
1. L'Arjolle Côtes de Thongue Equilibre Zéro Viognier-Sauvignon Blanc
alcoholvrij
0,0% Proefglas € 1,10 Half glas € 2,60 Glas € 4,95 Fles € 27,20

Frankrijk, Languedoc (2021) Druifsoort Viognier, Sauvignon Blanc

Alcoholvrij Sprekende geur van appel en
rijp geel fruit, zoals perzik en abrikoos. De
smaak is toegankelijk, opvallend sappig,
soepel en fris.

Achtergrond Arjolle maakt zeker niet als eerste, maar wel direct als
een van de beste een alcoholvrije variant van hun wijnen. Het geheim
van de hoge kwaliteit zit 'm in de strenge selectie van de wijnen
waaruit de alcohol onttrokken wordt. Arjolle kiest voor de duurdere
Equilibre-serie, wijnen die van onberispelijke geur en smaak zijn. Dat
proef je terug in de Zéro. Natuurlijk is er door het gemis aan alcohol
een lichtere smaak ontstaan, maar deze witte ‘wijn’ geurt aangenaam
zuiver, smaakt frisdroog en heeft een plezierige afdronk.

Het is het eerste serieuze alcoholvrije alternatief voor wijn.

2. Segredos de São Miguel Alentejano Branco

12,5% Proefglas € 1,00 Half glas € 2,35 Glas € 4,50 Fles € 24,50

Portugal, Alentejo (2021) Druifsoort Antão Vaz, Arinto, Encruzado

Beautanica huiswijn Zachtedroge witte
wijn met een aroma van bloemen,
honing en licht fruit. De smaak zet soepel
en zacht in en eindigt met een frisse,
geurige afdronk.

Achtergrond Segredos de São Miguel is een mooi voorbeeld van een
moderne, witte wijn met de zuiverheid van een rijpe, gezonde oogst en
volop expressie van autochtone Portugese druiven zoals antão vaz,
arinto, encruzado en rabo de ovelha. 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
temperatuurgecontroleerde gisting. Na een korte rijping 'sur lie' en in
rvs tanks, wordt deze geurige, droge witte wijn gebotteld.

3. Cyrice Vin de France Sauvignon

12,0% Proefglas € 1,00 Half glas € 2,35 Glas € 4,50 Fles € 24,50

Frankrijk, Languedoc (2021) Druifsoort Sauvignon Blanc

Beautanica huiswijn Jeugdige witte wijn
met een expressieve geur van appel,
meloen en witte bloesem. Lichtvoetig en
verfrissend van smaak met rijp fruit. De
finale is frisdroog met iets anijs.

Achtergrond Op z’n mediterraans genieten doet u met deze heerlijke
sappige Sauvignon uit het Franse zuiden. De druiven worden geteeld in
de Languedoc, rondom het dorpje Saint-Cyrice. Het relatief warme
klimaat zorgt voor een mooie milde, rijpe en toegankelijke stijl.De
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

12,5% Proefglas € 1,05 Half glas € 2,45 Glas € 4,65 Fles € 25,40

Frankrijk, Languedoc (2021) Druifsoort Chardonnay

Beautanica huiswijn Helder citroengeel
gekleurde wijn met een pure
geurexpressie van perzik, abrikoos,
meloen en toast. Sappig en vol in smaak
met een goede fraîcheur. De finale is
aanhoudend met rijp geel fruit en een
lichte amandeltoets.

Achtergrond Zachte, iets romige Chardonnay. De druiven worden
geteeld in de Languedoc, rondom het dorpje Saint-Cyrice, dat ook z’n
naam gaf aan deze wijnreeks. Eenmaal rijp worden ze in de koelte van
de nacht geoogst en meteen naar de kelder vervoerd. Zo zijn ze in
optimaal gezonde staat wanneer ze geperst worden.
Na de persing vergisten de druiven in roestvrijstalen tanks. Ook hier
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

12,0% Proefglas € 1,10 Half glas € 2,60 Glas € 4,95 Fles € 27,20

Frankrijk, Gascogne (2020) Druifsoort Gros Manseng

Halfzoete wijn Lichtgeel van kleur, met in
de geur tonen van rijp fruit. De smaak zet
zoetig in en wordt ondersteund door
frisheid. De smaak blijft lang nahangen.

Achtergrond Deze halfzoete witte wijn is gemaakt van de druivensoort
gros manseng. De wijngaarden liggen in de Gascogne, in het
zuidwesten van Frankrijk. De familie Baumann maakte vroeger
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. Bon Remède Ventoux Signature Blanc

13,5% Proefglas € 1,15 Half glas € 2,75 Glas € 5,25 Fles € 29,00

Frankrijk, Rhône (2021) Druifsoort Roussanne, Grenache Blanc

Fruitige droge witte wijn met nuances
van peer, appel en meloen. De smaak
zet rond en zacht in en ontwikkelt een
aromatische afdronk.

Achtergrond De wijngaarden aan de voet van de Mont Ventoux
profiteren van een bijzonder fenomeen. Vooral ’s nachts is het op de
top van de Mont Ventoux flink koeler dan in het dal en ‘valt’ deze koude
lucht op de wijngaarden lager op de heuvels. Dat zorgt voor een
tragere en langere rijpingsduur van de druiven. Het lijkt paradoxaal,
maar in een warm klimaat - zoals in de Ventoux - is een minder snelle
rijping uitermate gunstig voor het behoud van frisheid en aromatische
kracht in de druiven.

Door de relatieve koelte blijven fruitige aroma’s behouden en krijgt de
wijn later geen overrijp, té gekonfijt aroma. Ook het zuurgehalte, nodig
voor een evenwichtige smaakbalans, blijft onder koelere
omstandigheden beter op peil.

Dat proef je terug in de wijnen van het kleine Bon Remède, die aroma’s
van vers fruit combineren met een volle, rijpe smaak en een
aangename frisheid. Zo ook deze heerlijke droge witte Ventoux,
gemaakt van Rhônedruiven roussanne (80%) en grenache blanc
(20%). Een ware charmeur, zowel op zichzelf als aan tafel!



7. Nieuwe Trek Western-Cape Eerste Oes Sauvignon Blanc

13,5% Proefglas € 1,20 Half glas € 2,90 Glas € 5,50 Fles € 30,50

Zuid-Afrika, Piekenierskloof (2021) Druifsoort Sauvignon Blanc

Verleidelijke droge witte wijn met een
expressieve geur van Granny-Smith,
perzik en passievrucht. Heerlijk sappig en
met een opwekkende frisheid in de
smaak. De finale is mooi droog en
aanhoudend.

Achtergrond De spetterende Eerste Oes Sauvignon Blanc is de
nieuwste toevoeging aan de serie. Eerste Oes is een speciale selectie
van vroeg geplukte sauvignondruiven uit de regio Darling, ongeveer 65
kilometer boven Kaapstad. Het gebied is dankzij de nabije ligging van
de Atlantische Oceaan relatief koel en daardoor bijzonder geschikt
voor een aromatische druif als sauvignon. Om zoveel mogelijk van de
verleidelijke aroma’s en natuurlijke frisheid van de druiven te bewaren,
oogsten de Van Niekerks de druiven relatief vroeg. Bijna
vanzelfsprekend vergisten ze het sap na de persing uitsluitend in
roestvrijstalen tanks, om niets van het stuivende en knisperend frisse
karakter verloren te laten gaan. Het eindresultaat is een
indrukwekkend expressieve, sappig frisse, maar bovenal ‘baie lekkere’
Sauvignon van uitmuntende kwaliteit. Deze Eerste Oes is vanwege z’n
vers-fruitige en opwekkende karakter een feest om te drinken als
borrel- of aperitiefwijn. Een Sauvignon die beslist naar meer smaakt!

8. Castelo de Medina Rueda Verdejo

13,0% Proefglas € 1,30 Half glas € 3,10 Glas € 5,90 Fles € 32,90

Spanje, Ruedo (2021) Druifsoort Verdejo

Proefnotitie Een zuivere, sappige, droge
witte wijn. Het aroma is fris en stuivend,
met nuances van citrusfruit. De smaak
zet vol, rond en evenwichtig in. Een
karaktervolle witte wijn!

Achtergrond Wat een geur- en smaakexpressie! De fris-sappige witte
Verdejo van Castelo de Medina maakt vanaf het eerste moment
indruk. Deze bodega behoort naar onze mening al jarenlang tot de
absolute top van het Noord-Spaanse Ruedagebied. Het is dan ook niet
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.

9. Villa Flora Pays d'Oc Vermentino

13,0% Proefglas € 1,20 Half glas € 2,90 Glas € 5,50 Fles € 30,50

Frankrijk, Languedoc (2021) Druifsoort Vermentino

Droge witte wijn met een subtiele geur
van appel, perzik, honingmeloen en
vlierbloesem. Toegankelijk, sappig en
fruitig in smaak met milde zuren.

Achtergrond Houdt u van milde witte wijnen van bijvoorbeeld de
chardonnay- of pinot grigiodruif? Probeer dan zeker eens deze
verrassende Vermentino uit Zuid-Frankrijk!
De vermentinodruif maalt een sterke opmars, en terecht! Met name op
Sardinië, maar ook in andere delen van Italië levert deze druif in de
handen van een goede wijnmaker bijzonder interessante wijnen op.
Ook de Zuid-Franse versies (waar de druif ook wel rolle wordt
genoemd) zijn zeer de moeite waard.
Deze Villa Flora wordt gemaakt van vermentinodruiven geoogst in de
Hérault. Door het warmere klimaat in deze streek worden de druiven
mooi rijp, maar wel met behoud van sappigheid en fruitige aroma's.
Het levert een bijzonder aangename witte wijn op, die nét even anders
maar toch zeer toegankelijk is.



