie,
zuivere witte wijnen. Sinds 2006 hebben alle wijngaarden van Engel het
biologisch Ecocert certificaat.

25. L'Arjolle Côtes de Thongue Equilibre Zéro Syrah-Cabernet Rosé
Half glas € 2,60

Glas € 4,95

Alcoholvrij

0,00%

Proefglas € 1,40

Fles € 27,25

Frankrijk, Languedoc

Druifsoort Syrah, Cabernet Franc

Proefnotitie Lichtroze van kleur en

Achtergrond De alcoholvrije rosé van Arjolle is gemaakt van cabernet

geurend naar rijpe aardbei en framboos. franc en syrahdruiven. Vanzelfsprekend is de smaak van de Zéro lichter
De smaak is lekker sappig, soepel en met dan die van het alcoholbevattende origineel, maar dankzij de zeer rijpe
een verkwikkende frisheid.

druiven is deze rosé toch zeer geslaagd. Veel producenten van
alcoholvrije wijn proberen meer smaakconcentratie te krijgen door
suiker toe te voegen. François Teisserenc doet dat niet. Hij probeert zo
dicht mogelijk bij zijn gewone stijl te blijven en maakt een aromatisch
sterke, droge rosé.
De geur en smaak zijn uitermate zuiver. De afdronk plezierig.

26. Segredos de São Miguel Alentejano Rosado
12,50%

Proefglas € 1,45

Half glas € 2,.85

Glas € 5,45

Fles € 30,00

Portugal, Alentejo

Druifsoort Aragonez, Castelão, Touriga Nacional

Proefnotitie Droge rosé met een fruitig

Achtergrond Segredos de São Miguel is een mooi voorbeeld van een

aroma van aardbei en wat florale

moderne, frisse en expresieve rosé met de sappigheid en zuiverheid

nuances. De smaak is soepel en

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

zachtdroog en eindigt met een frisse,

Portugese druiven aragonez, castelão en touriga nacional. De in

geurige afdronk.

Bordeaux geschoolde Alexandre Relvas maakt er, met behulp van
hedendaagse technische kennis en moderne
temperatuurgecontroleerde gistingskuipen, een mooie wijn van.
De wijngaarden liggen op de Herdade de São Miguel in de Alentejo,
oostelijk van Lissabon. De druiven voor de Segredos worden 's nachts
en dus koel geoogst, weken gedurende acht uur met de schil en gisten
daarna op een lage temperatuur in roestvrijstalen tanks.

27. Cyrice Pays d'Oc Syrah rosé
12,00%

Proefglas € 1,10

Half glas € 2,.50

Glas € 4,80

Fles € 26,40

Frankrijk, Languedoc

Druifsoort Syrah

Proefnotitie Helder zalmroze gekleurde

Achtergrond De Cyrice Rosé is gemaakt van 100% syrah. De druiven

wijn met zuivere aroma’s van framboos,

staan aangeplant in de Languedoc, rondom het dorp Saint-Cyrice.

aardbei en laurier. Toegankelijk en

Dankzij het mediterrane klimaat kunnen ze optimaal rijpen, maar

sappig van smaak met een levendige

behouden ze ook hun frisheid.

frisheid. De finale is soepel, droog en

Eenmaal perfect rijp zijn worden de syrahdruiven bij nacht geoogst en

mooi fruitig.

meteen naar de kelder vervoerd. Hier worden de druiven direct
geperst, om zo een mooi gekleurde rosé te krijgen. Vervolgens vergist
de most in roestvrijstalen tanks bij lage temperatuur. Op die manier
blijft de wijn lekker sappig en fruitig. Soepel en toegankelijk genoeg om
zo te drinken, maar ook met voldoende body om bij te eten.

28. Herdade de São Miguel Alentejano Colheita Seleccionada Rosado
12,50%

Proefglas € 1,45

Half glas € 2,.85

Glas € 5,45

Fles € 30,00

Portugal, Alentejo

Druifsoort Aragonez, Touriga Nacional

Proefnotitie Fraaie rosé, zalmrood van

Achtergrond De in Bordeaux geschoolde Alexandre Relvas maakt van

kleur en met een aroma van fijn rood

inheemse Portugese druiven prachtige en zuivere wijnen. Zijn lekkere

fruit en lichte kruiden. De smaak zet

pittige, droge rosé komt van de druiven aragonez en touriga nacional,

sappig en rond in en ontwikkelt zich

die in de Alentejostreek optimaal rijpen. Het moment van plukken is

evenwichtig, met een frisse en geurige

cruciaal voor het maken van een frisse en doordrinkbare rosé. Van heel

afdronk.

rijpe druiven kun je weliswaar een krachtige rode wijn maken, maar
rosé vraagt om een vroegere oogst. Eerder oogsten betekent ook dat
de druiven minder homogeen rijp zijn. Er moet dus streng geselecteerd
worden om alleen de beste druiven te plukken en dat kan veel beter
handmatig dan machinaal.
Een groot bijkomend voordeel is dat de oogst onbeschadigd in de
kelder komt en niet onbedoeld al gaat gisten. De druiven ondergaan
een korte inweking en worden vervolgens zacht geperst. Handmatige
pluk is duur en tijdrovend, maar wel veel beter voor de kwaliteit van
rosé. En dat kun je proeven in deze mooie Herdade de São Miguel.

29. Château Mourgues du Grès Costières de Nîmes Fleur d'Eglantine rosé
biologisch
13,50%

Proefglas € 1,75

Half glas € 3,25

Glas € 6,25

Fles € 34,40

Frankrijk, Rhône

Druifsoort Grenache, Mourvèdre, Syrah

Proefnotitie Fraaie droge rosé met een

Achtergrond Delicaat en met een verfrissende smaak. Zo omschrijft

zalmroze tint en een verfijnd aroma van

François Collard zijn Fleur d’Eglantine. Deze wijn is gebaseerd is op de

rood fruit en milde kruiden. De smaak zet elegantie van Provence-rosé, maar onderscheidt zich daarvan met
zacht, mild en rond in ontwikkelt zich

meer sappigheid. Hij is voornamelijk gemaakt van direct geperste

evenwichtig en aanhoudend.

grenache- en mourvèdredruiven, aangevuld met een beetje syrah. De
rijpheid van de druiven en de beperking van het rendement proef je
terug in de frisse, subtiel sappige en klassiek droge smaak.
Geen gekunstelde snoepjesgeuren, maar verfijning op niveau van
‘nonnenklooster’ Mourgues du Grès.

30. Via Caritatis Ventoux VOX ANGELORUM rosé

biologisch

13,00%

Proefglas € 1,90

Half glas € 3,60

Glas € 6,95

Fles € 38,25

Frankrijk, Ventoux

Druifsoort Grenache, Syrah

Proefnotitie Een aangename rosé,

Achtergrond Deze wijn neemt je mee naar het hart van de Provence.

bleekroze van kleur met aroma's van rijp Het land van de Pausen. Gelieerd aan de abdij van Sainte-Madeleine
exotisch fruit. Intens en levendig van

du Barroux. Paus Clément V (oorspronkelijk uit Bordeaux, plantte de

smaak. Mooie balans en een zuivere,

wijngaard van Pape-Clémant in Pessac en die van Châteauneuf-du-

schone afdronk.

Pape) liet wijnstokken aanplanten op de hellingen van de Mont Ventoux
en vertrouwde het beheer ervan toe aan de Benedictijnen. De Pausen
van Avignon waren er dol op en het werd regelmatig aan hun tafels
geserveerd. Diverse persoonlijkheden uit de wijnwereld, zoals
enthousiast gemaakte oenologen, helpen de monniken het beste uit
hun terroir te halen. Om dit te doen werkt men volledig biologisch en
gebeurt alles met de hand. In 2015 slaan de monniken van de abdij
Sainte-Madeleine du Barroux en de lokale coöperatie Beaumont de
Ventoux de handen ineen om de geschiedenis nieuw leven in te blazen
en wijnen te maken van hun gecombineerde wijngaarden. Via Caritatis
is geboren. En dat bleef niet lang onopgemerkt. Het trok zelfs de
aandacht van de imposante en illustere Rhône-oenoloog Philippe
Cambie (in 2010 door Wine Advocate Robert Parker verkozen tot
“Oenoloog van het Jaar”), die sindsdien de adviseur-wijnmaker is
geworden voor Via Caritatis.

