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Wijnproeverij 12 november 2017 

€ 17,50

In dit boekje vindt u van alle wijnen die we
zondagmiddag 12 november laten proeven
enige achtergrond informatie. Het paginanummer
correspondeert met nummers op de
gereedstaande flessen zodat u ze makkelijk kunt
vinden. Alle genoemde prijzen zijn per fles, er
gelden deze middag speciale kortingen zoals 5%
bij 6 flessen van één soort en 10% bij 12 flessen
van één soort.

Speciale actieprijzen zijn er voor de wijnen van
Accordini, iets waar we elke winter voor zorgen :
de Ripasso van 17,95 voor 13,50 de Paxxo van
22,70 voor 16,95 en de Amarone van 41,55
voor 29,95 dit zijn de netto prijzen dus geen
extra dooskorting. Ook de Selvarossa is nu geen
19,50 maar 15,95 én per 6 flessen in een fraaie
kist verpakt. De Saint Emillion Grand Cru Ch.
Patris 2010 is nog maar beperkt leverbaar dus
op=op.

Tenslotte hoeft u bij een besteding van minimaal
100,= p.p. de bijdrage van 17,50 niet te
betalen.

Hartelijke groet,

Esther Slootweg & Gerhard Horstink

Persoonlijke proefnotitie
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Domaine de l'Arjolle Côtes de
Thongue Equilibre Sauvignon Blanc
2016

€ 8,85

Als het gaat om de productie van vin de pays van
zeer goede kwaliteit is Domaine de l'Arjolle een
van de meest bekende wijnbedrijven in
Zuid-Frankrijk. Zelfs de invloedrijke Amerikaanse
wijnschrijver Robert Parker noemt de wijnen van
Arjolle een van "the world's greatest wine values".
Deze witte wijn is gemaakt van uitsluitend
sauvignon blancdruiven. Net voor de
temperatuurgecontroleerde gisting, vindt een
zogenaamde macération pelliculaire plaats; het
weken van de schil met het druivensap.

Onderscheidingen

2016 Perswijn - juli 2017: ***(*) Goed

2016 Hubrecht Duijker - maart 2017: Vondst van

de maand

2011 Perswijn - augustus/september 2012: ****

Zeer goed | Winnaar in de proeverij Pays

d'Oc

Proefnotitie
Een zuivere sauvignon met in de
geur veel fruit, zoals banaan en
bessen. De sappige smaak is
friszuur, zeer zuiver en heeft een
lange, frisse afdronk.

Drinken bij
Goed te combineren met
voorgerechten, zoals salades en
koude schotels. Ook een mooi
aperitief.

Houdbaarheid
Direct na de oogst op dronk en
desgewenst te bewaren tot drie
jaar daarna.

Persoonlijke proefnotitie
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L'Arjolle Côtes de Thongue
Equilibre Chardonnay 2016

€ 8,85

Dit is een mooie chardonnay met een elegante
stijl en een tikkeltje eiken. Sommige
chardonnaywijnen zijn log, vet en weinig
spannend, maar deze Equilibre van L'Arjolle heeft
de heerlijke combinatie van rijpe tonen, frisheid
en een lichte eikentoets. Deze typische
Zuid-Franse chardonnay is van een uitstekend
niveau en op finesse gemaakt volgens de
'agriculture raisonnée'; een duurzame manier van
wijnbouw. De wijngaarden liggen in het dorpje
Margon, nabij Pézenas en Béziers.

Onderscheidingen

2016 Concours Général Agricole Paris 2017:

Gouden medaille

2015 Concours Général Agricole Paris 2016:

Gouden medaille

2015 Perswijn - oktober 2016: **** Zeer goed

Proefnotitie
Een chardonnay met een zeer
herkenbaar en zuiver aroma van
groene appeltjes, boter en licht
eiken. De smaak is vol en
krachtig, met een frisdroge en
aromatische afdronk.

Drinken bij
Uitstekend bij visschotels,
pastagerechten en schaaldieren
zoals mosselen, garnalen en
rivierkreeftjes.

Houdbaarheid
Nu op dronk en houdbaar tot
uiterlijk drie jaar na de oogst.

Persoonlijke proefnotitie
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Cave des Grands Crus Blancs
Mâcon-Loché 2016

€ 11,30

Witte bourgogne is altijd gemaakt van
chardonnaydruiven, maar heeft een heel eigen
identiteit als je 'm vergelijkt met chardonnay
wereldwijd. Een mooi voorbeeld hiervan is deze
zuivere witte mâcon, die niet rijpt in eikenhouten
fusten en een typische ronde en volle
smaakstructuur heeft. Hier geen romige
boterbabbelaararoma's of -smaak, maar een
chardonnay in zijn meest pure vorm. Uitstekende
doordrinkbaar en veelzijdig inzetbaar. Deze
mâcon is dan ook erg geliefd bij sommeliers die
wel zuivere maar geen uitbundige wijnen zoeken,
voor de combinatie met verfijnde gerechten.

Onderscheidingen

2015 Perswijn - maart/april 2017: **** Zeer

goed

2011 Perswijn - augustus/september 2013: ****

Proefnotitie
Geurige en romige mâcon met
nuances van appel en iets boter.
De zachte, volle smaak eindigt
aromatisch, met bovendien een
verfijnde frisheid.

Drinken bij
Prima bij diverse visgerechten of
lichte vlees- en
gevogelteschotels, maar ook als
aperitief.

Houdbaarheid
Direct na de oogst op dronk en
desgewenst tot drie à vier jaar
daarna te bewaren.

Persoonlijke proefnotitie
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Château Lassalle Graves Blanc
2015

€ 12,50

De onderbelichte appellation Graves, ten zuiden
van de stad Bordeaux, biedt wijnen die tot de
meest koopwaardige in de Bordeauxstreek
behoren. Deze prachtige witte wijn van Perrine en
Fabien Lalanne is een sprekend voorbeeld van
topkwaliteit graves. De sauvignon- en
semillondruiven worden met de hand geplukt. De
sauvignon ondergaat een korte inweking met de
schil en de semillon wordt direct geperst. Beide
delen blijven vier dagen in een koele tank en
gisten vervolgens in kleine eikenhouten fusten. De
rijping van acht maanden op de gistcellen zorgt
voor een volle, complexe smaak. Luxe, klassieke
graves die past bij een mooi gerecht.