10. River Retreat Murray Darling Chardonnay

13,5% Proefglas € 1,25 Half glas € 2,95 Glas € 5,60 Fles € 31,10

Australië, New South Wales (2019) Druifsoort Chardonnay

Frisse, droge witte wijn met vers fruit,
appel en wat citrustonen in de geur; de
smaak is aangenaam rond en fris en
ontwikkelt zich geurig en mild in de
afdronk.

Achtergrond De witte River Retreat is een sprekend voorbeeld van een
aantrekkelijke Australische Chardonnay met de zo kenmerkende volle
en ronde smaak. Om frisheid en aromastoffen te behouden, worden
de druiven ‘s nachts geplukt. Na de alcoholische gisting wordt
bâtonnage toegepast. Bij deze traditionele Franse wijntechniek blijven
de uitgewerkte gistcellen door rondroeren in contact met de wijn. Dit
geeft de wijn kracht, smeuïgheid en een toastaroma.
Deze Chardonnay is breed inzetbaar: hij smaakt heerlijk bij romige
pasta en allerlei visgerechten, maar is ook een uitstekende
aperitiefwijn. En wist u dat u met de aanschaf van deze wijn bijdraagt
aan het behoud van het prachtige Murray-Darling-bassin, waar deze
wijn gemaakt wordt? Het domein doneert voor iedere verkochte fles
een bedrag aan de Murray Darling Wetlands Working Group, die zich
sterk maakt voor het behoud van dit prachtige natuurgebied. Dat is
dus twee vliegen in één klap!

11. Gaia Wines Peloponnisos Nótios wit
12,0% Proefglas € 1,45 Half glas € 3,40 Glas € 6,50 Fles € 36,50

Griekenland, Peloponnisos (2021) Druifsoort Roditis, Moschofilero, Assyrtiko

Frisse, droge witte wijn met een verfijnde
geur van rijpe appel, grapefruit,
limoenrasp, munt en licht toast. De
smaak is mooi sappig, verfrissend en
evenwichtig, de afdronk geurig.

Achtergrond Hoewel Griekenland een eeuwenoude wijnbouwtraditie
kent, is het land voor veel liefhebbers tamelijk onbekend terrein en
wordt het door wijnschrijvers zelfs getipt als opkomend. Gaia Wines is
een van de vooraanstaande producenten, met wijngaarden in Nemea
op de Peloponnesos en op het eiland Santorini, noordelijk van Kreta.
Hun originele en aromatische witte Nótios ('hij die uit het zuiden komt',
de zuiderling) komt van de Peloponnesos. Hij is gemaakt van de
onbekende maar uitstekende druivenrassen roditis uit Korinthe en
moschofilero uit Arcadië. Vanaf de oogst 2019 vult Gaia de blend aan
met de exclusieve assyrtikodruif. De Nótios is een frisse, sappige en
moderne mediterrane witte wijn, die bijzonder origineel is bovendien.
Kennismaken is zeer de moeite waard.

12. Domaine R de la Grange Muscadet Sèvre et Maine sur lie

12,0% Proefglas € 1,40 Half glas € 3,30 Glas € 6,30 Fles € 35,30

Frankrijk, Loire (2020) Druifsoort Melon de Bourgogne

Frisse, kenmerkende Muscadet met een
fijn, fruitig aroma en nuances van
limoen. De smaak is fris, droog en eindigt
geurig en zacht..

Achtergrond De populariteit van eenvoudige muscadet mag dan in
de loop der jaren in Nederland zijn weggezakt, de betere producenten
blijven succesvol. Zij hebben hun verkoop, met name in Frankrijk, sterk
uitgebreid. Bij vrijwel elke goede brasserie staat een mooie muscadet
op de kaart. Knisperend droog, zonder hout of vettigheid smaakt de
wijn uitstekend bij een breed scala van 'fruits de mers' zoals Zeeuwse
mosselen. Maar ook als onderscheidende aperitiefwijn prima
inzetbaar.



13. Tenuta de Angelis Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico

13,0% Proefglas € 1,30 Half glas € 3,10 Glas € 5,90 Fles € 32,90

Italië, De Marken (2020) Druifsoort Verdicchio

Proefnotitie Geurige, droge witte wijn
met tonen van rijp geel fruit (perzik,
nectarine), citrusvrucht en bloemen.
Mooi krachtig, mollig en dik. Karaktervol,
sappig en verfrissend in de middellange
afdronk.

Achtergrond Deze Verdicchio dei Castelli di Jesi is de nieuwste wijn
van vader en zoon Fausti. Omdat de Fausti’s zelf geen wijngaarden
bezitten in Castelli di Jesi, konden ze nooit eerder een Verdiccio maken.
Het geval wil echter dat hun oenoloog, Roberto Potenini, een domein
heeft in Castelli di Jesi. Via hem konden ze verdicchio-druiven kopen,
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.

14. Chakana Mendoza Nuna White Blend

12,5% Proefglas € 1,35 Half glas € 3,20 Glas € 6,10 Fles € 34,10

Argentinië, Mendoza (2021) Druifsoort Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viognier

Volle en soepele droge witte wijn met
een aangenaam aroma van licht
tropisch fruit en milde toastgeuren. De
ronde smaak eindigt geurig, met een
zachte en frisse afdronk.

Achtergrond Chakana, de succesvolle bodega in het Argentijnse
Mendoza, is inmiddels vrijwel helemaal omgeschakeld naar
biologische wijnbouw. Wijnmaker Gabriel Bloise heeft een voorkeur
voor natuurlijk gemaakte wijnen met frisheid en elegantie. Het maken
ervan is geen vanzelfsprekendheid in het warme Mendoza waar veel
krachtige wijnen worden gemaakt van (te) rijpe druiven. Chakana
zoekt voor deze witte blend de koelte op en oogst de chardonnay,
sauvignon (ieder voor 40%) en viognier van wijngaarden op de
uitlopers van de Andes op ruim 900 meter hoogte. De wijngaard is
onderdeel van de Finca Cobos in het district Agrelo. De witte wijn wordt
gemaakt met koele vergisting en zonder eikenhoutrijping.

15. Di Lenardo Vineyards Venezia Giulia Pinot Grigio

13,0% Proefglas € 1,40 Half glas € 3,30 Glas € 6,25 Fles € 35,00

Italië, Friuli (2021) Druifsoort Pinot Grigio

Geurige, droge en licht tintelende witte
wijn met een frisse smaakstructuur. De
afdronk is fris droog en fijn aromatisch.

Achtergrond Massimo di Lenardo maakt een heerlijke droge Pinot
Grigio die opvalt in het grote wijnaanbod van deze populaire druif. Dit
komt niet alleen door de beperking van het rendement. Het is ook te
danken aan de relatief koele ligging van de wijngaarden, vlak bij Udine
in Noordoost-Italië.

Wanneer de druiven een perfect smaakevenwicht hebben tussen zuur
en zoet, worden ze met de hand geplukt, zodat de frisheid in de wijn
behouden blijft. Hierdoor is deze Pinot Grigio een uitstekend alternatief
voor wie de wijnen van hetzelfde druivenras in Frankrijk (pinot gris) en
Duitsland (grauburgunder) te zoet vindt.



16. Domaine Fernand Engel Elzas Réserve Pinot Blanc

13,00% Proefglas € 1,45 Half glas € 3,40 Glas € 6,50 Fles € 36,50

Frankrijk, Elzas (2020) Druifsoort Pinot Blanc

Deze pinot blanc heeft een fijne, geurige
neus met zoete fruitigheid en lichte
gistingsaroma's. De smaak zet vol,
aromatisch en rond in. Een fraaie,
evenwichtige milddroge witte wijn.

Achtergrond De Elzas is de leverancier van een van de meest verfijnde
droge witte Franse wijnen. Merkwaardig genoeg is dat feit bij veel
Fransen onbekend. Vrijwel elke elzaswijn is gemaakt van één enkel
druivenras. Zo zijn de riesling, gewurztraminer en pinot blanc de meest
bekende. Deze Pinot Blanc komt van Domaine Fernand Engel. Hier
worden de aloude Elzas-tradities gecombineerd met moderne
wijntechniek. Bovendien zijn alle druiven afkomstig van eigen
wijngaarden. Dat resulteert in fraaie, zuivere witte wijnen.

17. Cederberg Chenin Blanc
13,0% Proefglas € 1,85 Half glas € 4,45 Glas € 8,50 Fles € 48,50

Zuid-Afrika, Cederberg (2021) Druifsoort Chenin Blanc

Stuivende droge witte wijn met citrus, wit
en tropisch fruit in het aroma. De smaak
is sappig, elegant en aanhoudend;
fraaie, frisse stijl witte wijn.

Achtergrond Cederberg in het noordelijke deel van Zuid-Afrika. Het
domein bevindt zich in het gelijknamige gebied Cederberg, op ruim
1000 meter hoogte. Dit zorgt voor koelte in de wijngaarden, die door de
afgelegen locatie bovendien virusvrij zijn. De druiven worden vroeg
geplukt en bij koele temperaturen vergist. De jonge wijn verblijft na de
fermentatie nog zo’n vijf maanden op de droesem voor extra volheid
en souplesse. Het levert een typisch Zuid-Afrikaanse Chenin Blanc op,
die zich onderscheidt door elegantie, frisheid en loepzuivere
fruitaroma's en -smaken. Een prachtwijn, die niet voor niets grossiert in
lovende beoordelingen.