31. Château Puech-Haut Languedoc Argali Rosé
12,50%

Proefglas € 2,30

Half glas € 4,40

Glas € 8,60

Fles € 47,30

Frankrijk, Languedoc

Druifsoort Grenache, Cinsault

Proefnotitie Bleekroze van kleur, fijn

Achtergrond Château Puech-Haut maakt met zijn Prestige één van de

fruitig en licht kruidig van geur met

meest aantrekkelijke rosés van de Languedoc. De handmatig geplukte

nuances van klein rood fruit. De smaak is grenache- en cinsaultdruiven worden direct na aankomst in de kelder
rond, vol en fris en eindigt aromatisch

geperst en vergist.

met een milde en aanhoudende afdronk. In tegenstelling tot de meeste Provençaalse wijnen weekt het schilletje
dus niet met het sap. Deze techniek geeft een lichte, zalmkleurige tint
en in het geval van Puech-Haut ook bijzonder veel finesse. De cinsault is
met een aandeel van 40% in de assemblage heel bepalend voor de stijl
van de wijn, want deze druif geeft een levendige, frisse smaak die
prachtig samengaat met het ronde karakter van de grenache. De
Argali Rosé is een volbloed prijswinnaar en een van de populairste
luxe-rosés van de Languedoc.

32. Domaine de Rimauresq Côtes de Provence Cru Classé rosé
biologisch
13,00%

Proefglas € 2,70

Half glas € 5,15

Glas € 9,95

Fles € 54,75

Frankrijk, Provence

Druifsoort Mourvèdre, Tibouren, Carignan

Proefnotitie Provençaalse rosé met een

Achtergrond Deze kwaliteitsrosé is één en al verfijning en wordt

aansprekende bleekroze tint. Subtiel

gemaakt van traditionele regionale druivenrassen. Werkelijk een

aroma met een lichte kruidigheid en fijn

absolute topper die inmiddels vele prijzen heeft verzameld.

rood fruit. Complex en mondvullend van Domaine de Rimauresq mag samen met een handvol Provençaalse
smaak, aanhoudend in afdronk. Zeer

wijnproducenten de kwaliteitsaanduiding cru classé voeren. Dit recht is

verfijnd en evenwichtig.

enkel voorbehouden aan wijndomeinen met een optimaal terroir: de
unieke combinatie van grondsoort, ligging van de wijngaarden,
druivenrassen en microklimaat. En dat vertaalt zich in de wijn.
Als je het criticus Hamersma vraagt is dit ‘een van de hoogst
aangeschreven Provence-rosés. Buitengewoon subtiel’.

33. L'Arjolle Côtes de Thongue Equilibre Zéro Merlot-Grenache Rouge
alcoholvrij
0,00%

Proefglas € 1,40

Half glas € 2,60

Glas € 4,95

Fles € 27,25

Frankrijk, Languedoc

Druifsoort Merlot, Grenache

Proefnotitie Kersenrood van kleur en

Achtergrond Arjolle maakt een fraaie en zuivere alcoholvrije variant

geurend naar rijpe pruim, blauwe bes en van de Brut de Cuve, een sterk aromatische en prachtige geurende
specerijen. Toegankelijk, soepel en mild

rode wijn van merlot en grenache druiven.

van smaak met een evenwichtige

Net zoals de witte en rosé Zéro, is ook de rode lichter van smaak dan

frisheid in de finale.

het origineel. Maar het gemis aan structuur wordt niet gecompenseerd
met suiker, zoals veel anderen doen.
François Teisserenc houdt vast aan zijn stijl van wijnmaken en
produceert een rode die, licht gekoeld, zelfs aan tafel goed inzetbaar is.
Eindelijk een alcoholvrije wijn met zuivere fruitgeuren en een
aangename, frisdroge smaak.

34. Segredos de São Miguel Alentejano Tinto
13,50%

Proefglas € 1,00

Half glas € 2,35

Glas € 4,50

Fles € 24,50

Portugal, Alentejo

Druifsoort Alicante Bouschet, Aragonez, Touriga Nacional, Trincadeira

Proefnotitie Helderrood met lichtpaarse Achtergrond Segredos de São Miguel is een mooi voorbeeld van een
nuances; bessig, jeugdig en fruitig van

moderne, soepel smakende rode wijn met de zuiverheid van een rijpe,

geur met licht gebrande tonen. De

gezonde oogst en volop expressie van de autochtone Portugese

smaak zet soepel, fruitig en rond in en

druiven alicante bouschet, aragonez, touriga nacional en trincadeira.

eindigt met een geurige, zwoele afdronk. In het verleden smaakten Portugese rode wijnen vaak ruw en
ontoegankelijk. De in Bordeaux geschoolde Alexandre Relvas maakt er
echter, met behulp van hedendaagse technische kennis, een mooie
wijn van. De wijngaarden liggen op de Herdade de São Miguel in de
Alentejo, oostelijk van Lissabon. De druiven voor de rode Segredos
worden 's nachts en dus koel geoogst, weken gedurende 48 uur met de
schil en gisten daarna in tanks waarbij eikenhouten staven worden
gebruikt. Ongeveer 10% rijpt daarna 3 maanden in grote vaten.

35. Cyrice Vin de France Cabernet-Syrah
13,50%

Proefglas € 1,00

Half glas € 2,35

Glas € 4,50

Fles € 24,50

Frankrijk, Languedoc

Druifsoort Cabernet Sauvignon, Syrah

Proefnotitie Robijnrode wijn met een

Achtergrond De Languedoc heeft een bijzonder goede reputatie als

pure geurexpressie van zwarte bes,

het gaat om betaalbare kwaliteitswijnen. Deze rode Cyrice uit het bijna

braam, gestoofde pruim en specerijen

gelijknamige Zuid-Franse dorpje Saint-Cyrice is daar een uitstekend

(laurier). Sappig en soepel van smaak

bewijs van. Het is een blend van Franse sterdruiven cabernet

met een mooie frisheid en zachte

sauvignon en syrah. Dankzij het mediterrane klimaat kunnen deze

tannines. De finale is aanhoudend met

druiven hier prachtig rijpen, maar behouden ze ook voldoende frisse

een lichte kruidigheid..

zuren om uitgebalanceerde wijnen te geven.
Na de oogst worden de druiven gekneusd en volgen de vergisting en
schilinweking (voor de extractie van kleur en structuur) in
roestvrijstalen tanks. Hierin rijpt de wijn vervolgens nog enige tijd.
Doordat aan het wijnmaakproces geen houten vaten te pas komen, is
de rode Cyrice een pure explosie van rijp en sappig fruit. Hij is vol en
zacht van smaak, maar ook bijzonder doordrinkbaar.

36. Von der Mark-Walter Baden Spätburgunder
13,50%

Proefglas € 1,65

Half glas € 3,10

Glas € 5,95

Fles € 32,75

Duitsland, Baden

Druifsoort Pinot Noir

Proefnotitie Lichtrood gekleurde wijn

Achtergrond Naast zijn kleine, in Spätburgunder gespecialiseerde,

met een verleidelijke geur van framboos, wijndomein heeft oenoloog en Master of Wine Jürgen Von der Mark nog
kers en specerijen. De aanzet is soepel en een interessant project in Baden, samen met Weinakademiker Guido
vol. Sappig, rijp en toegankelijk in de

Walter. De twee vrienden hebben zichzelf tot nobel doel gesteld

smaak met zachte tannine en frisse

‘cultuurwijnen voor alledag’ te maken, oftewel betaalbare wijnen mét

zuren. Fruitig, levendig en licht kruidig in

persoonlijkheid en authenticiteit.

de afdronk.