Onderscheidingen

2016 Zilveren medaille Concours Vignerons

Indépendant Aquitaine

2014 Hubrecht Duijker - november 2015: Vondst

van de maand

2014 Perswijn - december 2015: 15/20 punten,

Nr. 3 in de proeverij Graves wit

Proefnotitie
Fris en verfijnd aroma van citrus,
buxus, grapefruit en lichte
eikenhouttonen. De volle,
evenwichtige smaak heeft een
sappige, ronde afdronk met een
aanhoudend aroma.

Drinken bij
Fraaie wijn bij gepocheerde of
gebakken visgerechten.

Houdbaarheid
Op dronk vanaf één à twee jaar
na oogst, gemakkelijk vijf tot zes
jaar houdbaar.

Persoonlijke proefnotitie
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Reichsrat von Buhl Pfalz
Deidesheimer Riesling Trocken
2015

€ 13,20

Deze prachtige riesling uit de Rheinpfalz heeft
inmiddels een indrukwekkend cv met positieve
boordelingen en prijzen. Wijnschrijver Harold
Hamersma beoordeelde de afgelopen drie
oogsten steevast met 9 van de 10 punten. Ook
won de oogst 2013 de Nationale
Huiswijncompetitie 2014. Weingut Reichsrat von
Buhl maakt de mooiste wijnen van de
rieslingdruif. De gunstige ligging van de
wijngaard zorgt voor een rassige, frisse wijnstijl.
De druiven rijpen in het relatief koele Duitse
klimaat gelijkmatig en niet te snel. Zo blijven de
frisse zuren bewaard en worden de druiven toch
perfect rijp. Deze wijn is jong te drinken, maar
ook gemakkelijk enkele jaren te bewaren. Ideaal
voor de liefhebbers van gerijpte riesling!

Onderscheidingen

2015 Omfietswijngids 2017: 3 glaasjes

2015 Perswijn - november 2016: 15.5/20

punten

2014 De Grote Hamersma 2016: 9

Proefnotitie
Fraaie florale en fruitige tonen,
met nuances van limoen en geel
fruit. De pittige, frisdroge smaak
blijft lang aanhouden met een
geurige afdronk.

Drinken bij
Heerlijk bij zoetwatervis als
forel, maar ook prima bij frisse
(koude) schotels met schaal- en
schelpdieren.

Houdbaarheid
Op dronk vanaf één jaar en -
door de friszure smaakstructuur
- goed houdbaar tot zes jaar na
de oogst.

Persoonlijke proefnotitie
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Tenuta Olim Bauda Piemonte
Chardonnay I Boschi 2015

€ 16,35

Naast de vele autochtone druivensoorten die
Italië rijk is, worden ook internationale rassen
zoals chardonnay geteeld. Door de specifieke
grondsoort en het microklimaat van dit deel van
Piemonte is de chardonnay van Tenuta Olim
Bauda sterk "veritaliaanst" en onderscheidt zich
van chardonnay uit andere delen van de wereld.
De druiven worden doorgaans in de eerste week
van september geoogst en dezelfde dag geperst.
Na de gisting rijpt de wijn in nieuwe eikenhouten
fusten, waarbij de gistcellen voortdurend worden
gemengd met de wijn. Hierdoor wordt de wijn
rijker van smaak. Een klassieke methode die van
oudsher in de Bourgogne wordt toegepast.

Onderscheidingen

2014 Perswijn - juli 2016: ****(*) Zeer goed |

Nr. 1 in de proeverij witte Piemonte

2012 Perswijn - januari/februari 2014: ****(*)

Zeer goed

2009 Delicious - oktober 2012: Een dijk van een

chardonnay uit Italië!

Proefnotitie
Fraaie, volle droge witte wijn
met een intens aroma van
tropisch fruit, marsepein en
verfijnd eikenhout. De smaak zet
rond en dik in en eindigt
aromatisch, zacht en
aanhoudend.

Drinken bij
Een mooie begeleider van rijke
visschotels, maar ook erg lekker
bijkalfsgerechten met room en
paddestoelen.

Houdbaarheid
Vanaf twee jaar op dronk, goed
houdbaar tot zes à zeven jaar
na de oogst.

Persoonlijke proefnotitie
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Las Cuadras Costers del Segre
Blanco 2016

€ 8,50

Een schoolvoorbeeld van een sappige, moderne
witte wijn met loepzuivere fruit- en
druivenaroma's. De viognier- en muscatdruiven
worden in augustus en september in de vroege en
koele ochtenduren met de hand geplukt en direct
naar de kelder gebracht. Daar gaan ze snel de
koelcel in, waar ze ongeveer 48 uur in opslag
blijven. Deze 'koude inweking'-techniek maakt het
mogelijk om op een langzame en delicate manier
aroma's uit de schil van de druif te weken. Dat
proef je terug in de verfijnde en prachtig
geurende Las Cuadras uit Catalunya, wat
overigens 'de stallen' betekent in het Spaans.

Proefnotitie
Aromatische, fruitige droge witte
wijn met florale nuances en fris
geel fruit. De smaak zet soepel,
fris en evenwichtig in en eindigt
met een sappige geurige
afdronk.

Drinken bij
Goed te combineren met
voorgerechten met vis of koude
schotels.

Houdbaarheid
Nu op dronk en gemakkelijk
één tot twee jaar houdbaar.

Persoonlijke proefnotitie
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Vivanco Rioja Blanco 2016

€ 8,50

Prachtig voorbeeld van de moderne stijl witte
rioja zonder eikenhoutrijping. Rafael Vivanco
maakt met een werkelijke unieke blend van de
druiven viura, tempranillo wit en maturana een
loepzuivere, mineralige witte wijn die een
verademing is vergeleken met de zware,
houtgerijpte 'old-school' stijl van veel andere
producenten. Mede daarom is deze frisse en
aromatisch sterke rioja een prima begeleider van
talloze visgerechten en past bovendien uitstekend
als aperitiefwijn. Rafael laat zien dat je met de
bijzondere, inheemse druiven van koel gelegen
wijngaarden een hoge kwaliteit kunt maken die
heel positief opvalt in het grote, mondiale witte
wijnaanbod van steeds meer op elkaar lijkende
geuren en smaken.

Onderscheidingen

2015 Hubrecht Duijker - januari 2017: Vondst van

de maand

2015 Perswijn - januari/februari 2017: ****

Zeer goed

2015 Tim Atkin MW - Special Report Rioja 2017:

91/100 punten

Proefnotitie
Fraai geurende, frisdroge witte
wijn zonder eikenhoutrijping. De
rijping op lie geeft een heerlijke
sappigheid aan de smaak.