18. Clos Marguerite Marlborough The Grape Whisperer Sauvignon Blanc

13,0% Proefglas € 1,80 Half glas € 4,35 Glas € 8,25 Fles € 47,00

Nieuw-Zeeland, Marlborough (2021) Druifsoort Sauvignon Blanc

Frisse Sauvignon met citrus- en
buxustonen in het aroma. De smaak zet
sappig en zacht in; de afdronk is geurig,
rond en aanhoudend.

Achtergrond Al sinds de introductie van de oogst 2014 is deze
uitbundig geurende Sauvignon uit Nieuw-Zeeland een succes. Deze
wijn onderscheidt zich door frisse citrustonen en een subtiel
asperge-aroma van veel Europese varianten.   De druvien worden
geselecteerd van jonge stokken die een wat hoger rendement hebben.
Toch is de kwaliteit onberispelijk. Dat komt door de kleinschaligheid
van de wijngaard en de nauwgezetheid van werken. De afstand tussen
wijngaard en kelder is zeer klein, waardoor de druiven snel gekoeld en
verwerkt kunnen worden. Dat voorkomt de gevreesde oxidatie die zorgt
voor een flink kwaliteitsverlies. The Grape Whisperer is dan ook
expressief, frisdroog en loepzuiver. Een wijn om niet te missen!



19. Reichsrat von Buhl Pfalz Herrgottsacker Erste Lage Rieislink Trocken

12,5% Proefglas € 2,20 Half glas € 5,20 Glas € 9,95 Fles € 57,20

Duitsland, Pfalz (2019) Druifsoort Riesling

Krachtige frisdroge witte wijn (premier
cru) met een verfijnde geur en smaak
van grapefruit, perzik, toast en licht
mineraalcomplexe nuance. De afdronk is
lang en rijkgeschakeerd.

Achtergrond Dit is een bijzonder fraaie Riesling van de Erste Lage
(premier cru) Herrgottsacker. De percelen van Von Buhl liggen hoog
op de heuvel van deze ‘Grosslage’, vrijwel tegen de Grosses Gewächs
(grand cru) Ungeheuer aan. De druiven hiervandaan zijn daarom van
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.

20. Veiga da Princesa Rías Baixas Albariño

13,0% Proefglas € 1,55 Half glas € 3,70 Glas € 7,10 Fles € 40,10

Spanje, Galicië Druifsoort Albariño

Heerlijke jeugdige, droge witte wijn met
een stuivend aroma van groene appel
en limoen. De smaak zet sappig en fris in
en eindigt aromatisch, rond en
evenwichtig.

Achtergrond Wat een heerlijk sappige, elegante witte wijn! Niet voor
niets is Albariño van dit niveau enorm geliefd in de Spaanse
gastronomie. Maar ook in Nederland zijn de mooie witte wijnen uit
Galicië sterk in opmars.
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.

21. Sepp Moser Niederösterreich Organic Grüner Veltliner
12,0% Proefglas € 1,55 Half glas € 3,70 Glas € 7,10 Fles € 40,10

Oostenrijk, Kremstal (2021) Druifsoort Grüner Veltliner

Heerlijk frisse, droge witte wijn met een
fruitig én kruidig aroma. De sappige,
droge smaak blijft geurig aanhouden; de
afdronk is evenwichtig en fruitig.

Achtergrond De wijn rijpt uitsluitend in roestvrijstalen tanks, zodat de
jeugdige fruitgeuren zo lang mogelijk bewaard blijven. Inmiddels is
deze frisdroge, sappige ‘Grüner’ - met het zo kenmerkende,
lichtkruidige druivenaroma - een heel gewilde huiswijn van talloze
restaurants in Oostenrijk.



22. Masseria Frattasi Beneventano Campania Nymphis Sacrae Coda di Volpe
13,0% Proefglas € 1,70 Half glas € 4,05 Glas € 7,75 Fles € 44,00

Italië, Campania (2020) Druifsoort Coda di Volpe

Fraaie droge witte wijn met rijpe
fruittonen van appel en banaan. De
smaak zet rond en fris in en heeft een
aromatische, aanhoudende afdronk.

Achtergrond In het domein ‘De Cecere’ wordt gewerkt met druiven die
hier net als de familie helemaal thuishoren, zoals falanghina, aglianico,
coda di volpe en fiano. In de jaren vijftig redde Antonio De Cecere zelfs
de laatste stokken falanghina van de ondergang.

De wijngaarden liggen behoorlijk hoog op de hellingen, wat de druiven
voldoende koel houdt in de hitte van Zuid-Italië. Ze worden biologisch
bewerkt. Dat gebeurt zeker niet uit een nostalgische hang naar het
verleden: de nieuw aangelegde kelder van 1000 m2 is gevuld met de
laatste oenologische snufjes, zodat de wijnen zorgvuldig en zuiver
gemaakt kunnen worden. Het levert aantrekkelijke wijnen op met een
volle smaak, die vaak stevig genoeg zijn om ook aan tafel te schenken.

23. Luis Seabra Douro Xisto Ilimitado Branco
12,0% Proefglas € 1,80 Half glas € 4,35 Glas € 8,25 Fles € 47,00

Portugal, Douro (2020) Druifsoort Alb Rabigato, Viosinho, Gouveio, Códegaariño

Citroengeel gekleurde wijn met een
verfijnde geur van limoen, grapefruit,
peer, licht eiken en vuursteen. De smaak
is vol en mooi sappig met puur
citrusfruit. De finale is lang en
opwekkend fris met licht boter en toast.

Achtergrond Inmiddels zijn zijn elegante, minimalistische terroirwijnen
een begrip. Luis’ Xisto Illimitado Branco is zijn witte visitekaartje, en kan
worden opgevat als zijn ‘village’. De wijn is gemaakt van een blend van
autochtone witte druivenrassen als rabigato, viosinho en gouveio. Ze
worden geoogst in verschillende wijngaarden, die als gemene deler
een bodem van schist (xisto) hebben.
Precies dat laatste wil Luis tot uitdrukking brengen in deze Branco.
Daarom grijpt hij in de kelder zo min mogelijk in in het wijnmaakproces.
De vergisting laat hij spontaan verlopen middels de op de druif
aanwezige gisten. Vervolgens rijpt de wijn overwegend in grote,
gebruikte eikenhouten vaten en deels in roestvrijstalen tanks.
Deze werkwijze levert een fantastische witte Douro op, die zich laat
kenmerken door spanning, focus en finesse. De Xisto Ilimitado heeft
tonen van frisse citrus en rijpe peer, een intense, sappige smaak en
een duidelijke zilte, mineralige toets. Heerlijk bij schaal- en
schelpdieren en een fantastische introductie in witte Douro nieuwe stijl!

24. Domaine Coudoulet Pays d'Oc Viognier de Fontgaline
13,5% Proefglas € 1,55 Half glas € 3,70 Glas € 7,10 Fles € 40,10

Frankrijk, Languedoc (2020) Druifsoort Viognier

Geurige droge witte wijn met een
krachtig aroma van toast, rijp tropisch
fruit en eikenhout. De smaak zet rond, vol
en soepel in en eindigt met een
evenwichtige, aanhoudende afdronk.

Achtergrond Deze wijn betreft een houtrijping en blijft krachtig en
frisheid. De minuscuul kleine poriën in de vaten zorgen voor een subtiel
contact met zuurstof. Hierdoor versmelten de rijpe fruitgeuren van de
Viognier prachtig met de geur en smaak van het eikenhout.

Het onderscheidt deze bijzondere selectie duidelijk van de 'standaard'
Viognier, die uitsluitend in roestvrijstalen tanks gist en rijpt. De
Fontgaline is een prachtige rijke, gastronomische wijn met een vette
knipoog naar de beroemde Condrieu.



25. Di Lenardo Vineyards Venezia Giulia Father's Eyes Chardonnay

13,0% Proefglas € 1,75 Half glas € 4,15 Glas € 7,95 Fles € 45,20

Italië, Friuli Druifsoort Chardonnay

Volle, aromatische Chardonnay met
karameltonen, boter en overrijp wit fruit
in de geur. De smaak is zacht en rond,
met een geurige afdronk van rijpe
fruittonen en eikenhout.

Achtergrond De enthousiaste Massimo di Lenardo maakt op het kleine
familiewijngoed in Noord-Italië zeer aantrekkelijke wijnen. De hoge
kwaliteit wordt jaarlijks bevestigd door de belangrijkste Italiaanse
wijngidsen, zoals de Gambero Rosso, Veronelli en Luca Maroni. De
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.

26. Domaine Raimbault Sancerre Les Godons wit
12,5% Proefglas € 2,55 Half glas € 6,05 Glas € 11,50 Fles € 66,50

Frankrijk, Loire (2021) Druifsoort Sauvignon Blanc

Topkwaliteit Sancerre met een krachtig
en verfijnd Sauvignon-aroma. De smaak
is elegant fris en zuiver, met voldoende
lengte.

Achtergrond Sancerre van top-wijnmaker Philippe Raimbault doet je
beseffen dat deze witte wijn wereldwijd tot de allermooiste sauvignons
behoort. Zijn wijngaard, fraai gelegen in de gemeente Sury-en-Vaux,
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!