Daar zijn ze met deze fantastische Spätburgunder wonderwel in
geslaagd. De druiven worden ingekocht bij wijnboeren in Ortenau, dat
wordt gezien als een van de mooiste subregio’s van Baden. Jürgen en
Guido onderhouden een persoonlijke relatie met de boeren, bepalen
het oogstmoment en zien erop toe dat er met respect voor de
wijngaard gewerkt wordt. Eenmaal geoogst verwerken de twee de
druiven op Jürgens wijngoed. Deze Spätburgunder is een zeer
verleidelijke, fruitige, lichtrode wijn. Sappig en rijp, geconcentreerd
bessenfruit, iets kruidigheid en een vleugje houtinvloed.

37. Livio Pavese Barbera del Monferrato
13,50%

Proefglas € 1,35

Half glas € 2,75

Italië, Piemonte

Druifsoort Barbera

Glas € 5,30

Fles € 29,15

Proefnotitie Volrood van kleur en rijp van Achtergrond Zo rond 1970, toen wijnen uit Piemonte - zoals barolo geur, met nuances van cederhout,

buiten Italië nauwelijks bekend waren, begon Livio Pavese een 'enoteca'

kruiden en rijp gekonfijt fruit. De smaak

(wijnwinkel) in Milaan. Hij pionierde met Piemontese wijnen in het

zet soepel en vol in, de afdronk is zacht

buitenland. De barbera del monferrato opende voor hem markten en is

en aromatisch.

tegelijk ook de meest succesvolle soort in zijn gamma. Na het overlijden
van Livio in 2004 nam de gepassioneerde Giuseppe Bottinelli het bedrijf
over. Hij moderniseerde de wijnkelder met de laatste technologie en
heeft de op hout gerijpte barbera nog beter gemaakt. De regio
Monferrato wordt overschaduwd door de faam van de veel bekendere
Langhe, met beroemde namen zoals barolo, barbaresco en alba. Livio
selecteerde vanaf het begin juist druiven uit deze meer zuidelijk
gelegen en ondergewaardeerde streek vanwege de uitstekende prijskwaliteitverhouding.
De druiven worden vanaf half september met de hand geplukt en na
de gisting rijpt de wijn geruime tijd in grote eiken fusten. Het resultaat:
een wijn met verfijnde en gerijpte aroma's, mooi gedoseerd eikenhout
en een volle, pittig-zachte smaak.

38. Château Cap Saint-Martin Blaye Côtes de Bordeaux
13,50%

Proefglas € 1,40

Half glas € 2,80

Glas € 5,40

Fles € 29,70

Frankrijk, Bordeaux

Druifsoort Merlot, Cabernet Sauvignon, Malbec

Proefnotitie Een volrode bordeaux met

Achtergrond Het wijnmakersduo Pierre en Béatrice Ardoin bewijst al

een kruidig, licht gerijpt aroma. De volle,

tientallen jaren dat goede Bordeaux zeer betaalbaar kan zijn. Deze

soepele en ronde smaak geeft de wijn

prachtige rode ‘petit’ Bordeaux van Château Cap Saint-Martin wordt

een mooie structuur en een geurige,

gemaakt van druiven van oude merlotwijnstokken, aangevuld met

verfijnde afdronk.

ongeveer 10% cabernet sauvignon- en malbecdruiven. Na de gisting
rijpt de wijn zes maanden in gebruikte eikenhouten fusten, gevolgd
door twaalf maanden in grotere tanks. De klaring gebeurt hier nog op
natuurlijke en traditionele wijze, slechts met behulp van eiwit. Een
schoolvoorbeeld Bordeaux met een uitmuntende prijskwaliteitverhouding!

39. Herdade de São Miguel Alentejano Colheita Seleccionada Tinto
14,00%
Portugal, Alentejo

Proefglas € 1,45

Half glas € 2,85

Glas € 5,45

Fles € 30,00

Druifsoort Alicante Bouschet, Cabernet Sauvignon, Syrah, Touriga
Nacional

Proefnotitie Volrode wijn met een

Achtergrond Voor Alexandre Relvas, de eigenaar van São Miguel,

krachtig aroma van rijp rood fruit

begint wijn maken met veel aandacht voor het werk in de wijngaard.

(bramen en bessen) en fijn eikenhout. De Alleen met optimaal rijpe druiven is hij in staat om volle én zachte rode
smaak zet vol en rond in en ontwikkelt

wijnen te maken. De rode Colheita Seleccionada is gemaakt van vier

rijpe, zachte tannine. De afdronk is

verschillende druivenrassen: alicante bouschet, cabernet sauvignon,

aromatisch en aanhoudend.

syrah en touriga nacional. Samen zorgen zij voor expressie en
complexiteit in geur en smaak. Na de gisting rijpt de helft van de wijn
ongeveer zes maanden in grote eikenhouten fusten van 400 liter.
Hierna volgt de assemblage met de niet-eikengerijpte wijn. Zo ontstaat
een fraaie balans tussen tonen van rijp fruit en de invloed van het
eikenhout.
Hoewel het er in de zomer erg heet kan zijn, profiteren de wijngaarden
in de nabijheid van de kust van de koele oceaanlucht. Dit levert frisse,
spannende wijnen op.

40. Pontificis Pays d'Oc Grenache-Syrah-Mourvèdre
13,50%

Proefglas € 1,45

Half glas € 2,85

Glas € 5,50

Fles € 30,25

Frankrijk, Languedoc

Druifsoort Grenache, Syrah, Mourvèdre

Proefnotitie Helderrode, volle, geurige

Achtergrond De man achter het succes van deze rode wijn is Laurent

wijn met vers en gekonfijt rood fruit, een

Delaunay. Naast vakkundig wijnmaker is hij ook verantwoordelijk voor

nuance van licht eikenhout en kruidige

de druivenselectie. Het resultaat is zo goed dat de pauselijke naam

tonen in het aroma. De volle smaak is

Pontificis het etiket siert, met een knipoog verwijzend naar de

soepel, rond en heerlijk aromatisch met

beroemde Châteauneuf-du-Pape!

veel lengte.

De combinatie van de druivenrassen grenache, syrah en mourvèdre
(GSM) en een korte eikenhoutrijping geeft de Pontificis een stijlvolle en
weelderige smaak met een verfijnde kruidigheid.
Na de rijping in eiken vaten wordt de wijn zonder filtering gebotteld om
het maximum aan smaak te behouden. Pontificis heeft inmiddels een
indrukwekkende erelijst opgebouwd en heeft volgens Perswijn de beste
prijskwaliteitverhouding van eenenzeventig Zuid-Franse Rhôneblends.

41. Salcheto Chianti Biskero

biologisch

13,00%

Proefglas € 1,65

Half glas € 3,10

Glas € 5,95

Fles € 32,75

Italië, Toscane

Druifsoort Sangiovese, Canaiolo, Mammolo

Proefnotitie Helderrood van kleur en

Achtergrond Zelfs de instapwijn van het prestigieuze Salcheto in

kruidig van geur, met nuances van jam

Montepulciano is van hoog niveau. Deze Biskero is een superlekkere

en gebrande tonen. De smaak is soepel,

Chianti met fruit, soepelheid en een prachtige Sangiovese-expressie.

zacht en fris, met een kruidig fruitige

Salcheto is een van de grote namen van de Toscaanse Vino Nobile de

afdronk en lichte tannine.