Drinken bij
Door de frisdroge, sappige stijl
heerlijk als aperitiefwijn maar
ook bij talloze visgerechten,
salades en wit vlees.

Houdbaarheid
Direct na de botteling op dronk
en het best van smaak tot 3 jaar
na de oogst

Persoonlijke proefnotitie
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Castelo de Medina Rueda
Vendimia Seleccionada Verdejo
2016

€ 11,40

De Vendimia Seleccionada uit 2012 is de beste
verdejo van Castelo de Medina. Hij is gebaat bij
een korte flesrijping en smaakt momenteel op z'n
best. Deze verdejo maakt indruk met zijn zuivere
en verfijnde smaak. Hiervoor zijn twee
vrouwelijke oenologen en wijnmakers
verantwoordelijk: Carmen Blanco en Sara
Román. Na de handmatige pluk van de rijpste
druiven volgt een koele gisting. Hierbij rijpt de
helft van de wijn ongeveer drie maanden op
nieuw eikenhout, de andere helft blijft in contact
met de gistresten. De assemblage van beide
delen resulteert in een bijzondere, verfijnde
verdejo.

Onderscheidingen

2015 Guía Peñin 2017: 91/100 punten | 5 star

best buy

2014 Guia Peñin 2016: 92/100 punten

2014 Semana Vitivinícola Guide 2016: 95/100

punten | Beste Verdejo

Proefnotitie
Droge witte wijn met een fris
aroma van rijp fruit en lichte
toastgeuren. De smaak is droog,
evenwichtig, sappig en fris en
heeft een geurige afdronk.

Drinken bij
Fraaie wijn met lengte, heerlijk
bij gestoofde of gebakken vis of
bijvoorbeeld paella!

Houdbaarheid
Nu al op dronk, gemakkelijk
houdbaar tot drie jaar na de
oogst.

Persoonlijke proefnotitie
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Bodegas Obergo Somontano
Gewürztraminer 2016

€ 11,55

De twaalf hectaren tellende wijngaarden van
Bodegas Obergo zijn uitzonderlijk goed gelegen.
Ze bevinden zich op de uitlopers van de
Pyreneeën, in de meest noordwestelijke uithoek
van het wijngebied Somontano. De hoogte van
700 meter en de gunstige zuidelijke oriëntatie
zorgen voor druiven met een bijzondere balans
tussen rijpheid en frisheid. Joaquin Vidal maakt op
het kleine familiebedrijf een indrukwekkend
geurende droge witte wijn van de
gewürztraminer, in een beperkte oplage van
8.000 flessen. Vergeet even de zware en logge
stijl uit de Franse Elzas, want Joaquin produceert
een onvergelijkbare en heel doordrinkbare wijn.
Door de friszachte, droge smaak vormt deze
gewürztraminer een fantastische combinatie met
asperges. Ook als aperitief verrassend en
bijzonder.

Onderscheidingen

2016 Hubrecht Duijker - juni 2017: Vondst van de

maand

2016 Por Favor - lente/zomer 2017: Een

verleidelijk aromatische wijn, bloemig en

fruitig

Proefnotitie
Verfijnd geurende witte wijn met
nuances van rozen, lychee en
milde fruittonen zoals meloen.
Zacht en rond van inzet, geurig
en droog in de afdronk.

Drinken bij
Bijzondere droge witte wijn.
Heerlijk als aperitief, maar ook
goed te combineren met
bijvoorbeeld asperges.

Houdbaarheid
Nu al mooi op dronk, goed
houdbaar tot twee jaar na de
oogst.

Persoonlijke proefnotitie
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Bon Remède Ventoux Signature
2016

€ 7,20

Frédéric en Lucile Delay helpen een jonge,
talentvolle wijnmaker in het dorpje Mazan, aan
de voet van de Mont Ventoux, door de Cuvée
Signature samen te stellen met 60% van hun
eigen productie en 40% van de extern gemaakte
wijn. Deze jonge collega richt zich volledig op
het wijnmaken en wil de wijnen niet zelf
commercialiseren. Hij maakt de wijn net iets
anders dan Delay, laat de hele trossen gisten
(grappes entières) en zoekt maximale
fruitexpressie. Dat gaat heel goed samen met de
klassieke wijnbereiding van Delay die juist
structuur in zijn Ventoux zoekt. De assemblage
is een rijke, soepele rode wijn met fruitgeuren en
complexiteit. De Signature laat zien welke
fantastische potentie de beste
Ventoux-wijngaarden hebben. Trouvailles bestaan
nog. Bij Domaine du Bon Remède in het dorpje
Mazan vindt u ze.

Onderscheidingen

2016 Proefschrift - Wijnconcours 2017: Finalist |

Categorie Rood t/m €7,50

2016 Hubrecht Duijker - september 2017: Vondst

van de maand

Proefnotitie
Volrood van kleur en pittig fris
van geur met nuances van rood
fruit en kruiden. De soepele
smaak ontwikkelt zich rond en
zacht en eindigt met een
aromatische, fruitige afdronk.

Drinken bij
Iets gekoeld geschonken heerlijk
bij kruidige mediterrane schotels
en gerechten van de grill.

Houdbaarheid
Nu drinken, gemakkelijk
houdbaar tot drie à vier jaar na
de oogst.

Persoonlijke proefnotitie
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Révélation Pays d'Oc
Grenache-Mourvèdre 2015

€ 8,20

Harmonieuze assemblage van de mediterrane
druivenrassen grenache en mourvèdre. Veel
Zuid-Franse wijnmakers zijn verzot op de
mourvèdre en het aantal hectaren breidt zich dan
ook snel uit. Deze druif rijpt echter niet overal
even goed en geeft dan tanninerijke, harde
wijnen. Maar in de nabijheid van de zee - hét
voorbeeld is de wijnstreek Bandol - is het resultaat
spectaculair. Oenologue Laurent Delaunay vond
een uitstekende kwaliteit mourvèdre in La Clape,
vlakbij Narbonne. De knappe blend realiseerde
hij met een kruidige grenache uit de Minervois.
Na een korte rijping van enkele maanden op
eikenhout is het resultaat een verleidelijke,
kruidige rode wijn.