27. Domaine Sébastien Dampt Chablis

12,50% Proefglas € 2,40 Half glas € 5,75 Glas € 10,95 Fles € 63,20

Frankrijk, Bourgonge (2020) Druifsoort Chardonnay

Verfijnde droge witte wijn met een
aroma van bloemen en rijp geel fruit. De
smaak zet fris, vol en sappig in en eindigt
met een fraaie en aanhoudende
afdronk.

Achtergrond Met zeven hectaren wijngaarden van zijn familie begon
Sébastien Dampt in 2007 zijn eigen domein, Domaine Sébastien
Dampt. Wat de vinificatie betreft houdt Sébastien het eenvoudig, in de
voetsporen van zijn vader en opa. Behalve de grand cru’s worden alle
wijnen in stalen tanks gevinifieerd.
Dit zorgt voor de klassieke strakke, mineralige stijl die Chablis zo
aantrekkelijk maakt. Bovendien is de terroir-expressie zo het grootst.
Immers, het enige verschil tussen de wijnen is het perceel dat ze
voortgebracht heeft.
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. Heerlijk als aperitief, of bij
oesters en lichte visgerechten. Een overtreffende trap Chablis!



28. Domaine de Beaumalric Muscat de Beaumes de Venise

15,0% Proefglas € 2,20 Half glas € 5,20 Glas € 9,95 Fles € 57,20

Frankrijk, Rhône (2019) Druifsoort Muscat

Desertwijn: Deze wijn geurt intens naar
verse Muscat druiven en lychees. De
krachtige, fris-zoete smaak blijft lang
aanhouden.

Achtergrond De Muscat Beaumes de Venise is vermaard om zijn grote
mate van fruitigheid en verfijning in geur en smaak. De reden waarom
juist deze muscat verfijnder is dan elders aangeplante druiven is dat
de zuidelijke Rhône de limiet vormt waar de muscat nog rijp genoeg
wordt om er een zoete wijn van te maken. Het is dus in feite een koel
klimaat voor deze druif. Dat zorgt ervoor dat de rijping van de druif
langer duurt en gelijkmatiger verloopt dan in zuidelijkere streken. De
druif behoudt daarmee meer frisse zuren en het zoet is daarmee in
evenwicht. Ook wat betreft de geur mist de koelere streek zijn
uitwerking niet. De druiven behouden belangrijk meer aromatische
stoffen. De Muscat Domaine Beaumalric heeft een grote verfijning en
wordt jaarlijks goed beoordeeld in de Franse wijngidsen.



29. L'Arjolle Côtes de Thongue Equilibre Zéro Syrah-Cabernet

0,0% Proefglas € 1,10 Half glas € 2,60 Glas € 4,95 Fles € 27,20

Frankrijk, Languedoc (2021) Druifsoort Syrah, Cabernet Franc

Alcoholvrij Lichtroze van kleur en
geurend naar rijpe aardbei en framboos.
De smaak is lekker sappig, soepel en met
een verkwikkende frisheid.

Achtergrond De alcoholvrije rosé van Arjolle is gemaakt van cabernet
franc en syrahdruiven. Vanzelfsprekend is de smaak van de Zéro
lichter dan die van het alcoholbevattende origineel, maar dankzij de
zeer rijpe 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. Schenk de
Zéro goed gekoeld, als aperitief of bij alle gelegenheden waar u
‘gewone’ rosé zou drinken.

30. Segredos de São Miguel Alentejano Rosado

12,5% Proefglas € 1,20 Half glas € 2,.85 Glas € 5,45 Fles € 30,00

Portugal, Alentejo (2021) Druifsoort Aragonez, Castelão, Touriga Nacional

Beautanica huiswijn Droge rosé met
een fruitig aroma van aardbei en wat
florale nuances. De smaak is soepel en
zachtdroog en eindigt met een frisse,
geurige afdronk.

Achtergrond Segredos de São Miguel is een mooi voorbeeld van een
moderne, frisse en expresieve rosé met de sappigheid en zuiverheid
van een rijpe, gezonde oogst en volop expressie van de autochtone
Portugese druiven aragonez, castelão en touriga nacional. De in
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.

31. Monte del Frà Chiaretto di Bardolino

12,5% Proefglas € 1,25 Half glas € 2,.95 Glas € 5,60 Fles € 31,10

Italië, Veneto (2021) Druifsoort Corvina Veronese, Rondinella, Sangiovese

Fraaie, helderroze tint en een heerlijk fris
en vol aroma. Een echte maaltijdrosé
met een ronde, pittige droge smaak en
een fruitige afdronk.

Achtergrond Dat Monte del Frà patent lijkt te hebben op rijp-fruitige
wijn, blijkt ook uit hun loepzuivere droge rosé, de Chiaretto. De schillen
van de blauwe corvina- (65%), rondinella- (30%)  en
sangiovesedruiven (5%) weken slechts vierentwintig uur in het
druivensap en geven de wijn een lichtroze tint. Deze delicate, fijn
geurende en smaakvolle rosé past goed bij mediterrane, zomerse
gerechten en is ook een prima aperitief.

32. Bodegas Trenza Vino de España La Orphica Selección Sintonía Rosado

13,0% Proefglas € 1,20 Half glas € 2,.90 Glas € 5,50 Fles € 30,50

Spanje, Yecla (2021) Druifsoort Macabeo, Sauvignon Blanc, Verdejo, Moscatel

Mooie roze kleur en fruitig van geur met
rijp geel en rood fruit. De frisse, sappige
smaak is evenwichtig en eindigt met een
aromatische afdronk.

Achtergrond Deze wijnen zijn fantastisch. De broers verweven hun
passie en kennis met het onmiskenbaar Spaanse terroir en haar
inheemse druivenrassen om zo een prachtige collectie
boutique-wijnen te creëren. Vandaar ook de naam Trenza, het
Spaanse woord voor vlecht.



33. Castelo de Medina Castilla y León Castelo

12,5% Proefglas € 1,25 Half glas € 2,95 Glas € 5,65 Fles € 31,40

Spanje, Ruedo (2020) Druifsoort Grenache

Licht zalmroze van kleur en fijn fruitig van
geur, met nuances van rijpe vruchten en
kruiden. De smaak is fris droog, sappig
en elegant; de afdronk geurig en
aanhoudend.

Achtergrond Steeds meer Spaanse rosé wordt gemaakt in een lichtere
stijl, met als grote voorbeeld de Provençaalse rosé. De elegante
Castelo de Medina, met z’n kenmerkende Rueda-frisheid, is daar een
mooi voorbeeld van.  In Spanje zijn lichte, zalmroze tinten voor rosé
vrijwel onbekend, maar de garnachadruiven uit Rueda lenen zich hier
prima voor vanwege hun dunne schil. Een directe, zachte persing van
deze blauwe druiven geeft dezelfde zalmkleurige tint als in de
Provence. Toch is de Castelo geenszins een kopie geworden: deze rosé
heeft een duidelijk eigen, Spaans karakter. Dankzij de invloed van het
Rueda-terroir smaakt hij wat sappiger en smeuïger dan het Franse
origineel.

34. Cantina Cardèto Umbria Matile Pinot Grigio Blush

12,5% Proefglas € 1,25 Half glas € 2,95 Glas € 5,65 Fles € 31,40

Italië, Umbrië (2021) Druifsoort Pinot Grigio

Licht zalmroze gekleurde wijn met zoete
fruittonen (framboos, meloen, perzik) en
bloemige nuances in de geur.
Toegankelijk, sappig en intens fruitig in
smaak met milde zuren en een
vriendelijke afdronk met subtiel zoetje.

Achtergrond De Italianen hebben een geheel eigen invulling gegeven
aan de Californische specialiteit blush rosé. Waar de Amerikanen ‘m
meestal maken van blauwe druiven en de schillen heel kort in contact
zijn met het sap om zo een zo licht mogelijke wijn te maken, doen de
Italianen het precies andersom. Ze nemen geen blauwe maar witte
druif, namelijk pinot grigio. Omdat de schil van deze druif licht roze
kleurt naarmate ‘ie rijpt, kun je er behalve witte wijn dus ook een lichte
rosé van maken. De schillen moeten dan wat langer bij het sap blijven
dan in het geval van een witte wijn. Deze Blush van Cantina Cardèto is
een uitstekend voorbeeld! De druiven worden geoogst in wijngaarden
met vulkanische rotsen (matili genaamd). Vervolgens vergisten de
druiven in roestvrijstalen tanks bij een lage temperatuur, om zoveel
mogelijk sappig fruit te behouden.

35. Domaine Robert Sirugue Bourgogne Passetoutgrain

13,5% Proefglas € 1,75 Half glas € 4,15 Glas € 7,95 Fles € 45,20

Frankrijk, Bourgonge (2020) Druifsoort Pinot Noir

Markante, volle rosé met een fraai
aroma van rijpe vruchten en een volle,
zachte smaak.

Achtergrond Arnaud Sirugue - topproducent in Vosne-Romanée -
selecteerde voor deze unieke Bourgogne pinot noir-druivenstokken
van minimaal dertig jaar oud. Het resultaat: een uitstekende droge en
verfijnde rosé in de stijl van een Provençaalse cru classé, die na wat
flesrijping nog beter smaakt. Een bijzonderheid, want kwaliteitsrosé uit
de Bourgogne is schaars.