Montepulciano.
De wijngaarden worden volledig biologisch bewerkt en mede-eigenaar
Michele Manelli is erin geslaagd om deze cantina in relatief korte tijd bij
de top van het gebied te brengen. Naast de grote wijn heeft Salcheto
enkele hectaren wijngaard buiten de DOCG Vino Nobile voor de
productie van Chianti. Ook deze wijn heeft recht op de hoogste
kwaliteitsklasse en heeft de DOCG-status. De gebruikte druivenrassen
zijn sangiovese (85%), canaiolo, mammolo en merlot.
Na de gisting rijpt een deel van de chianti in 300-literfusten van
Amerikaans eiken. Deze geven een duidelijk herkenbare geur en smaak
en maken de wijn heel toegankelijk.

42. Tierras de Murillo Rioja Crianza
14,00%

Proefglas € 1,60

Half glas € 3,00

Glas € 5,80

Fles € 31,90

Spanje, Rioja

Druifsoort Tempranillo

Proefnotitie Volrode wijn met een rijp,

Achtergrond Bodegas San Esteban is de eerste coöperatie van

fruitig aroma van bessen, kruiden en een wijnbouwers in Rioja, in 1953 opgericht door zestien vooruitstrevende
fijne eikenhoutnuance. Vol en rond van

druiventelers. Sindsdien blijft deze bodega de concurrentie voor, mede

smaak, met zachte tannine en een

dankzij een voortdurende vernieuwing van de wijnkelder en

geurige afdronk.

wijngaarden. De belangrijkste rode wijn van Bodegas San Esteban is de
in eikenhout gerijpte Crianza. De wijnmakers houden voor deze wijn de
meest geslaagde vaten zelf, wat maar een klein deel van de productie
is. Deze worden gebotteld; de rest gaat in tankwagens naar bodega’s
die de wijn onder hun merknaam verkopen.
Tierras de Murillo wordt uitsluitend gemaakt van perfect rijpe
tempranillodruiven, afkomstig van wijnstokken van meer dan vijftig jaar
oud. De Crianza rijpt een jaar in het voor Rioja traditionele Amerikaanse
eikenhout, maar ook gedeeltelijk in Frans eiken. Dat levert een verfijnde,
elegante rode wijn op.

43. Sous le Bouchon Corbières Nature Rouge

biologisch

14,50%

Proefglas € 1,85

Half glas € 3,50

Glas € 6,75

Fles € 37,15

Frankrijk, Languedoc

Druifsoort Carignan, Grenache, Syrah

Proefnotitie Dieprode, intens fruitige

Achtergrond Pierre Bories, de getalenteerde wijnmaker van Domaine

natuurwijn met aroma's van pruim,

Le Champ des Murailles in de Corbières, maakt deze Sous le Bouchon

braam en zwarte bes aangevuld met

(‘onder de kurk’) op een zo natuurlijk mogelijke manier.

Zuid-Franse garrigue-kruidigheid (tijm en De carignan, grenache en syrah zijn afkomstig van biologisch bewerkte
kreupelhout). Vol en stevig in aanzet met wijngaarden en worden met de hand geplukt. Daarna, in de kelder,
fijne tannine en een licht kruidige

start de gisting met de gistcellen die zich op de schil van de druiven

nasmaak.

bevinden – de zogenaamde ‘wilde’ gisten. Hierna ziet Pierre af van het
gebruikelijke klaren en filteren. De natuurlijke bezinking in de tank zorgt
ervoor dat deze rode wijn helder wordt. Bovendien voegt Pierre geen
sulfiet toe. Dit middel is overigens wel toegestaan in wijn en wordt ook
in biologische en biodynamische wijnen gebruikt. De uitdaging voor de
wijnmaker is om zo weinig mogelijk te gebruiken, zodat er geen enkele
invloed op de geur en smaak van de wijn waarneembaar is.
Pierre’s Corbières geurt zuiver naar allerlei rood en zwart fruit en heeft
een volle, rijpe fruitsmaak, met zachte tannine. Heel onderscheidend!

44. Tenuta Ghiaccio Forte Morellino di Scansano
14,50%

Proefglas € 1,95

Half glas € 3,75

Glas € 7,25

Fles € 39,90

Italië, Toscane

Druifsoort Sangiovese

Proefnotitie Robijnrode wijn met een

Achtergrond Ghiaccio Forte (letterlijk ijsfort) was eens een florerende

verfijnde geur van zwarte kers, pruim,

én wijn producerende Etruskische stad. Vandaag de dag is het een van

kruidnagel en laurier. Vol en sappig in

de betere wijnhuizen van de Maremmen. De kelder ligt op nog geen

smaak met een opwekkende frisheid en

kilometer van de historische nederzetting. Het bijzondere wijngoed is in

milde tannines. De afdronk is soepel en

handen van Filippo Chia, tevens eigenaar en wijnmaker van het

aanhoudend.

gerenommeerde Montalcino-huis Castello Romitorio.
Het domein is gelegen aan de Toscaanse kust, iets ten zuiden van
Grosseto. Filippo bezit er zo’n twintig hectaren wijngaarden, waarvan
twaalf in Morellino di Scansano. De nabijheid van de Middellandse Zee
zorgt voor verkoeling in de behoorlijk warme streek, en dus voor mooie
frisheid in de druiven, die hier perfect rijp kunnen worden. Sinds 2020
worden de wijngaarden biologisch bewerkt. Hoewel er 15% andere
druiven is toegestaan, maakt Filippo zijn Morellino (sinds 2018) van 100%
sangiovese. De druiven worden met de hand geoogst en nog eens
grondig geselecteerd en ontsteeld bij binnenkomst in de kelder. De
vergisting vindt plaats in roestvrijstalen tanks. Houtrijping krijgt deze
pure sangiovese-expressie niet.
Het resultaat is een krachtige, rijke maar tegelijk soepele rode wijn,
Toscaanse sangiovese ten voeten uit. Rijp rood kersenfruit, hartige
kruidigheid, sappige frisheid en een medium body.

45. Domaine Robert Sirugue Bourgogne Pinot Noir
13,00%

Proefglas € 3,45

Half glas € 6,65

Frankrijk, Bourgonge

Druifsoort Pinot Noir

Glas € 13,00

Fles € 71,50

Proefnotitie Helderrode pinot noir uit een Achtergrond Liefhebbers van loepzuivere en frisse Pinot Noir kunnen
mooi, elegant oogstjaar: rijpe kersen en

niet om de Bourgogne heen, de bakermat van deze wijn. Hoewel het

lichte koffienuances in de geur en een

aanbod van goede Pinot Noir uit andere gebieden sterk toeneemt, is

ronde, soepele en sappige

het koele klimaat van de noordelijk gelegen Bourgogne sterk bepalend

smaakstructuur.

voor de unieke stijl van de wijnen.
Zeer exemplarisch is de Pinot Noir van Domaine Sirugue. Deze wordt op
dezelfde wijze behandeld als de grote wijnen van dit familiedomein in
Vosne-Romanée, met onder meer een vatrijping van zo'n vijftien
maanden.
Het resulteert in een mooie, lichtgekleurde rode Bourgogne. De smaak
is verfijnd, fris en verleidelijk en precies zoals een Bourgogne AOC zou
moeten zijn.

46. Chakana Mendoza Estate Selection Malbec
14,00%

Proefglas € 2,20

Argentinië, Mendoza

Druifsoort Malbec

Half glas € 4,20 Glas € 8,10

Fles € 44,55

Proefnotitie Geconcentreerde rode wijn Achtergrond De mooie Estate Selection Malbec van Chakana komt uit
met een haast ondoorzichtige dieprode

Altamira, de wijnstreek ten zuiden van Mendoza. De hoge ligging van de

kleur en complexe, verfijnde aroma's van wijngaarden zorgt voor een groot verschil in dag- en
zwart bosfruit, Frans eikenhout en

nachttemperatuur. Met als gevolg: een lang groeiseizoen waarbij de

kruidige tonen. De smaak is krachtig en

schil rijp wordt en de druif voldoende zuren behoudt. Essentiële

intens, maar met rijpe en zachte tannine. omstandigheden voor het maken van een verfijnde rode wijn, die goed
De afdronk is lang en mondvullend.

past bij gerechten. De malbecdruiven worden handmatig geplukt en
het rendement is laag. Na de spontane natuurlijke gisting verblijft deze
elegante malbec achttien maanden in een mix van nieuwe en één en
twee jaar oude fusten van Frans eikenhout. De houtdosering is verfijnd,
waardoor deze wijn zich duidelijk onderscheidt van de vaak
bombastische Argentijnse soortgenoten. Genieten dus!