Onderscheidingen

2015 Perswijn - mei/juni 2017: ***(*) Goed

2014 Perswijn - mei/juni 2017: ***(*) Goed

2013 Perswijn - augustus/september 2015: ****

Proefnotitie
Volrood van kleur en kruidig
enfruitig van geur, met licht
gedoseerd eikenhout. De volle
smaak houdt fraai aan, met rijpe
en milde tannine en een
geurige, kruidige afdronk.

Drinken bij
Heerlijke wijn bij vele
kruidigeschotels, of na de
maaltijd met rijpe en pittige
kazen.

Houdbaarheid
Nu al op dronk, goed
houdbaartot vier jaar na de
oogst.

Persoonlijke proefnotitie
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Château Lassalle Graves Rouge
2014

€ 14,50

De onderbelichte appellation Graves, ten zuiden
van de stad Bordeaux, biedt een aantal wijnen
die tot de meest koopwaardige in de
Bordeauxstreek behoren. Decanter magazine
beschreef het als de perfecte blend tussen de
volle, dikke rechteroever-merlot en de strakkere,
linkeroever-cabernet. Deze rode graves van
Perrine en Fabien Lalanne is er een sprekend
voorbeeld van. Zij maken een fraaie rode wijn
van 50% cabernet- en 50% merlotdruiven, die
twaalf maanden in eikenhouten fusten rijpt.
Lassalle kan niet tippen aan de bekendheid van
meer in marketing bedreven producenten. Maar
in een grote blindproeverij bleek de kwaliteit
minstens gelijk aan die van de beroemde
streekgenoten.

Onderscheidingen

2014 Le Guide des Vins Bettane & Desseauve:

14/20 punten

2014 Le Guide Hachette des Vins: 1 ster

2014 Volkskrant Magazine, Onno Kleyn -

december 2016: Prijs/kwaliteit 8,5 | Troost

voor januari

Proefnotitie
Volrood van kleur en verfijnd
van geur, met rijp rood fruit -
zoals blauwe bessen en bramen
- én een nuance eikenhout. De
smaakstructuur is vol en zacht
van inzet en eindigt met rijpe,
elegante tannine in de afdronk.

Drinken bij
Fraaie wijn bij vele
(vlees-)gerechten van de grill of
wildschotels.

Houdbaarheid
Op dronk vanaf vier à vijf jaar
na de oogst, gemakkelijk acht
tot tien jaar houdbaar.

Persoonlijke proefnotitie
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Domaine Alary Cairanne La Font
d´Estévenas 2014

€ 16,50

Het Domaine Alary is geen onbekende in de
gemeente Cairanne. Al lang voor het bestaan
van appellationwetgeving begon de familie Alary
zo'n driehonderd jaar geleden met wijn maken.
De wijnen in de gemeente Cairanne kunnen
overigens tot de beste van de hele Rhônestreek
worden gerekend. Deze Font d'Éstevenas is een
rhône villages met de appellation Cairanne en
wordt gemaakt van ongeveer 60% syrah-, 20%
grenache- en 20% van de vrij zeldzame
counoisedruiven. Sommige grenachestokken zijn
meer dan 100 jaar oud en geven daarom een
laag rendement van zeer hoge kwaliteit.

Onderscheidingen

2015 Jancis Robinson - november 2016: 16+/20

punten

2014 Omfietswijngids 2017: Omfietswijn | 4

glaasjes

2014 Jancis Robinson - december 2015:

16.5/20 punten

Proefnotitie
Dieprood van kleur en krachtig
en geconcentreerd van geur,
met het kenmerkende bessige
fruit van de syrah.

 

Drinken bij
Fraai bij krachtige gerechten met
pittige saus, wildschotels of rijpe
kaas na de maaltijd.

Houdbaarheid
Op dronk vanaf twee à drie
jaar na deoogst, zeker acht tot
tien jaar goed houdbaar.

Persoonlijke proefnotitie
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Château Patris Saint-Émilion Grand
Cru 2010

€ 20,60

In zekere zin is het een geluk dat niet elke goed
gemaakte wijn beoordeeld wordt door
wijnjournalisten. Daarmee blijven deze mooie
wijnen - buiten de vaste klantenkring - onbekend
en onopgemerkt! Château Patris Saint-Émilion
Grand Cru is zo'n wijn. Géén medailles, géén
Parkerpunten en zelfs geen vermelding in de
belangrijke Franse wijngidsen, maar wat een
geweldige kwaliteit! De wijngaarden liggen naast
de fameuze en zeer kostbare Château L'Angélus.
Deze fantastische en roomzachte Château Patris
is gemaakt van handgeplukte merlot- en
cabernetdruiven, gegist en gerijpt op eikenhout.
Zeer aanbevolen wijn!

Proefnotitie
Fraaie, al mooi ontwikkelde
saint-émilion met zacht rood fruit
en een lichte houttoets in het
aroma en een volle,
evenwichtige smaak. De afdronk
is aromatisch.

Drinken bij
Heerlijke wildwijn of bij een
mooie entrecote.

Houdbaarheid
Op dronk vanaf vier à vijf jaar
en goed houdbaar tot zeker
acht à tien jaar na de oogst.

Persoonlijke proefnotitie
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Domaine Besson Givry Bois
Gautiers 1er cru 2015

€ 26,50

Xavier en Guillemette Besson bezitten 8,5 hectare
wijngaard rondom Givry, waarvan een kwart is
beplant met chardonnay en driekwart met pinot
noir. De premier cru Les Bois Gauthiers ligt op
een steile helling op het zuiden en zuidoosten.
Hierdoor profiteren de druivenstokken van een
goede natuurlijke drainage en een gunstige
ligging ten opzichte van de eerste morgenzon.
De oogst wordt handmatig geplukt en zacht
gekneusd. De uitgekiende vinificatie bestaat uit
een koele inweking van enkele dagen, gevolgd
door een vergisting tot boven de 30°C. De
lagering op 50% nieuw eikenhouten vat resulteert
in een pittige, karakteristieke rode bourgogne met
bewaarpotentieel.

Onderscheidingen

2011 Perswijn oktober 2013

Proefnotitie
Fruitige en pittige rode wijn met
krachtig vers rood fruit in de
geur. De smaak is sappig en
vol,met lichte tannine in de
afdronk.

Drinken bij
Lekker bij verfijnde gerechten
met gevogelte, kalfvlees of
vederwild met romige saus.