36. Domaine Saint Ferréol Coteaux Varois en Provence Les Vaunières

12,5% Proefglas € 1,45 Half glas € 3,40 Glas € 6,50 Fles € 36,50

Frankrijk, Provence (2021) Druifsoort Grenache, Cinsault, Syrah

Kenmerkende Provençaalse rosé met
een zalmroze tint en een fijn aroma van
klein rood fruit en kruiden. De volle,
frisdroge smaak blijft lang en
evenwichtig nahangen.

Achtergrond Verleidelijke en karakteristieke Provençaalse rosé met de
zo kenmerkende zalmkleur en verfijnde droge smaak. De oogsten in dit
deel van Frankrijk zijn dankzij het fraaie zomerweer heel gelijkmatig
van kwaliteit. De wijngaarden hebben de klassieke Zuid-Franse mix
voor rosé: grenache (60%), cinsault (30%) en syrah (10%). Naast een
lichte kruidigheid proeft u frisse en zuivere tonen van rijp fruit.

37. Olivier Sumeire Côtes de Provence Cabaret
13,0% Proefglas € 1,50 Half glas € 3,55 Glas € 6,75 Fles € 38,00

Frankrijk, Provence (2021) Druifsoort Grenache, Cinsault

Bleekroze van tint en sappig en fruitig
van geur, met aroma's van lichte kruiden
en klein rood fruit. De zacht droge smaak
is geurig en evenwichtig, met een frisse
afdronk.

Achtergrond Olivier Sumeire maakt in Zuid-Frankrijk een serie
prachtige roséwijnen, voornamelijk met de herkomstbenaming
Provence. Een daarvan is de heerlijke Cabaret, gemaakt van grenache
en cinsault. De oogst begint vier uur in de ochtend en eindigt uiterlijk
om half elf, zodat de druiven zo koel mogelijk worden geoogst. Dat is
van belang om de verfijnde aroma's te bewaren die deze rosé zo
aangenaam maken. Het spreekt vanzelf dat ook de gisting onder een
lage en gecontroleerde temperatuur gebeurt. In tegenstelling tot de
meer expressieve en snoepjesachtige rosés, is deze bleekroze en heeft
deze rosé een licht kruidige Provence-stijl.

38. Château Puech-Haut Languedoc Argali

12,5% Proefglas € 1,85 Half glas € 4,45 Glas € 8,50 Fles € 48,50

Frankrijk, Languedoc (2021) Druifsoort Grenache, Cinsault

Bleekroze van kleur, fijn fruitig en licht
kruidig van geur met nuances van klein
rood fruit. De smaak is rond, vol en fris en
eindigt aromatisch met een milde en
aanhoudende afdronk.

Achtergrond Château Puech-Haut maakt met zijn Prestige een van de
meest aantrekkelijke rosés van de Languedoc. De handmatig geplukte
grenache- en cinsaultdruiven worden direct na aankomst in de kelder
geperst en vergist.
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.



39. Collefrisio Vino Rosato Montepulciano

13,0% Proefglas € 1,65 Half glas € 3,95 Glas € 7,50 Fles € 42,50

Italië, Abruzzen (2020) Druifsoort Montepulciano

Frisroze van kleur en heerlijk stuivend van
geur, met vers rood fruit. De volle,
sappige en evenwichtige smaak eindigt
aromatisch en met een aanhoudende
afdronk

Achtergrond Wat een geweldige Zuid-Italiaanse rosé! De bijzondere
ligging van de wijngaarden - met zowel zicht op de Adriatische Zee in
het oosten als het gebergte van de Majella in het westen - zorgen voor
een optimaal klimaat.

De afwisseling van warme, maar niet té hete dagen en koele nachten
zorgt voor de juiste temperatuurverschillen. Hierdoor behouden de
montepulcianodruiven frisheid en aroma’s van vers fruit: de ideale
basis voor heerlijke rosé.

Doordat de druiven slechts een nachtje in het sap weken, heeft deze
Rosato een minder diepe kersenkleur dan voorgeschreven voor de
herkomstbenaming Cerasuolo Montepulciano d’Abruzzo. Vandaar
‘slechts’ de benaming Vino Rosato. Minder lekker is ‘ie er zeker niet om.

Het verschil tussen grootschalig en kleinschalig werkende bedrijven zit
hem vaak in de kwaliteit en originaliteit van de wijn. Kleinschalige
producenten kunnen zich veel beter onderscheiden van de massa
door hun wijnen meer typiciteit en authenticiteit te geven.

Dat gaat hand in hand met een hogere kwaliteit, mits natuurlijk de
juiste expertise aanwezig is en de kwaliteit van de druiven in de
wijngaard nauwgezet gevolgd wordt. Juist in de sterk opkomende
biologische wijnbouw wordt dit onderscheid steeds beter zichtbaar én
proefbaar.

Een biologische aanpak vereist nauwgezetheid en een vorm van
‘precisiewijnbouw’, die bij massaproductie niet of nauwelijks mogelijk
is. Het moderne wijnbedrijf Collefrisio in de Abruzzen is een mooi
voorbeeld van deze kleinschalige productiewijze.

40. By Henri Bonnaud Côtes de Provence Sainte-Victoire

13,0% Proefglas € 1,85 Half glas € 4,45 Glas € 8,50 Fles € 48,50

Frankrijk, Languedoc (2021) Druifsoort Grenache, Cinsault

Bleekroze van kleur, fijn fruitig en licht
kruidig van geur met nuances van klein
rood fruit. De smaak is rond, vol en fris en
eindigt aromatisch met een milde en
aanhoudende afdronk.

Achtergrond Na de oogst ontsteelt en kneust Stéphane de cinsault-
en grenachedruiven. Alvorens hij de druiven perst, laat hij de schillen
enkele uren bij het sap. Dit geeft de wijn z’n mooie lichtroze tint. Na de
persing vergist Stéphane het sap tot wijn in roestvrijstalen tanks.

Het levert een opvallend verfijnde Provencerosé op. De wijn heeft een
subtiel aroma, met tonen van framboos, perzik en anijs. De smaak is
elegant en sappig, met een levendige frisheid en subtiele kruidigheid.
Een heerlijke rosé om mee te borrelen, maar ook bij een keur aan
mediterrane gerechten is 'ie geweldig. Warm aanbevolen!



41. Segredos de São Miguel Alentejano Tinto

13,5% Proefglas € 1,00 Half glas € 2,35 Glas € 4,50 Fles € 24,50

Portugal, Alentejo (2021) Druifsoort Alicante Bouschet, Aragonez, Touriga Nacional, Trincadeira

Beautanica huiswijn Helderrood met
lichtpaarse nuances; bessig, jeugdig en
fruitig van geur met licht gebrande
tonen. De smaak zet soepel, fruitig en
rond in en eindigt met een geurige,
zwoele afdronk.

Achtergrond Segredos de São Miguel is een mooi voorbeeld van een
moderne, soepel smakende rode wijn met de zuiverheid van een rijpe,
gezonde oogst en volop expressie van de autochtone Portugese
druiven alicante bouschet, aragonez, touriga nacional en trincadeira.
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.

42. Cyrice Vin de France Cabernet-Syrah

13,5% Proefglas € 1,00 Half glas € 2,35 Glas € 4,50 Fles € 24,50

Frankrijk, Languedoc (2020) Druifsoort Cabernet Sauvignon, Syrah

Beautanica huiswijn Robijnrode wijn
met een pure geurexpressie van zwarte
bes, braam, gestoofde pruim en
specerijen (laurier). Sappig en soepel
van smaak met een mooie frisheid en
zachte tannines. De finale is
aanhoudend met een lichte kruidigheid..

Achtergrond De Languedoc heeft een bijzonder goede reputatie als
het gaat om betaalbare kwaliteitswijnen. Deze rode Cyrice uit het bijna
gelijknamige Zuid-Franse dorpje Saint-Cyrice is daar een uitstekend
bewijs van. Het is een blend van Franse sterdruiven cabernet
sauvignon en syrah. Dankzij het mediterrane klimaat kunnen deze
druiven hier prachtig rijpen, maar behouden ze ook voldoende frisse
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.

43. Livio Pavese Barbera del Monferrato
13,5% Proefglas € 1,20 Half glas € 2,85 Glas € 5,40 Fles € 29,90

Italië, Piemonte (2020) Druifsoort Barbera

Volrood van kleur en rijp van geur, met
nuances van cederhout, kruiden en rijp
gekonfijt fruit. De smaak zet soepel en vol
in, de afdronk is zacht en aromatisch.

Achtergrond Zo rond 1970, toen wijnen uit Piemonte - zoals barolo -
buiten Italië nauwelijks bekend waren, begon Livio Pavese een
'enoteca' (wijnwinkel) in Milaan. Hij pionierde met Piemontese wijnen in
het buitenland. De barbera del monferrato opende voor hem markten
en is 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 prijs-kwaliteitverhouding.
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.



44. Sepp Moser Burgenland Organic Zweigelt

12,5% Proefglas € 1,45 Half glas € 3,40 Glas € 6,50 Fles € 36,50

Oostenrijk, Kremstal (2020) Druifsoort Zweigelt

Frisse rode wijn met een aroma van vers
rood fruit en een tikje kruidigheid. De
smaak zet zacht, fris en evenwichtig in;
de afdronk is aangenaam en
aromatisch. Een soepele rode wijn met
een uitstekende doordrinkbaarheid.