47. Via Caritatis Ventoux PAX AMORIS rouge

biologisch

15,00%

Proefglas € 2,45

Half glas € 4,65

Glas € 9,00

Fles € 49,50

Frankrijk, Ventoux

Druifsoort Grenache, Syrah

Proefnotitie Een verleidelijke neus met

Achtergrond Paus Clément V liet wijnstokken aanplanten op de

tonen van zoethout, karamel en pruimen. hellingen van de Mont Ventoux. De hellingen hebben een optimale
In de mond vol en genereus, donker en

expositie ten opzichte van de zon en de mistral (sterke noordenwind)

zwoel, met prachtige zijdezachte

zuivert de lucht en verdrijft zowel parasieten als overtollig vocht uit de

tannines. De licht peperige afdronk is

wijngaarden weg.

elegant met net dat beetje extra 'bite'.

In 1980 keerden de benedictijnen, onder leiding van Dom Gérard, weer
terug in de regio. Diverse persoonlijkheden uit de wijnwereld, zoals
enthousiast gemaakte oenologen, helpen de monniken het beste uit
hun terroir te halen. Om dit te doen werkt men volledig biologisch en
gebeurt alles met de hand. In 2015 slaan de monniken van de abdij
Sainte-Madeleine du Barroux en de lokale coöperatie Beaumont de
Ventoux de handen ineen om de geschiedenis nieuw leven in te blazen
en wijnen te maken van hun gecombineerde wijngaarden. Via Caritatis
is geboren. En dat bleef niet lang onopgemerkt. Het trok zelfs de
aandacht van de imposante en illustere Rhône-oenoloog Philippe
Cambie (in 2010 door Wine Advocate Robert Parker verkozen tot
“Oenoloog van het Jaar”), die sindsdien de adviseur-wijnmaker is
geworden voor Via Caritatis.

48. Stefano Accordini Valpolicella Ripasso Classico Superiore
14,00%

Proefglas € 2,70

Half glas € 5,15

Glas € 10,00

Fles € 55,00

Italië, Veneto

Druifsoort Corvina Veronese, Rondinella, Corvinone, Molinara

Proefnotitie Dieprode wijn met een

Achtergrond De Ripasso van de Accordini’s komt uit de heuvelzone

kruidig, cederachtig aroma en veel rood van het classico-district en wordt op een speciale, tijdrovende en
fruit. De smaak zet krachtig en pittig in,

hierdoor kostbare wijze gemaakt. Het beste deel van de rode

met een fijn zuur en stevige, maar ronde Valpolicella wordt namelijk apart gehouden. In de maand februari
tannine. Ronde, zeer aromatische

volgend op de oogst, wordt de wijn aangevuld met de uitgegiste

afdronk.

druiven - de vinacce - van de geconcentreerde Amarone. Hierdoor
ontstaat een nagisting die de wijn een volledig ander karakter geeft,
met meer concentratie in kleur, geur en smaak. Het resultaat? Kracht,
souplesse en aromatische lengte, en dat allemaal in één wijn!

49. Château Gaillard Saint-Émilion Grand Cru

biologisch

14,00%

Proefglas € 3,50

Half glas € 6,70 Glas € 13,25

Frankrijk, Bordeaux

Druifsoort Merlot, Cabernet Franc

Fles € 72,90

Proefnotitie Dieprode Bordeaux met een Achtergrond Château Gaillard is al sinds 1787 in dezelfde familie. De
krachtig aroma van rijp fruit, eikenhout

wijngaard telt 20 hectaren en heeft ongeveer 50% merlot en 50%

en wat kruiden. De smaak is vol en rond,

cabernet sauvignon en cabernet franc aangeplant staan. Het domein

maar krachtig en eindigt soepel.

geldt als een ‘Geheimtipp’. Nadat Cathérine Papon het ouderlijk
wijngoed in Saint-Émilion overnam heeft ze veel geïnvesteerd in de
wijngaard en kelder. Na verloop van een paar jaar schakelde zij over op
biologische teelt, reduceerde ingrijpend het rendement per wijnstok en
introduceerde een strenge selectie van de druiven op een
geavanceerde sorteertafel. De stijl en de kwaliteit van de recente
oogsten zijn dan ook niet meer vergelijkbaar met die van oudere jaren.
De huidige, ‘nieuwe’ Château Gaillard heeft veel meer expressie van rijp
fruit en smaakt geconcentreerder, terwijl de tannines mooi zacht zijn.
De luxe eikenhoutrijping maakt de wijn nog complexer en
concurrerend met andere toppers uit deze bijzondere wijnstreek.

50. Cederberg Shiraz
14,50%

Proefglas € 3,95

Half glas € 7,65 Glas € 14,95

Fles € 82,25

Zuid-Afrika, Cederberg

Druifsoort Syrah

Proefnotitie Fraaie en complexe rode

Achtergrond David Nieuwoudt is momenteel de vijfde generatie

wijn met intens rijp fruit in de geur en

eigenaar van dit fraaie wijngoed in het noordelijke deel van Zuid-Afrika.

nuances van gebrande koffie en kruiden. De wijngaarden liggen in het gelijknamige Cederberggebied, op ruim
De volle, zachte smaak blijft lang

1000 meter hoogte. De koele en zeer afgelegen locatie resulteren in een

nahangen en bezit rijpe tannine. De

virusvrije wijngaard. De wijnen van Cederberg onderscheiden zich door

afdronk is sappig en fris.

elegantie en zuiverheid van fruitaroma's en smaken en grossieren in
medailles. De shiraz is internationaal ook bekend als syrah en doet het
uitstekend in Cederberg. De wijn wordt modern gemaakt, met direct na
de oogst eerst een koude inweking van de druiven om zachte en ronde
tannine te onttrekken. Vervolgens verloopt de gisting relatief koel.
Hierna volgt de rijping van 15 maanden in fusten van voornamelijk
Frans Allier-eiken.

51. Fratelli Seghesio Barolo
14,50%

Proefglas € 4,45

Half glas € 8,65 Glas € 16,95

Fles € 93,25

Italië, Piemonte

Druifsoort Nebbiolo

Proefnotitie Helderrood van kleur met

Achtergrond De familie Seghesio bezit ongeveer 10 hectaren natuurlijk

enige ontwikkeling. Kruidig, licht gerijpt in bewerkte wijngaarden in de heuvels van Monforte d’Alba. Daarvan zijn
de geur met zwart fruit als bramen en

vier hectaren beplant met ruim 50 jaar oude nebbiolo-stokken die

bessen. De smaak is vol, rond met milde

recht hebben op de herkomstbenaming Barolo. De handgeplukte

tannine en eindigt met een geurige,

druiven worden spontaan vergist. De wijn rijpt vervolgens op grote

aanhoudende afdronk.

Sloveense vaten en op kleinere fusten van Frans Allier-eiken.
Kenmerkend voor de stijl van het huis is de verfijning van de wijn en de
soepelheid van de tannine.