Houdbaarheid
Op dronk tussen de drie en zes
jaar na de oogst. Gemakkelijk
acht jaar houdbaar.

Persoonlijke proefnotitie
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Cantine Due Palme Negroamaro
del Salento Domiziano 2015

€ 6,35

Zuid-Italië - en met name de regio Apulië - staat
momenteel sterk in de belangstelling dankzij de
productie van originele en betaalbare wijnen. Er
wordt op grote schaal geïnvesteerd en steeds
vaker vind je in Apulië wijnen die zeer positief
beoordeeld worden in de belangrijkste
wijngidsen. De Amerikaanse wijnjournalist Robert
Parker noemt Apulië zelfs de meest spannende
wijnregio van dit moment. Deze rode domiziano
uit Salento is een goed voorbeeld van de
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Gemaakt
van de negroamarodruif en zeer typisch
Zuid-Italiaans van geur en smaak. Zondoorstoofd,
zacht, kruidig en zwoel! Al tweemaal winnaar
van het Proefschrift Wijnconcours en regionale en
nationale winnaar van de Huiswijncompetitie.

Onderscheidingen

2015 Perswijn - maart/april 2017: ***(*) Goed

2013 Proefschrift - Nationale Huiswijncompetitie

2015: Finalist

2012 Italiaanse Huiswijncompetitie 2014:

Winnaar

Proefnotitie
Geconcentreerde rode wijn met
veel kruidigheid en gekonfijt fruit
in het aroma. De smaak is vol,
rond en zwoel; de afdronk
krachtig en stevig.

Drinken bij
Een wijn die een stevig gerecht
verdient, zoals kruidige
stoofgerechten of gegrild vlees
met kruidige saus.

Houdbaarheid
Op dronk vanaf één jaar na de
oogst en indien gewenst te
bewaren tot vier jaar na de
oogst.

Persoonlijke proefnotitie
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Stefano Accordini Valpolicella
Classico Superiore Ripasso 2015

€ 17,95

De ripasso van de Accordini's komt uit de
heuvelzone van het classicodistrict en wordt op
een speciale, tijdrovende en daardoor kostbare
wijze gemaakt. Het beste deel van de rode
valpolicellawijn wordt apart gehouden. In de
maand februari, volgend op de oogst, wordt de
wijn aangevuld met de uitgegiste druiven - de
vivace - afkomstig van de geconcentreerde
amaronewijn. Hierdoor ontstaat een tweede
gisting die de wijn volledig verandert: er ontstaat
veel meer concentratie in kleur, aroma en smaak.
De ripasso van Accordini bezit evenwicht, kracht
en souplesse.

Onderscheidingen

2014 Perswijn - juli 2017: 15.5/20 punten

2014 De Grote Hamersma 2017: 8,5

2011 Perswijn - december 2013: 15/20 punten

Proefnotitie
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.

Drinken bij
Geconcentreerde wijn, prima bij
krachtige gerechten zoals
kruidige stoofschotels,
ossobucco of hazenpeper.

Houdbaarheid
Op dronk vanaf twee jaar na de
oogst; houdbaar tot vijf à zes
jaar na oogstdatum.

Persoonlijke proefnotitie
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Cantine Due Palme Salice
Salentino Selvarossa 2013

€ 19,50

Puglia, in Zuid-Italië, is een sterk opkomende
wijnstreek. Het succes van de wijnen is te danken
aan de grote mate van rijpheid van de druiven
waardoor de wijnen krachtig en rond van smaak
zijn. Daarnaast worden autochtone
druivensoorten gebruikt die de wijnen een geheel
eigen karakter geven. De Selvarossa Riserva is
een houtgerijpte rode wijn uit het gebied Salice
Salentino, nabij de stad Bari. Selvarossa wordt
gemaakt van met de hand geoogste negroamaro-
(90%) en malvasia neradruiven. Na de gisting
rijpt de wijn ongeveer negen maanden in kleine,
Franse, eikenhouten fusten. Een prachtig
voorbeeld van de moderne stijl Zuid-Italiaanse
wijn.

Onderscheidingen

2014 Gambero Rosso 3 glaasjes

2013 Gambero Rosso 3 glaasjes hoogste

waardering

2012 Perswijn - maart/april 2017: ****(*) Zeer

goed | Winnaar in de proeverij Salice

Salentino

2010 The Wine Advocate - april 2015

2010 Perswijn - Nummer 1 in de proeverij Salice

Salentino ****(*)

2007 Perswijn - Januari 2012 ****(*)

Proefnotitie
Donkergekleurde rode wijn met
geuren van zwart fruit, vanille en
krenten. De smaak zet vol,
krachtig maar zacht in en blijft
lang zijdezacht nahangen.

Drinken bij
Heerlijk buiten de maaltijd om
maar ook goed bij geroosterd
vlees, wild en rijpe kazen.

Houdbaarheid
Vanaf twee jaar na de oogst op
dronk en indien gewenst tot
zeker zes jaar na de oogst te
bewaren.

Persoonlijke proefnotitie
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Stefano Accordini Veneto Paxxo
2015

€ 22,70

De indrukwekkende paxxo wordt gemaakt van
ingedroogde druiven: hoofdzakelijk corvina,
aangevuld met rondinella, cabernet sauvignon en
wat merlot. De druiven worden na de oogst in
een droge en geventileerde ruimte gelegd, waar
ze tot eind november zo'n 30% indrogen. Deze
manier van indrogen is vergelijkbaar met die van
de beroemde amarone, maar neemt wat minder
tijd in beslag. Na de gisting rijpt de wijn nog
twaalf maanden in eikenhouten fusten en acht
maanden op fles. Het resultaat is een
indrukwekkende rode wijn met de kracht en het
karakter van amarone!

Onderscheidingen

2015 Perswijn - mei/juni 2017: Tweede plaats in

de proeverij Veneto rood | *****

Uitstekend

2011 The Wine Advocate: 90/100 punten

2009 Gambero Rosso: 2 glaasjes

Proefnotitie
Donkergekleurde,
geconcentreerde rode wijn met
een krachtig en complex aroma
van gekonfijt rood fruit, krenten
en rozijnen. De smaak is vol en
intens, met krachtige maar rijpe
tannine en een zeer lange,
zachte en aromatische afdronk.

Drinken bij
Bijzonder bij gekonfijte vijgen of
een smaakvolle oude kaas,
maar ook heerlijk bij gerechten
met krachtige (wild)sauzen.