Achtergrond Sepp Moser, zoon van de wijnpionier Lenz Moser, heeft in
2000 de leiding van zijn traditionele Weingut overgdragen aan zijn
zoon Nikolaus. Ondanks zijn jeugdige leeftijd is Nikolaus al een ervaren
wijnmaker die eersteklas wijnen produceert. Dat blijkt o.a. uit de
Oostenrijkse Gault&Milau-gids waar Sepp Moser tot de beste 35
wijnproducenten wordt gerekend. De wijngaarden liggen in het
Kremstal (voornamelijk droge-wittewijnproductie) en de Neusiedlersee
(rode en zoete witte wijnen). Moser bewijst met deze soepele,
niet-houtgerijpte zweigelt dat Oostenrijk aantrekkelijke en karaktervolle
rode wijnen produceert. Eerder verfijnd dan krachtig kan deze wijn ook
buiten de maaltijd om worden gedronken.

45. Salcheto Chianti Biskero

13,0% Proefglas € 1,35 Half glas € 3,25 Glas € 6,15 Fles € 34,40

Italië, Toscane (2020) Druifsoort Sangiovese, Canaiolo, Mammolo

Helderrood van kleur en kruidig van geur,
met nuances van jam en gebrande
tonen. De smaak is soepel, zacht en fris,
met een kruidig fruitige afdronk en lichte
tannine.

Achtergrond Deze wijn van het prestigieuze Salcheto in Montepulciano
is van hoog niveau. Deze Biskero is een superlekkere Chianti met fruit,
soepelheid en een prachtige Sangiovese-expressie. Salcheto is een
van de grote namen van de Toscaanse Vino Nobile de 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.

46. Weingut Thörle Rheinhessen Spätburgunder

12,5% Proefglas € 1,65 Half glas € 3,95 Glas € 7,50 Fles € 42,50

Duitsland, Rheinhessen (2018) Druifsoort Pinot Noir

Helderode tint, iets evolutie; frisse
fruittonen van kersen en rode bessen,
met een milde eikentoon. De smaak is
rond, rijp en zacht, met een sappige en
geurige afdronk.

Achtergrond De broers Christoph en Johannes Thörle namen in 2006
de leiding over van het familiebedrijf in Saulheim, Rheinhessen,
Duitslands grootste wijngebied. Ze zijn ambitieus en doen de dingen
graag op hun eigen manier. Zo hebben ze niet - zoals veel typisch
Duitse wijnbedrijven - een groot scala aan verschillende druivenrassen
staan. Ze beperken zich tot een handvol klassieke rassen als riesling en
silvaner voor wit, en spätburgunder (pinot noir) voor rood. In de
spätburgunderwijnen zijn de broers Thörle op zoek naar een optimale
balans tussen zuren, aromatische intensiteit en rijpheid.

De Gault & Millau wijngids (2015) ziet het goed: "Thörle wordt steeds
geraffineerder, als het ware bourgondischer. De basiswijnen zijn
heerlijk sappig, de middenklasse indrukwekkend. Een nieuw
hoogtepunt op hoog niveau!"



47. Domaine Robert Sirugue Bourgogne Pinot Noir

13,0% Proefglas € 2,20 Half glas € 5,20 Glas € 9,95 Fles € 57,20

Frankrijk, Bourgonge (2019) Druifsoort Pinot Noir

Helderrode pinot noir uit een mooi,
elegant oogstjaar: rijpe kersen en lichte
koffienuances in de geur en een ronde,
soepele en sappige smaakstructuur.

Achtergrond Liefhebbers van loepzuivere en frisse Pinot Noir kunnen
niet om de Bourgogne heen, de bakermat van deze wijn. Hoewel het
aanbod van goede Pinot Noir uit andere gebieden sterk toeneemt, is
het koele klimaat van de noordelijk gelegen Bourgogne sterk bepalend
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.

48. Herdade de São Miguel Alentejano Colheita Seleccionada Tinto
14,0% Proefglas € 1,25 Half glas € 3,00 Glas € 5,75 Fles € 32,00

Portugal, Alentejo (2020)
Druifsoort Alicante Bouschet, Cabernet Sauvignon, Syrah, Touriga
Nacional

Volle rode wijn met een krachtig aroma
van rijp rood fruit (bramen en bessen)
en fijn eikenhout. De smaak zet vol en
rond in en ontwikkelt rijpe, zachte
tannine. De afdronk is aromatisch en
aanhoudend.

Achtergrond 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. Een
prachtige, moderne Portugese wijn, die vanwege de zachte tannine
ook heerlijk zo te drinken is.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. Voor
wijnmaker Alexandre Relvas zijn optimaal rijpe druiven en een
uitgekiende vinificatie de voorwaarden voor hoge kwaliteit. Hiermee
onderscheidt hij zich van massa producenten, die door het verwerken
van zeer grote volumes met minder homogeen rijpe druiven moeten
werken.

49. Chakana Mendoza Nuna Malbec

14,0% Proefglas € 1,60 Half glas € 3,80 Glas € 7,25 Fles € 41,00

Argentinië, Mendoza (2020) Druifsoort Malbec

Volle rode wijn, dieprood van kleur en
met een fraai aroma van rijp rood fruit,
eikenhout, koffie en wat mint. De smaak
zet krachtig en evenwichtig in en eindigt
met volle en zachte tannines. Complex,
aromatisch en met een lange afdronk.

Achtergrond Deze fraaie, biologische, Argentijnse wijn is hét
schoolvoorbeeld van de nieuwe generatie Malbec wijnen met minder of
zelfs helemaal geen eikenhoutrijping. De Italiaanse touch en Argentijnse
wijnmaking komt terug in de zoektocht naar verfijning en frisheid.
Logisch dat daarom gekozen wordt voor hooggelegen wijngaarden in
Agrelo en Drummond, twee locaties op de uitlopers van de Andes.
Warme dagen, afgewisseld met koele nachten, zorgen voor rijpe
druiven die hun fruitigheid goed behouden. De blend uit de twee regio’s
geeft een prachtige wijn. Hij onderscheidt zich van die van andere
bodega’s uit Mendoza, die meer inzetten op een zwoele, ‘dikke’ en door
eikenhout getypeerde smaak. Daarnaast kiest Chakana voor een
biologische werkwijze en rijping in betonnen tanks. Het resultaat? Een
indrukwekkende, volle maar ook zeer toegankelijke Malbec met druif-
en terroirexpressie.



50. Nieuwe Trek Western-Cape Pinotage

14,5% Proefglas € 1,45 Half glas € 3,40 Glas € 6,50 Fles € 36,50

Zuid-Afrika, Piekenierskloof (2020) Druifsoort Pinotage

Paarsrood gekleurde wijn met een
schone, ingetogen geur van rijpe kers,
rode bes, pruim en lichte toast. De
smaak is vol met rood fruit, soepele
tannine en een opwekkende frisheid. De
afdronk is elegant met subtiel eiken en
specerijen.

Achtergrond Avontuurlijk en onderscheidend Zuid-Afrikaans buiten de
gebaande paden, dat is Nieuwe Trek! Opvallend aan de wijnen is de
enorme zuiverheid en het pure fruitkarakter. De beschutte ligging en
het vakkundige wijngaardbeheer zorgen voor kerngezonde planten.
Dankzij de relatief koele, hoge ligging van de wijngaarden kunnen de
druiven bovendien perfect hun aroma’s en frisheid behouden ondanks
het warme klimaat. Eenmaal mooi rijp, worden de druiven met de
hand geplukt. In de kelder worden ze gekneusd en volgt de vergisting
in roestvrijstalen tanks. Na de vergisting rijpt de helft van de wijn in
gebruikte eikenhouten vaten. Na twaalf maanden wordt de Pinotage
geblend en gebotteld. Het levert een heerlijk soepele, smeuïge rode
wijn op, met opvallend puur fruit. Hij geurt en smaakt naar pruimen,
bramen en een subtiele toets kruidigheid en toast en is heerlijk door
drinkbaar. De ideale braaiwijn dus!

51. Tierras de Murillo Rioja Crianza

14,0% Proefglas € 1,45 Half glas € 3,40 Glas € 6,50 Fles € 36,50

Spanje, Rioja (2018) Druifsoort Tempranillo

Volle rode wijn met een rijp, fruitig aroma
van bessen, kruiden en een fijne
eikenhoutnuance. Vol en rond van
smaak, met zachte tannine en een
geurige afdronk.

Achtergrond Bodegas San Esteban is de eerste coöperatie van
wijnbouwers in Rioja, in 1953 opgericht door zestien vooruitstrevende
druiventelers. Sindsdien blijft deze bodega de concurrentie voor, mede
dankzij een voortdurende vernieuwing van de wijnkelder en
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. Een voorbeeld voor deze
beroemde Spaanse wijnstreek!

52. Conterno Fantino Langhe Nebbiolo Ginestrino

14,0% Proefglas € 2,75 Half glas € 6,55 Glas € 12,50 Fles € 72,50

Italië, Piemonte (2020) Druifsoort Nebbiolo

Volle, rode wijn met in de geur tonen van
eikenhoutrijping, licht tabak en rijp zwart
fruit. De smaak zet stevig in, is complex
en eindigt krachtig en lang.