52. Castello Romitorio Brunello di Montalcino
14,50%

Proefglas € 5,90 Half glas € 11,60 Glas € 22,95

Fles € 126,25

Italië, Toscane

Druifsoort Sangiovese

Proefnotitie Fraaie en kenmerkende,

Achtergrond Castello Romitorio in de beroemde Brunello di Montalcino

lichtrood gekleurde Brunello met geuren is in bezit van de kunstenaar Sandro Chia, die de vervallen azienda in
van vers rood fruit en tonen van de

1984 kocht om er te gaan wonen. Hij restaureerde de gebouwen en

eikenhoutrijping. De smaak zet vol en fris plantte op de omliggende hellingen sangiovese-stokken aan. De
in met rijpe tannine. De finale is

wijngaarden liggen in het koele, noordwestelijke deel van Brunello. Dat

minutenlang en aromatisch sterk.

blijkt nu een groot voordeel want in tegenstelling tot het warme zuiden

Drinken bij Mooie wijn bij gerechten met
paddenstoelen en truffel maar ook bij
gegrilde vleesgerechten. Ook heel fraai
buiten de maaltijd om.

rijpen de druiven hier langzamer en langer. Dat is van cruciale
betekenis voor de mooie zuren die een grote Brunello kenmerken. De
druiven worden overigens met de hand geoogst en gisten in
roestvrijstalen tanks. Hierna volgt een rijping gedurende 24 maanden in
kleine eikenhouten vaten en nog eens 12 maanden in de fles.

53. Di Lenardo Vineyards Venezia Giulia Pass the Cookies! Verduzzo unoaked (500ml)
12,00%

Half glas € 2,30

Glas € 4,40

Fles € 42,75

Italië, Friuli

Druifsoort Verduzzo, Riesling

Proefnotitie Volle, goudkleurige tint met

Achtergrond De jonge, enthousiaste Massimo di Lenardo maakt op het

in de geur tonen van acacia, noten,

kleine familiewijngoed in Noord-Italië zeer aantrekkelijke wijnen. De

vanille en honing. De smaak is volzoet

hoge kwaliteit wordt jaarlijks bevestigd door de belangrijkste Italiaanse

met een aangename frisheid en tonen

wijngidsen zoals de Gambero Rosso, Veronelli en Luca Maroni. Di

van citrus.

Lenardo-wijnen zijn uiterst zuiver van geur en smaak en bevestigen de
goede reputatie van Friuli als bijzondere Italiaanse wijnregio. De Pass
the Cookies is een zoete wijn die gemaakt wordt van laat geoogste en
gedeeltelijk ingedroogde verduzzodruiven.

54. Quinta da Romaneira Fine Tawny Port
19,50%

Half glas € 1,65

Glas € 3,10

Fles € 44,95

Portugal, Douro
Proefnotitie Lichtgekleurde, gerijpte rode Achtergrond Quinta da Romaneira is één van de historische Porthuizen
port met een fraaie geur en een volle,

van de Douro. Al in 1872 veilde Christie’s twee Ports van Romaneira uit

aanhoudende zoete smaak.

1861 en 1863. Het huis is echter allerminst in de geschiedenis blijven
hangen. Met de komst van Christian Seely in 2004 is Romaneira binnen
een mum van tijd de 21e eeuw in gekatapulteerd.
De wijngaarden werden gerenoveerd, er kwam een state of the art
nieuwe wijnkelder en het vinificatieproces werd gemoderniseerd.
Vandaag de dag behoort Romaneira dan ook tot de elite van Dourowijnhuizen en geniet het een reputatie voor zowel de stille als de
versterkte wijnen. Deze verfijnde Tawny wordt gemaakt van tinta roriz,
touriga franca en tinta barocca. De druiven zijn voor 100% afkomstig uit
de eigen wijngaarden van Romaneira, een bijzonderheid in de Douro.
Die wijngaarden zijn ook nog eens allemaal geclassificeerd als ‘A’;
topterroir dus! Na de pluk worden de druiven met de voet gestampt in
roestvrijstalen, temperatuurgecontroleerde lagares. Vervolgens rijpt de
wijn nog vijf jaar in gebruikte, grote houten vaten. Dit geeft de Tawny
extra complexiteit en mooie rijpingstonen.

55. Quinta da Romaneira Ruby Reserve Port
19,50%

Half glas € 1,90

Glas € 3,60

Fles € 52,20

Portugal, Douro
Proefnotitie Dieprood van kleur en

Achtergrond Quinta da Romaneira mag dan één van de grootste

krachtig, fruitig van geur met rijpe

huizen van de Douro zijn, hun wijnen zijn van het niveau van een

bramen en bessen. Zeer aromatisch en

boutique winery. En dat is ook precies de insteek van eigenaar

vol van smaak, zacht en rond in de

Christiaan Seely en wijnmaker Carlos Agrellos. Alle wijngaarden van het

afdronk met veel intensiteit en

domein zijn gekwalificeerd als klasse A, de hoogst mogelijke kwalificatie

evenwichtige tannine.

in de Douro. Druiven inkopen – wat bij veel wijnhuizen in de Douro
gebeurt – is hier uit den boze. In de goed onderhouden, eeuwenoude
en duizelingwekkend steile hellingen houden Seely en Agrellos de
opbrengsten extreem laag. Ook gaan ze met bijzonder veel zorg en
aandacht te werk in de kelder. De druiven worden traditioneel met de
voet gestampt, maar wel in roestvrijstalen lagares (vergistingskuipen)
in plaats van de gebruikelijke stenen, om zo de temperatuur te kunnen
controleren en dus optimale fruitigheid te behouden. Deze
aandachtige werkwijze proef je terug in de verbluffende wijnen van
Romaneira. Neem nu deze schitterende Ruby Reserve, gemaakt van
touriga nacional, touriga franca, tinta roriz, tinto cão en tinta barroca.
Na de persing en vergisiting voedt Carlos de wijn gedurende 30
maanden op in een combinatie van houten vaten en roestvrijstalen
tanks. Dit geeft een optimale balans tussen fris, sappig fruit en
elegantie enerzijds en complexiteit en ontwikkeling anderzijds. De Ruby
Reserve laat zich dan ook kenmerken door tonen van wild bessenfruit,
bloemen, en frisse nuances van munt en eucalyptus.

56. Alvear Montilla-Moriles Pedro Ximénez
16,00%

Half glas € 2,80

Glas € 5,40

Spanje, Montilla-Moriles

Druifsoort Pedro Ximénez

Fles € 78,30

Proefnotitie Natuurlijk zoete wijn met een Achtergrond Het wijngebied Montilla-Moriles ligt ten noorden van de
donkere mahoniekleur. Het aroma bevat Zuid-Spaanse stad Malaga. De wijnstreek staat al eeuwen bekend om
nuances van pruimen en chocolade. Vol, de opbrengst van uitzonderlijk hoge kwaliteit pedro ximénez druiven.
zoet en zeer intens, geconcentreerd fruit Dit druivenras wordt gebruikt voor de productie van zowel droge als
en een zeer lang aanhoudende afdronk.

zoete Montilla. Zelfs de Spaanse overheid erkent de bijzondere kwaliteit
en staat toe dat de PX die in Montilla geoogst wordt als veel bekendere
D.O. Jerez-Sherry verkocht wordt. De PX 1927 is gemaakt van, op matten,
door de zon ingedroogde, zeer zoete druiven waaraan druivenalcohol
wordt toegevoegd. De wijn rijpt gedurende vijf jaar in een solera die in
1927 is gestart. In dit systeem wordt wijn van zeer verschillende
oogstjaren met elkaar gemengd.