Houdbaarheid
Op dronk na enkele jaren
flesrijping en houdbaar tot tien
jaar na de oogstdatum.

Persoonlijke proefnotitie
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Stefano Accordini Amarone della
Valpolicella Classico 2014

€ 41,55

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, alcoholrijke wijn. Na de
gisting rijpt deze wijn ongeveer vierentwintig
maanden in kleine eikenhouten fusten en nog
eens zes maanden op fles. Overdonderende wijn
met een enorme smaakconcentratie. Zelfs
Italianen drinken 'm zonder er bij te eten!

Onderscheidingen

2014 Perswijn - juli 2017: 17.5/20 punten

2013 De Grote Hamersma 2017: 9

2010 WineLife - december/januari 2015: ****

Proefnotitie
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.

Drinken bij
Intense en complexe wijn. In
feite het best te genieten na de
maaltijd, eventueel met een
fijne, gerijpte kaas.

Houdbaarheid
Op dronk na enkele jaren
flesrijping en houdbaar tot
minstens tien jaar na de
oogstdatum.

Persoonlijke proefnotitie
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Las Cuadras Costers del Segre
Tinto 2016

€ 8,50

Prachtige, onderscheidende Catalaanse rode
wijn, gemaakt van dé Spaanse topdruif
tempranillo en aangevuld met 30% garnacha. Die
druif doet het heel goed op de hoger- en dus
koeler gelegen wijngaarden in Spanje en bereikt -
mits goed gesnoeid zoals bij Las Cuadras - een
perfecte rijpheid. De garnacha zorgt voor een
kruidige smeuïgheid die heel goed samengaat
met de frisheid en elegantie van de tempranillo.
Na de oogst in de maand september, die zelfs
kan voortduren tot in oktober, volgt een moderne
vinificatie met aansluitend een rijping van vier
maanden in grote vaten van Frans eikenhout. De
eikengeur past mooi bij het subtiele aroma van
bessenfruit. De smaak is heel toegankelijk, sappig
en zelfs vol zonder zwaar te zijn. Las Cuadras is
voor ons samengesteld door de talentvolle Valva
Martínez de Toda.

Proefnotitie
Helderrood van kleur
en aromatisch van geur, met
nuances van rijp rood fruit en
een milde toets van eikenhout.
De smaak is soepel en rond,
met lichte, zachte tannine en
een aangename afdronk.

Drinken bij
Prima wijn bij koude
vleesschotels of milde
stoofgerechten.

Houdbaarheid
Nu op dronk, gemakkelijk twee
jaar houdbaar.

Persoonlijke proefnotitie
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Vivanco Rioja Reserva 2011

€ 15,95

Rafael Vivanco wordt door de Engelse
wijnschrijver Tim Atkin MW als een van de tien
beste moderne wijnmakers van de Rioja
genoemd. Zijn wijnen zijn loepzuiver, hebben
rijpe fruittonen en Rafael is terughoudend met het
gebruik van getoast nieuw eikenhout. Zijn reserva
wordt gemaakt als ware het een grand cru. De
tempranillo en graciano (10%) druiven worden
met de hand geplukt en streng geslecteerd. Alleen
het allerbeste deel van de oogst wordt licht
geperst. Het sap gaat vervolgens zonder het
schadelijke pompen, met behulp van
zwaartekracht naar de kleine Frans eikenhouten
fusten waar de gisting begint. Hierna rijpt de
reserva nog 24 maanden in de fusten en na de
botteling rust de wijn nog 24 maanden op fles
voordat Vivanco de wijn verkoopt. Een
zorgvuldige en kostbare manier van werken die
een topkwaliteit Rioja oplevert.

Onderscheidingen

2011 Spaans Wijnconcours | Supplement Perswijn

- oktober 2017: Eervolle vermelding Rood

€10,- t/m €20,-

2011 Decanter - World Wine Awards 2017:

Bronzen medaille | 87/100 punten

2011 Wine Spectator - juli 2017: 92/100 punten

Proefnotitie
Fraaie, complexe Rioja, volrood
van kleur, verfijnd van geur met
rijpe fruittonen, gedoseerd
eikenhout en een lichte
kruidigheid. De smaak is vol,
rond en evenwichtig van inzet
en eindigt met milde tannine.

Drinken bij
Heerlijk bij smaakvolle
ovenschotels of fijne
wildgerechten.

Houdbaarheid
Op dronk vanaf drie à vier jaar
na oogst, gemakkelijk tot tien
jaar goed houdbaar.

Persoonlijke proefnotitie



Horstink Wijnbeleving
Nijverheidsstraat 28 , 4631 KS Hoogerheide
0164-615966, www.horstinkwijn.nl

25

Casa da Passarella Dão Abanico
Reserva 2012

€ 13,95

Een van de meest klassieke wijngebieden van
Portugal is een nieuwe fase ingegaan. Jonge
wijnmakers hebben gebroken met de drogende,
gerijpte stijl van de vorige generatie. Zij maken
nu elegante wijn van wereldklasse op de zo
kenmerkende granietbodem in de Dão. Een mooi
voorbeeld is Casa da Passarella, waar Paulo
Nunes druiven tot grote wijnen weet te
verwerken. Deze Abanico reserva is een blend
van handgeplukte touriga nacional-, alfrocheiro-
en jaendruiven die in stalen tanks gisten. De
rijping van twaalf maanden vindt plaats in kleine
eikenhouten fusten. De wijn wordt minimaal
behandeld en ongefilterd gebotteld voor
maximale smaak. Tip: belucht deze wijn voor het
schenken.

Onderscheidingen

2013 Perswijn - november 2017: 15.5/20

punten

Proefnotitie
Volrode, diepgekleurde wijn met
een verfijnd en ingetogen aroma
van rijp fruit zoals bramen en
bessen en een lichte eikenhout
nuance. De smaak zet vol en
rond in met rijpe tannine en een
frisse afdronk.

Drinken bij
Complexe wijn met structuur en
lengte, uitstekend bij rundvlees
of wild.

Houdbaarheid
Op dronk vanaf drie à vier jaar
na de oogst, gemakkelijk tot
acht jaar houdbaar.