Achtergrond De nebbiolodruif staat aan de basis van de grote
reputatie van wijngebied Piemonte, met Barolo als vaandeldrager. Een
van de zeer goede producenten van Barolo is Conterno Fantino. Zij
maken een prachtige Langhe Nebbiolo, een wijn voor mensen die niet
zo lang willen wachten op het rijpen van een Barolo of juist minder
willen betalen voor een wijn met sterke overeenkomsten in geur en
smaak. Het is in feite een soort tweede wijn die wordt gemaakt van
dezelfde druiven maar op een iets andere wijze, waardoor een 'kleine'
Barolo ontstaat. Lichter van smaak en minder tanninerijk, maar verder
lijkt deze Nebbiolo in alles op z'n beroemde broer.



53. Bodegas Piqueras Almansa The Old Brick Factory Syrah
15,0% Proefglas € 1,50 Half glas € 3,55 Glas € 6,75 Fles € 38,00

Spanje, Almansa (2019) Druifsoort Syrah

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

Achtergrond In 2017 kwam Juan Pablo Cantos Serrano het
Piqueras-team versterken. Deze in Almansa geboren wijnmaker heeft
een ronduit indrukwekkend c.v. opgebouwd binnen en buiten Spanje
alvorens terug te keren naar zijn geboortegrond om daar wijnen te
gaan maken voor Piqueras. Na zijn opleiding biologie en oenologie
deed hij onder meer ervaring op bij grote namen als Ribeira del
Duero-domein Vega Sicilia, Bodegas Barahonda in Yecla en Villa Maria
Estate in Nieuw-Zeeland. Nu wil hij niets liever dan zij aan zij met Juan
Pablo Bonete de wereld de potentie van zijn streek Almansa laten zien.

Almansa ligt aan de oostrand van Castilla-La Mancha, de
onherbergzame hoogvlakte in het hart van Spanje, op zo’n 100 kilometer
van de Middellandse Zee. Van oudsher staan hier stoere inheemse
druiven als monastrell en garnacha tintorera. Dat zijn ook de rassen die
de broers Bonete telen op hun 190 hectare, aangevuld met tempranillo
en syrah. Zijn de wijnen uit deze streek soms wat érg krachtig, Bodegas
Piqueras maakt ze heerlijk zwoel, verleidelijk en drinkbaar.

54. Viña Falernia Elqui Valley Carmenère Gran Reserva

14,5% Proefglas € 1,85 Half glas € 4,40 Glas € 8,40 Fles € 47,90

Chili, Elqui Valley (2018) Druifsoort Carmenere

Volrood van kleur, met een fraai aroma
van eikenhout, kruiden en rijpe
bosvruchten. De smaak zet vol, rond en
aromatisch in en eindigt met zachte
tannine.

Achtergrond A De reserva-kwaliteit is de overtreffende trap van de
'gewone' carménère. Deze wordt gemaakt van handgeplukte druiven
die pas in juni worden geoogst, ruim twee maanden later dan de
normale oogst.

Door de langere rijpingsperiode drogen de druiven wat in en worden zo
een stuk geconcentreerder. Deze manier van werken verraadt de
Noord-Italiaanse herkomst van de wijnmakers: deze
'appassimento-methode' wordt veelvuldig toegepast in Valpolicella.

Na de gisting rijpt de wijn zes tot acht maanden in topkwaliteit houten
vaten van Amerikaanse origine. Zo ontstaat een bijzonder vol
smakende rode Chileense wijn met zachte tannines en een lange,
zuivere afdronk.

Een - zoals al snel bleek - zeer geschikte streek voor het produceren
van aromatische en frisse wijnen. Overdag is het (gematigd) warm,
maar 's nachts koelt het sterk af door de westelijke oceaanwind of
koele berglucht van de Andes uit het oosten. Hierdoor krijgen de
druiven een intense geur en smaak en behouden ze verfrissende
zuren.

Inmiddels zijn de wijnen van Falernia alom bekend en is er erkenning
voor de uitstekende kwaliteit. De internationale doorbraak kwam in
2005. Toen werd Falernia's syrah beoordeeld als 'Wine of the Show' op
de jaarlijkse Wines of Chile Awards in Santiago.



55. Château Puech-Haut Vin de France Argali
13,5% Proefglas € 2,20 Half glas € 5,20 Glas € 9,95 Fles € 57,20

Frankrijk, Languedoc (2019) Druifsoort Syrah, Merlot, Grenache

Volrode kleur. Levendige fruittonen in de
geur met rijpe kers, bosaardbei en pruim
aangevuld met laurier. Heerlijk sappig,
zacht en soepel in smaak met frisse
zuren. Mild en licht kruidig in de finale.

Achtergrond A Liefhebber van de prachtige Prestige Rosé van
Puech-Haut? Of zin in een intens fruitig en verfrissend glas rood? Dan is
de sappige, lichtvoetige rode Argali van dit Zuid-Franse topdomein
ook een absolute aanrader!

De wijn wordt gemaakt van syrah, grenache en merlot, aangeplant in
de regio Hérault. De wijngaarden liggen op een hoogte van 50-150
meter boven zeeniveau. Hierdoor behouden de druiven hun frisheid. De
bodems bestaan uit kalk en klei en zijn bedekt met de typische platte
ronde stenen (galets), die zorgen voor een perfecte drainage.

Na de oogst worden de druiven apart vergist in roestvrijstalen tanks en
vervolgens geblend. Om het aromatische, fruitige karakter te
behouden, komt de Argali niet in contact met houten vaten.

Serveer deze zeer verleidelijke en soepele rode wijn bij voorkeur licht
gekoeld. Heerlijk om zo te drinken, of in combinatie met charcuterie,
gebraden kip of romige kazen. De ideale rode zomerwijn, maar
eigenlijk het hele jaar door niet te versmaden.

56. St. John's Road Barossa Valley Blood and Courage Shiraz

14,5% Proefglas € 2,20 Half glas € 5,20 Glas € 9,95 Fles € 57,20

Australië, South Australië (2018) Druifsoort Syrah

Dieprood van kleur, krachtig en verfijnd
van geur met zwarte bessen, bramen en
een lichte houttoets in het aroma. De
smaak zet zwoel, zacht en rond in en
ontwikkelt zich krachtig en aromatisch
met eiken en rijp fruit in de afdronk.

Achtergrond St. John's Road maakt in de Barossa Valley deze
geweldige rode Shiraz, met de zo herkenbare 'warmklimaattonen' van
rijpe bramen, frambozen en iets mint.

De fraaie, luxe houtgeuren dankzij vijftien maanden rijping in vaten van
Frans eikenhout geven ‘m extra diepte. Naast een prachtige rijpheid
heeft deze Shiraz voldoende frisheid behouden, zodat de Blood &
Courage een stijlvolle Barossa-finesse heeft.

Dit is dé wijn bij smaakvolle gerechten, zoals stamppotten,
stoofschotels, gegrild vlees of hazenpeper, maar ook een perfecte
begeleider van allerlei hartige hapjes buiten de maaltijd om. Kortom,
deze krachtpatser met frisheid kan heel veel aan!

57. Stefano Accordini Valpolicella Ripasso Classico Superiore

14,00% Proefglas € 2,20 Half glas € 5,20 Glas € 9,95 Fles € 57,20

Italië, Veneto (2019) Druifsoort Corvina Veronese, Rondinella, Corvinone, Molinara

Dieprode wijn met een kruidig,
cederachtig aroma en veel rood fruit. De
smaak zet krachtig en pittig in, met een
fijn zuur en stevige, maar ronde tannine.
Ronde, zeer aromatische afdronk.

Achtergrond De Ripasso van de Accordini’s komt uit de heuvelzone van
het classico-district en wordt op een speciale, tijdrovende en hierdoor
kostbare wijze gemaakt. Het beste deel van de rode Valpolicella wordt
namelijk apart gehouden. In de maand februari volgend op de oogst,
wordt de wijn aangevuld met de uitgegiste 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!



58. Liberalia Toro Cero
15,5% Proefglas € 1,80 Half glas € 4,35 Glas € 8,25 Fles € 47,00

Spanje, Toro (2020) Druifsoort Tempranillo

Volrode wijn. Intens aromatisch, met
vanille, eikenhout, zoet rood fruit en
karameltonen in de geur. De smaak zet
zacht en soepel in en ontwikkelt zich
elegant en zeer geurig.

Achtergrond Juan Antonio Fernández maakt met dochter Béatriz een
van de meeste aantrekkelijke wijnen van het kleine Toro, de wijnstreek
nabij Salamanca in het westen van Spanje. Met slechts vijftig
producenten heeft Toro het afgelopen decennium bekendheid
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.

59. Bodegas Piqueras Almansa Los Losares Monastrell

14,5% Proefglas € 1,95 Half glas € 4,60 Glas € 8,75 Fles € 50,00

Spanje, Almansa (2018) Druifsoort Monastrell

Dieprode wijn met een pure
geurexpressie van rode bes, kers, pruim,
vanille en toast. Krachtig en intens van
smaak, maar blijft elegant met
zondoorstoofd fruit, een evenwichtige
frisheid en gepolijste tannines. De
afdronk is aanhoudend met mokka en
cederhout.

Achtergrond Arjolle maakt een fraaie en zuivere alcoholvrije variant
van de Brut de Bodegas Piqueras is een van de belangrijke drijvende
krachten achter de Spaanse regio Almansa en maakt er prachtige,
authentieke wijnen. Als ode aan de streek, haar bijzondere terroir en
oude wijnstokken lanceerde wijnmaker Juan Pablo Cantos eerder al de
Los Losares Granacha Tintorera. Na het grote succes van deze wijn
besloot hij een tweede Los Losares te introduceren, gemaakt van
Almansa’s absolute prestigedruif monastrell.