HERFST ONDER DE PEPERBUS

57. Stefan Winter Rheinhessen Grauburgunder
12,50%

Proefglas € 1,50

Half glas € 2,90

Glas € 5,60

Fles € 30,80

Duitsland, Rheinhessen

Druifsoort Grauburgunder

Proefnotitie Aromatische droge witte

Achtergrond Rheinhessen is het grootste Duitse wijnbouwgebied, met

wijn met nuances van bloemen, rijpe

van oudsher riesling en muller-thurgau als dominante druivenrassen.

appels en peren. In de smaak rond, fris

De laatste jaren wordt er echter steeds vaker grauburgunder (pinot

en met een aanhoudende afdronk.

gris) en weissburgunder (pinot blanc) aangeplant. Met succes! Neem
dit schoolvoorbeeld Grauburgunder van de getalenteerde Stefan
Winter. De druiven komen deels van eigen wijngaarden, maar Stefan
selecteert ook druiven bij collega’s die op hetzelfde niveau werken. Hij
maakt er een heerlijke, milde witte wijn van, die mooi te combineren is
met volle, romige gerechten, maar ook prima inzetbaar als aperitief .
Stefans Grauburgunder is niet voor niets snel populair geworden en
concurreert volop met goede Italiaanse Pinot Grigio en Franse Pinot
Gris. Proef ‘m zelf en je begrijpt meteen waarom deze jonge
dynamische wijnmaker lid is van de ‘eredivisieclub’ VDP (Verband
Deutscher Prädikatsweinguter).

58. Château Mourgues du Grès Costières de Nîmes Galets Dorés Blanc
Half glas € 3,25

Glas € 6,25

biologisch

13,50%

Proefglas € 1,75

Fles € 34,40

Frankrijk, Rhône

Druifsoort Grenache Blanc, Roussanne, Vermentino

Proefnotitie Verfijnd geurende wijn met

Achtergrond In het zonovergoten Franse zuiden, op het plateau van

nuances van meloen en abrikoos in het

Beaucaire in Costières de Nîmes, ligt het mooie historische domein

aroma; de smaak zet rond en zacht in en Mourgues du Grès. Eens behoorde het domein toe aan de Ursulinen
heeft een aangename en aanhoudende van Beaucaire, vandaag de dag maken François en Anne Collard hier
afdronk.

een prachtige serie biologische wijnen die tot de beste van de streek
gerekend worden.
François werkt vanaf zijn eerste botteling in 1993 volgens biologische
principes. In 2014 ontving het domein de officiële certificering. De
wijngaarden worden begraasd en bemest door schapen en hebben
een natuurlijk laag rendement. De ronde stenen in de wijngaard (grès
of galets) zijn mede verantwoordelijk voor de arme, maar perfecte
bodem voor kwaliteitswijnbouw. Beperking van de opbrengst per
wijnstok zorgt voor rijpe druiven met veel smaakconcentratie. Dat proef
je terug in de wijnen, die overigens zeer doordrinkbaar zijn en droog
van smaak.

59. Les Bénédictins Limoux Chardonnay
13,50%

Proefglas € 1,90

Half glas € 3,60

Glas € 6,95

Fles € 39,20

Frankrijk, Languedoc

Druifsoort Chardonnay

Proefnotitie Krachtige droge witte wijn

Achtergrond Het gebeurt niet vaak dat een chardonnay van buiten de

met verfijnd eikenhout en rijp geel en

Bourgogne zo sterk op bourgogne lijkt. Dat is echter wel het geval met

tropisch fruit in het aroma. De smaak zet deze prachtige witte wijn uit de Limouxstreek. Op de hoge, koele
vol, krachtig en aromatisch in; prima

uitlopers van de Pyreneeën rijpen de druiven langzamer dan in de

balans en een lange smaakvolle afdronk. warme vallei. Hierdoor behoudt de druif een opwekkende frisheid en
ontstaan er meer en fijnere aroma's.

60. Via Caritatis Ventoux LUX DE CÆLO rosé

biologisch

13,00%

Proefglas € 3,00

Half glas € 5,80

Glas € 11,25

Fles € 61,90

Frankrijk, Ventoux

Druifsoort Grenache, Syrah

Proefnotitie Zeer intense, complexe en

Achtergrond Paus Clément V liet wijnstokken aanplanten op de

elegante rosé. Met aroma's van citrus,

hellingen van de Mont Ventoux. De hellingen hebben een optimale

wit- en rood fruit. De smaak is levendig

expositie ten opzichte van de zon en de mistral (sterke noordenwind)

en open met tonen van rood fruit en

zuivert de lucht en verdrijft zowel parasieten als overtollig vocht uit de

lychees. De afdronk is sappig, lang en

wijngaarden weg. In 1980 keerden de benedictijnen, onder leiding van

verfijnd.

Dom Gérard, weer terug in de regio. Diverse persoonlijkheden uit de
wijnwereld, zoals enthousiast gemaakte oenologen, helpen de
monniken het beste uit hun terroir te halen. Om dit te doen werkt men
volledig biologisch en gebeurt alles met de hand. In 2015 slaan de
monniken van de abdij Sainte-Madeleine du Barroux en de lokale
coöperatie Beaumont de Ventoux de handen ineen om de
geschiedenis nieuw leven in te blazen en wijnen te maken van hun
gecombineerde wijngaarden. Via Caritatis is geboren. En dat bleef niet
lang onopgemerkt. Het trok zelfs de aandacht van de imposante en
illustere Rhône-oenoloog Philippe Cambie (in 2010 door Wine Advocate
Robert Parker verkozen tot “Oenoloog van het Jaar”), die sindsdien de
adviseur-wijnmaker is geworden voor Via Caritatis.

61. Tenuta de Angelis Rosso Piceno Superiore

biologisch

13,00%

Proefglas € 1,60

Half glas € 3,05

Glas € 5,90

Italië, De Marken

Druifsoort Montepulciano, Sangiovese

Fles € 32,45

Proefnotitie Toegankelijke rode wijn met Achtergrond Alighiero Fausti maakt in de Italiaanse Marken een
een kruidig, pittig aroma en nuances van moderne rode wijn van perfect rijpe montepulciano- en
gekonfijt fruit. De smaak zet vol en

sangiovesedruiven. Dat doet hij met respect voor de traditie van het

krachtig in; de afdronk is sappig en lang. familiebedrijf, maar ook met zijn eigen signatuur. Zo wijzigde Alighiero
niet de druivensamenstelling van deze al lang bestaande wijn, maar
wel het oogstmoment. Als eigentijdse wijnmaker is hij namelijk gespitst
op het optimaliseren van de rijpheid van de druif en let hij sterk op de
zachtheid van de tannine. Volgens de oude inzichten is een druif al rijp
als deze voldoende suiker bevat. Alighiero laat juist vooral de rijpheid
van de tannines in de schil bepalend zijn voor het oogstmoment.
Deze eikengerijpte Rosso Piceno Superiore is dan ook een
mondvullende, soepele, rode wijn met een perfecte balans tussen
sappigheid en spanning.

62. Platea Ribera del Duero Crianza
14,50%

Proefglas € 2,05

Half glas € 3,85

Spanje, Ribera del Duero

Druifsoort Tempranillo

Glas € 7,50

Fles € 41,25

Proefnotitie Krachtige, eikengerijpte rode Achtergrond De Noord-Spaanse wijnstreken Ribera del Duero en Rioja
wijn met een verleidelijke geur van

zijn de bekendste namen voor Spaanse rode kwaliteitswijnen. Beide

blauwe bes, zwarte kers, kokos en dille. De gebieden zijn duidelijk onderscheidend van elkaar. In het koelere en
smaak is vol en intens met fijne tannine,

hoger gelegen Ribera del Duero worden de tempranillodruiven later,

mooie frisheid en nuances van

vaak pas vanaf half oktober, geoogst. Hierdoor zijn de wijnen

cederhout en laurier in de middellange

doorgaans steviger en robuuster van smaak. Manuel Martín van

afdronk.

Bodegas Platea maakt een heerlijke rode Ribera van druiven uit
wijngaarden in Valbuena en Pedrosa de Duero, in het westelijk deel van
de streek. Na de vergisting rijpt hij de wijn zo'n twaalf maanden in 60%
Frans en 40% Amerikaans eiken.
Hoewel geen producent van grote faam, is Bodegas Platea erg geliefd
bij onze horecaklanten. De wijnen hebben namelijk een toegankelijke,
luxe en rijpe smaak en kunnen dus zonder verdere rijping perfect aan
tafel worden geschonken.