Persoonlijke proefnotitie
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Huber Traisental Zweigelt 2015

€ 11,70

Markus Huber bezit zo'n 25 hectaren wijngaard
op de beste locaties in het Traisental. Hij hoort
inmiddels bij de eredivisie van Oostenrijk.
Traisental staat bekend om de sterk kalkhoudende
grond. Naast witte druiven, zoals grüner veltliner
en riesling, plant Huber ook de rode zweigelt
aan. Juist voor deze druivensoort zoekt Huber de
percelen met een hoog aandeel zand en löss.
Hierdoor krijgt deze zweigelt de zo aangename
volle smaak. Na de gisting rijpt deze wijn
ongeveer vijf maanden in grote eikenhouten
fusten. Klimatologisch doet Traisental - met koele
nachten en warme dagen - denken aan de
Bourgogne, dat op dezelfde breedtegraad ligt.

Proefnotitie
Fraaie wijn met een diepe
paarsrode tint en een krachtig
aroma van rijpe zwarte bessen
en bramen. De smaak is intens,
sappig en vol, met milde, zachte
tannine in de afdronk.

Drinken bij
Veel aroma en lengte, prima bij
verschillende vleesschotels en
kruidige gerechten.

Houdbaarheid
Op dronk vanaf één à twee jaar
na de oogst; gemakkelijk tot vijf
jaar houdbaar.

Persoonlijke proefnotitie
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Gaia Estate Peloponnisos
Agiorgitiko 2015

€ 13,20

Achter deze prachtige wijn staan twee
vooruitstrevende Grieken. Yiannis
Paraskevopoulos en Leon Karatsalos behoren tot
de beste wijnproducenten van Griekenland.
Samen maken zij deze elegante rode wijn,
gemaakt van uitsluitend agiorgitikodruiven. De
wijngaarden liggen op hellingen op het
schiereiland Nemea, westelijk van Athene. Na
de gisting rijpt de wijn ongeveer zes maanden op
eikenhouten fusten. Dit zorgt voor een bescheiden
houtgeur en -smaak. Een ideale wijn om 's zomers
licht te koelen.

Onderscheidingen

2013 Perswijn - maart/april 2015: ****(*)

2010 Hubrecht Duijker - juli 2012: Vondst van de

maand

Proefnotitie
Helderrode wijn, met vers rood
fruit zoals kersen en bessen en
een vleugje eikenhout in het
aroma. De smaak heeft een
soepele structuur, frisse zuren en
milde tannine in de afdronk.

Drinken bij
Prima bij gegrild rund- of
varkensvlees.

Houdbaarheid
Nu op dronk, gemakkelijk
houdbaar tot vier à vijf jaar na
de oogst.

Persoonlijke proefnotitie
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St. John's Road Barossa Valley LSD
Lagrein-Shiraz-Durif 2015

€ 15,70

Welke naam geef je een nieuwe rode
wijn van lagrein-, shiraz- en durifdruiven? LSD
natuurlijk! Hiermee steekt de getalenteerde
wijnmaker Phil Lehmann van St. John's Road de
draak met de bekende Zuid-Franse GSM blends
van grenache, syrah en mourvèdre. De hoogst
originele blend en verpakking kenmerkt de
vernieuwingsdrang van een jonge generatie
Australische wijnmakers. De druiven komen van
topwijngaarden uit de Barossa Valley. Na de
oogst vergist het fruit in roestvrijstalen tanks
en volgt een rijping van ongeveer twintig
maanden in kleine, Franse eikenhouten vaten. Het
resultaat is een verrassende dieprode wijn met
intense aroma's van rijpe bramen en pruimen.
Genereus, mondvullend en zacht van smaak met
een lichte kruidigheid. Heerlijk om zo te drinken,
of bijvoorbeeld bij pasta en pizza.

Onderscheidingen

2015 Halliday Wine Companion 2018: 91/100

punten

Proefnotitie
Dieprode kleur en intens van
geur, met bramen, kruiden en
een lichte houttoon in het aroma.
De smaak is vol, krachtig en
rond van inzet en ontwikkelt een
lange, geurige afdronk met
milde tannine. 

Drinken bij
Fraaie rode wijn bij kruidige
gerechten of stoofschotels van
wild of rundvlees.

Houdbaarheid
Nu al goed op dronk,
gemakkelijk vijf tot zes jaar
houdbaar.

Persoonlijke proefnotitie



Horstink Wijnbeleving
Nijverheidsstraat 28 , 4631 KS Hoogerheide
0164-615966, www.horstinkwijn.nl

29

Cederberg Cabernet Sauvignon
2015

€ 20,85

David Nieuwoudt is momenteel de vijfde
generatie op dit fraaie wijngoed, gelegen in een
van de meest noordelijke wijngebieden van
Zuid-Afrika. Cederbergwijnen onderscheiden zich
door elegantie en zuiverheid. Ook grossieren ze
in medailles. De druiven voor deze cabernet
sauvignon rijpen gelijkmatig en lang. Hierdoor
geven ze de wijn verfijning en souplesse. Na de
gisting van tien dagen volgt een vijftien maanden
durende rijping in eerste- en tweedejaars eiken
fusten van uitsluitend Franse origine. Een
Zuid-Afrikaanse cabernet sauvignon van hoge
kwaliteit.

Onderscheidingen

2016 Tim Atkin MW - South African Report 2016:

93/100 punten

2015 Proefschrift - Wijnconcours 2017: Finalist |

Categorie Rood €15,01 t/m €20,-

2015 Tim Atkin MW - Special Report South Africa

2017: 92/100 punten

Proefnotitie
Geurige rode wijn met de geur
van zwarte bessen, kruiden en
eikenhoutnuances. De smaak is
vol en sappig, met rijpe tannine
en een geurige afdronk.

Drinken bij
Mooie wijn bij pittige
rundvleesgerechten of
varkensvlees.

Houdbaarheid
Op dronk vanaf drie jaar na de
oogst, maar zal fraai doorrijpen
tot zeker zeven jaar na de
oogst.

Persoonlijke proefnotitie
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Chakana Mendoza Nuna Estate
Syrah 2015

€ 9,95

Deze Estate Syrah komt van hooggelegen
wijngaarden in het dorpje Agrelo, een van de
beste terroirs in Luyan de Cuyo (de eerste, in
1993 vastgestelde, herkomstbenaming van
Mendoza). Keldermeester Gabriel Bloise gebruikt
alleen de natuurlijke gist en laat het sap met schil
circa vijftien dagen weken. Ongeveer de helft
van de oogst rijpt acht tot tien maanden in
eikenhouten fusten, de andere helft in
roestvrijstalen tanks. De combinatie van fruitrijke
wijn met het houtgerijpte deel geeft een heerlijk
resultaat. De dosering van het eikenhout is mede
daardoor verfijnd. De wijn smaakt rond en vol en
heeft zachte tannines.