Juan Pablo oogst de druiven in één enkel perceel in Los Losares,
gelegen op 900 meter boven zeeniveau. De wijngaard heeft een
stenige bodem en een uniek microklimaat. De hoge ligging zorgt voor
druiven met mooi ontwikkelde aroma’s en frisse zuren. De ongeënte
stokken zijn ruim tachtig jaar oud, wat zorgt voor concentratie en
complexiteit in de wijn.

Omdat Juan Pablo graag een Monastrell wilde maken die de typische
kracht en intensiteit van een mooie Almansa combineert met finesse,
besloot hij de wijn op te voeden in grote eikenhouten vaten. Deze
geven niet zoveel smaak af; de houtrijping is daardoor subtiel en
ondersteunend.

Wat ons betreft is Juan Pablo geweldig geslaagd in zijn opzet. De Los
Losares Monastrell is een prachtige rode Almansa met rijp,
zondoorstoofd fruit. Krachtig en intens van smaak, maar ook met een
verfijnde frisheid en een mooi gepolijste structuur. Drink ‘m in
combinatie met bijvoorbeeld lam of rood vlees, of bij oude, harde
kazen. Of gewoon zo, want deze indrukwekkende Spaanse wijn is een
beleving op zich.



60. Platea Ribera del Duero Crianza
14,50% Proefglas € 1,65 Half glas € 3,95 Glas € 7,50 Fles € 42,50

Spanje, Ribera del Duero (2018) Druifsoort Tempranillo

Krachtige, eikengerijpte rode wijn met
een verleidelijke geur van blauwe bes,
zwarte kers, kokos en dille. De smaak is
vol en intens met fijne tannine, mooie
frisheid en nuances van cederhout en
laurier in de middellange afdronk.

Achtergrond De Noord-Spaanse wijnstreken Ribera del Duero en Rioja
zijn de bekendste namen voor Spaanse rode kwaliteitswijnen. Beide
gebieden zijn duidelijk onderscheidend van elkaar. In het koelere en
hoger gelegen Ribera del Duero worden de tempranillodruiven later,
vaak pas vanaf half oktober, geoogst. Hierdoor zijn de wijnen
doorgaans steviger en robuuster van smaak. Manuel Martín van
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.

61. Cantine Due Palme Salento Selvamara Negroamaro

13,50% Proefglas € 1,70 Half glas € 4,05 Glas € 7,70 Fles € 43,70

Italië, Apulië (2020) Druifsoort Negroamaro

Helderrood van kleur met bruine
nuances; fraai van geur met licht
gerijpte tonen van jammig fruit, toffee en
wat eikenhout. De smaak zet mild en
aromatisch in en heeft een evenwichtige
zachte afdronk.

Achtergrond Een bijzondere rode wijn, deze Selvamara van Cantine
Due Palme! Aan de basis staan de negroamarodruiven van ranken die
op traditionele wijze staan aangeplant volgens het bijzondere, door de
Romeinen ontworpen settonce-systeem.

Het idee van deze wijze van aanplanten is dat de druivenstokken in een
zeshoek staan, met een zevende in het midden – vandaar sette in de
naam, het Italiaanse woord voor zeven. Bovendien zijn de ranken
geleid volgens het traditionele Pugliese alberello-systeem, oftewel als
kort gesnoeide boompjes.

Dankzij deze bijzondere combinatie van aanplantingsysteem en
snoeiwijze kunnen de druiven perfect rijpen. Het zorgt namelijk voor
een optimale opname van voedingstoffen uit de bodem, goede inval
van zonlicht en continue luchtcirculatie rondom de plant. Due Palme
toont hiermee – juist door de traditionele gebruiken zo in acht te
nemen – een hoge mate van innovatie. Zo neemt het domein een
voortrekkersrol op zich om in Apulië wijnen van de allerhoogste
kwaliteit te produceren in diverse prijsklassen.

Eenmaal rijp worden de negroamarodruiven met de hand geoogst, en
vervolgens nog 60 dagen ingedroogd in de speciale sala di
appassimento. Na het persen en de vergisting rijpt de
geconcentreerde wijn nog eens zes maanden in kleine, eikenhouten
vaten. Het geeft een indrukwekkende Zuid-Italiaanse rode wijn, met
jammy fruit, vijgen en tonen van vanille.



62. Château Cap Saint-Martin Blaye Côtes de Bordeaux Cuvée Prestige Merlot

14,5% Proefglas € 1,70 Half glas € 4,05 Glas € 7,75 Fles € 44,00

Frankrijk, Bordeaux (2018) Druifsoort Merlot

Helderrode wijn met een verfijnde geur
van klein rood fruit, florale tonen en mild
eikenhout. De elegante smaak is zacht,
geurig en eindigt met een warme
afdronk en lichte, soepele tannine.

Achtergrond Als typische rechteroever-producent heeft Pierre Ardoin
voornamelijk merlot in zijn wijngaarden. Tot nu toe was er echter nog
geen wijn in zijn assortiment die uitsluitend van deze druif is gemaakt.
Wij vroegen hem dat als experiment wel te doen en zijn meest rijpe
druiven te selecteren. Bovendien wilden we er een luxe cuvée van
maken door de wijn langer op eikenhouten fusten te laten rijpen.

Aanvankelijk aarzelde Pierre, want volgens hem maakt de toevoeging
van cabernetdruiven met de kenmerkende tannine en frisheid de wijn
completer. Dat kan waar zijn, maar de smaak wordt, vooral bij jonge
wijnen, ook wat stugger.

Uiteindelijk is Pierre zelf ook zeer tevreden over de Cuvée Prestige
Merlot. Een wijn met een verleidelijke geur van rijp donker fruit, luxe
eikenhout en een volle, romige smaak. Dit is naar onze mening een erg
lekkere Bordeaux, zeer onderscheidend in het grote aanbod van Côtes
de Bordeaux. Hij is nu al goed op dronk en desgewenst nog een paar
jaar te bewaren.

63. Gilles et Thierry Faravel Vin de France Les Amis de la Bouïssière 2020

14,5% Proefglas € 1,95 Half glas € 4,60 Glas € 8,75 Fles € 50,00

Frankrijk, Rhône (2020) Druifsoort Merlot, Syrah, Grenache

Robijnrode wijn met een verfijnde,
fruitige geur van pruim, zwarte bes en
specerijen (peper, tijm). Vol en hartig
met rijp donker fruit, stevige tannine en
een evenwichtige frisheid. Elegante
finale met lauriertoets.

Achtergrond Domaine la Bouïssière, gerund door de broers Thierry en
Gilles Faravel, behoort tot de topdomeinen van Gigondas. Behalve
indrukwekkende, krachtige wijn uit deze Rhône-cru én uit het naburige
Vacqueyras, maken de broers ook deze soepele en toegankelijke Les
Amis. Uit iets minder chique wijngaarden weliswaar, maar wel met net
zoveel zorg en aandacht als de luxe cuvées.

Les Amis is een bijzondere blend van de lokale syrah en grenache mét
een aandeel merlot, een exoot in deze contreien. Gilles besteedt veel
aandacht aan de wijngaarden, die op biologische wijze worden
bewerkt – zij het niet gecertificeerd. De opbrengsten houden Gilles en
Thierry laag, voor een mooie smaakconcentratie.

Na de handmatige oogst worden de druiven deels ontsteeld, een deel
wordt in hele trossen vergist. Een belangrijk speerpunt van wijnmaker
Thierry, die constateert dat het meevergisten van de steeltjes tot een
fraaie frisheid en spanning in de wijn leidt. Na een rijping in betonnen
cuves, waardoor de wijn z’n pure, fruitige karakter behoudt, wordt Les
Amis zonder filteren en klaren gebotteld.

Het levert een klassieke en bijzonder lekkere ‘vin de table’ op: sappig,
soepel en toegankelijk, maar wel met net even wat meer body en
structuur dan een ‘vin de soif’. Rijping heeft de Les Amis niet nodig, al
kun je ‘m ook zeker nog even bewaren. Drink ‘m al dan niet aan tafel,
maar in ieder geval in goed gezelschap. It’s all-in the name tenslotte.



64. Stefano Accordini Amarone della Valpolicella

16,0% Proefglas € 3,30 Half glas € 7,85 Glas € 14,95 Fles € 84,95

Italië, Veneto (2018) Druifsoort Corvina Veronese, Rondinella,  Molinara

Wijn met een dieprode kleur en wat
bruine nuances. In de geur veel gekonfijt
fruit, krenten en pruimen. De smaak zet
zeer geconcentreerd en zacht in en
ontwikkelt zich aromatisch, met fijne,
uitgerijpte tannine.

Achtergrond Amarone wordt gemaakt van ingedroogde druiven die
pas in januari worden vergist. Doordat de druiven een grote
concentratie aan smaakstoffen, suikers en zuren bevatten, ontstaat
een zeer krachtige, geconcentreerde en alcoholrijke wijn.

Na de gisting rijpt de jonge wijn ongeveer twee jaar in kleine
eikenhouten fusten en daarna nog eens een half jaar in de kelder op
fles. Zo ontstaat er een overdonderende wijn met intense geuren en
smaken van pruimen, rozijnen, specerijen en toast, een volle body, en
een duizelingwekkende afdronk. Een contemplatiewijn pur sang. Zelfs
de Italianen genieten van deze wijn zonder erbij te eten!


	Wijnkaart-1
	Wijnkaart-2
	Wijnkaart-3