63. Liberalia Toro Cero
15,00%

Proefglas € 2,25

Half glas € 4,25

Glas € 8,20

Fles € 45,10

Spanje, Toro

Druifsoort Tempranillo

Proefnotitie Volrode wijn. Intens

Achtergrond Juan Antonio Fernández maakt met dochter Béatriz een

aromatisch, met vanille, eikenhout, zoet

van de meeste aantrekkelijke wijnen van het kleine Toro, de wijnstreek

rood fruit en karameltonen in de geur. De nabij Salamanca in het westen van Spanje. Met slechts vijftig
smaak zet zacht en soepel in en

producenten heeft Toro het afgelopen decennium bekendheid

ontwikkelt zich elegant en zeer geurig.

gekregen door de krachtige, maar vaak ook tanninerijke wijnen. De
Liberalia Cero is van een ander kaliber en heeft, naast kracht, vooral
veel rondheid.
Het geheim achter deze intense rode wijn, die al jong te drinken is? Niet
alleen de rijping, maar ook de gisting vindt plaats in kleine, nieuwe
eikenhouten vaten van Amerikaanse origine. Deze nieuwe manier van
wijnbereiding, vinification intégrale, levert een geweldige mix op van
fruit, rondheid, aromatische intensiteit en verleidelijke eikentonen. Het is
de meest succesvolle wijn van deze kleine bodega. Zeer aanbevolen.

64. Domaine Richeaume Méditerranée Cuvée Tradition
14,50%
Frankrijk, Provence

Proefglas € 2,95

Half glas € 5,60

biologisch
Glas € 10,85

Fles € 59,70

Druifsoort Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Carignan, Grenache,
Tempranillo

Proefnotitie Volrood van kleur en met

Achtergrond Met een uitzonderlijk laag rendement van twintig

een pittig aroma van rijp rood

hectoliter per hectare (anderen oogsten gemakkelijk vijfenvijftig

bessenfruit en nuances van kruiden en

hectoliter), maakt Sylvain Hoesch misschien wel de beste rode wijn van

licht eikenhout. De smaak is soepel van

de Côtes de Provence. Desondanks mag hij slechts de regionale

inzet en ontwikkelt een rijpe, zachte

herkomstbenaming ‘IGP Méditerranée’ voeren.

tannine in de afdronk.

De vele Richeaumeliefhebbers kijken gelukkig niet naar het etiket, maar
beoordelen de wijn op de inhoud. En die is groots. De Tradition wordt
gemaakt van handgeplukte cabernet-, grenache-, syrah- en
merlotdruiven in vrijwel gelijke delen. Het gistingsen inwekingsproces
duurt maar liefst drie weken. Hierdoor krijgt de wijn veel concentratie.
Na de gisting volgt rijping in kleine eikenhouten fusten van twee jaar en
ouder, zodat het eikenhout in verfijnde mate aanwezig is. De Tradition
heeft een prachtige balans tussen alcohol en frisheid en veel
aromatische lengte. In één woord: subliem!

De Pró Cava Brut
11,50%

Glas € 5,65

Fles € 30,25

Spanje, Penedès

Druifsoort Cava

Proefnotitie Heerlijk frisse mousserende

Achtergrond Cava is de Spaanse mousserende wijn die meestal in de

wijn met vers, sappig fruit in de neus en

omgeving van Barcelona wordt gemaakt. De Cava de Pró is

een evenwichtige, zachte smaak met

geproduceerd volgens de Método Tradicional, de beste manier om

een milde mousse.

hoge kwaliteit mousseux te maken. Onderdeel hiervan is dat de wijn
twee gistingen ondergaat, waarvan één op de fles. Na de gisting rijpt
de cava vervolgens nog negen maanden verder, zodat er fraaie
rijpingsaroma's ontstaan.
Deze brut is verfijnd droog van smaak en wordt gemaakt van de
gebiedstypische druivensoorten xarello (50%), macabeo (30%) en
parellada.

Vitteaut-Alberti Crémant de Bourgogne Cuvée Lucien Brut
12,0%

Fles € 45

Frankrijk, Bourgogne

Druifsoort Chardonnay, Aligoté

Proefnotitie De mousse is zeer fijn en

Achtergrond Crémant de Bourgogne van dit hoge niveau is het beste

zacht, de geur licht fruitig en verfijnd. De

Franse alternatief voor Champagne. Deze prachtige Blanc de Blancs

smaak is door de rijping van drie jaar

wordt gemaakt van uitsluitend witte druiven, namelijk 80% chardonnay

opvallend zachtdroog en elegant.

en 20% aligoté. De wijn rijpt zesendertig maanden op fles, wat deze Brut
verfijnde briochetonen, complexiteit en een delicate mousse geeft.

Reichsrat von Buhl Pfalz Sekt Spätburgunder Rosé Brut 2017
12,5%

Fles € 59

Duitsland, Pfalz

Druifsoort Pinot Noir

Proefnotitie Bleekroze mousserende wijn Achtergrond Eén van de meest prestigieuze wijndomeinen van de
met een fraai, delicaat aroma van

Pfalz en één van de beste wijnmakers uit de Champagne: het is een

bloemen en fijn rood fruit. De smaak is

briljant huwelijk gebleken. Sinds enkele jaren is niemand minder dan

zacht, rond en aanhoudend; de mousse

Mathieu Kauffmann, voormalig chef de cave van het fameuze

verfijnd en verfrissend. Heerlijke,

champagnehuis Bollinger, de wijnmaker bij het minstens zo voorname

kwaliteitsvolle mousseux!

Reichsrat von Buhl.
Signatuur is natuurlijk de Riesling Sekt, maar het bloed kruipt toch waar
het niet gaan kan. Immers, in de Pfalz gedijen ook champagnedruiven:
spätburgunder is de Duitse equivalent van de Franse pinot noir.
Mathieu maakt dan ook een prachtige rosé Spätburgunder Sekt, van
100% pinot noir.
Na de traditionele Flaschengärung (oftewel de tweede fermentatie op
fles) rijpt de wijn 13 maanden op de gisten, wat ‘m een delicate mousse
en verfijnde briochetonen geeft.

Charles Heidsieck Champagne Brut Réserve
12,0%

Fles € 79

Frankrijk, Champagne

Druifsoort Pinot Noir, Meunier, Chardonnay

Proefnotitie Een krachtige Champagne

Achtergrond Het legendarische huis Charles Heidsieck behoort zonder

met een verfijnde geur van

meer tot de Grote Namen der Champagne.

oranjebloesem, gedroogde perzik en

De uitmuntende kwaliteit is met name te danken aan het feit dat

brioche. Genereus, vol en verfrissend van Heidsieck werkt met een aandeel van maar liefst 40% reservewijnen.
smaak met een delicate mousse en

Deze komen van de mooiste percelen en uit de beste jaren. De wijnen

milde textuur. De afdronk is elegant en

rijpen zo’n 5 tot 15 jaar op vat voordat ze gebruikt worden in de blend

aanhoudend.

van de Brut Réserve. Dit geeft deze indrukwekkende Champagne een
opvallende diepte en complexiteit..
Na zorgvuldig blenden door chef de cave Cyril Brun rijpt de wijn nog
tenminste drie jaar op de gisten in de schitterende, twee millenia
oude crayères. Deze adembenemende, in kalk uitgehakte kelders in
Reims zijn tevens Unesco Werelderfgoed. Na de rijping
volgen dégorgement (het verwijderen van de gisten uit de fles) en
botteling. Deze werkwijze levert een werkelijk sublieme Champagne op,
die weliswaar de eenvoudige naam Brut Réserve draagt, maar smaakt
als een complexe (multi)vintage-Champagne. À la Krug, maar dan vele
malen betaalbaarder. Niet voor niets sleept deze schitterende wijn keer
op keer weer een regen aan medailles en onderscheidingen in de
wacht.