Onderscheidingen

2016 Tim Atkin MW - Special Report Argentina

2017: 90/100 punten

2015 Decanter - World Wine Awards 2017:

Bronzen medaille | 86/100 punten

2015 Perswijn - augustus/september 2017: 

**** Zeer goed

Proefnotitie
Volrood van kleur en met een
uitbundig aroma van bessig fruit,
eikenhout en koffietonen. De
smaak is rond, aromatisch en
zacht van structuur en afdronk.

Drinken bij
Prima wijn om zo te drinken,
maar ook erg lekker bij
grillgerechten en ovenschotels.

Houdbaarheid
Op dronk vanaf twee jaar en
goed houdbaar tot zes jaar na
de oogstdatum.

Persoonlijke proefnotitie
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Viña von Siebenthal Aconcagua
Valley Carmenère Reserva 2014

€ 15,90

De Zwitser Von Siebenthal startte in 1998 dit
kleine wijngoed in Aconcagua Valley, noordelijk
van Santiago. Momenteel geldt hij als een van de
toppers in Chili. Zijn rode wijnen onderscheiden
zich met name door de prachtige elegantie en
fijne doordrinkbaarheid. Deze indrukwekkende
wijn is gemaakt van 85% carmenère- en 15%
cabernet sauvignondruiven. De carmenère heeft in
Bordeaux eigenlijk nooit kunnen overtuigen, maar
in de warmere Chileense wijngaarden gedijt
deze druif optimaal. Zeker in handen van
wijnproducenten zoals Von Siebenthal. Zeer
aanbevolen!

Onderscheidingen

2014 James Suckling - mei 2017: 89/100 punten

2013 Tim Atkin MW - Special Report Chile 2017:

91/100 punten

2013 Perswijn - januari/februari 2017: ****

Zeer goed

Proefnotitie
Volle, rode wijn met een fraai,
intens aroma van rood fruit, een
vleugje menthol en eikenhout.
De smaak zet evenwichtig en
vol in en ontwikkelt zich
aromatisch, zuiver en met een
lange afdronk. Top-carmenère
uit Chili!

Drinken bij
Goed te combineren met
kruidige gerechten, variërend
van pasta tot gegrild vlees.

Houdbaarheid
Op dronk vanaf twee tot zes
jaar na de oogst.

Persoonlijke proefnotitie
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Chateau Musar Bekaa Valley
2006

€ 34,95

Chateau Musar is een bijzondere rode wijn uit
Libanon en wordt gemaakt van traditionele
druivenrassen, zoals cabernet sauvignon,
carignan en cinsault. De wijn rijpt maar liefst
twaalf maanden in eikenhouten fusten. Na deze
houtrijping blijven de flessen nog minimaal drie
jaar in de kelder, zodat 'ie gereed is om te
drinken op het moment van aankoop. Sommige
wijnjournalisten bestempelen Musar als één van
de grote wijnen van de wereld. Dit is grotendeels
te danken aan de in 2015 overleden
charismatische eigenaar Serge Hochar. Voor zijn
grote verdiensten is hij in 1984 door het Engelse
blad Decanter Magazine uitgeroepen tot
Winemaker of the Year.

Proefnotitie
Bijzondere rode wijn met een
heldere roodbruine tint en een
gerijpt, kruidig aroma met
nuances van leer, gekonfijt rood
fruit en eikenhout. De smaak zet
vol en krachtig in en eindigt
soepel en lang.

Drinken bij
Heerlijk bij verfijnde gerechten
zoals vleesgerechten met
paddenstoelen of wild.

Houdbaarheid
Direct na aankoop al op dronk.
Indien gewenst kunt u de wijn
gemakkelijk bewaren tot vijftien
jaar na de oogst.

Persoonlijke proefnotitie
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Moulin de Chauvigné Coteaux du
Layon La Croix Blanche 2015

€ 15,70

Sylvie Plessis maakt met haar man Christian in de
kleine appellation Savennières beeldschone,
droge witte wijnen van de chenindruif. Het
echtpaar bezit daarnaast een prachtig perceel
hellingwijngaard in de Coteaux du Layon.
Onderaan de heuvel stroomt het beekje Sant
Lézin en het water zorgt voor de zo noodzakelijke
vochtigheid waardoor er in het najaar op de rijpe
druiven pourriture noble kan optreden. De
chenindruif wordt hier dus laat en met de hand
geoogst, pas vanaf oktober en gebeurt in
verschillende keren zodat er een groot deel
'botrytis-druiven' worden geplukt. De zorgvuldige
vinificatie van Sylvie levert een loepzuivere, zoete
witte wijn op met een fantastische terroir- en
druifexpressie.

Proefnotitie
Volgeel van kleur, krachtig en
verfijnd van geur met nuances
van rijpe perzik, abrikoos en
amandel. De smaakstructuur is
vol, rond, zoet en eindigt met
een aanhoudende, zachte
afdronk en veel aromatische
lengte.

Drinken bij
Goed te combineren met zowel
ganzenlever en blauwe kaas als
verfijnd gebak en zoete desserts.

Houdbaarheid
Op dronk vanaf 2 jaar na
oogst, gemakkelijk tot 10 jaar
houdbaar.

Persoonlijke proefnotitie
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Quinta do Crasto Late Bottled
Vintage Port 2013

€ 17,60

Quinta da Crasto is het domein van de familie
Roquette en maakt verschillende portwijnen
uitsluitend van eigen wijngaarden. De druiven
worden traditioneel en zacht met de voeten
geperst in zogenaamde lagares, ondiepe
betonnen kuipen waarin ook de gisting start. Dat
gebeurt bij minder kwaliteitsbewuste producenten
machinaal maar de ambachtelijke manier is beter
en voorkomt dat de pitjes en steeltjes agressieve
tannine loslaten. Op enig moment wordt
wijnalcohol toegevoegd waardoor de gisting
stopt en het resterende suiker in de druif de
zoetheid van de port bepaalt. Crasto, een van de
'Douro boys', geldt als een van de
topproducenten en maakt wonderschone, zuivere
en niet zo zoete ports. De LBV port is een 'bijna'
vintagekwaliteit die wat langer op fust rijpt en
daardoor direct na botteling al mooi op smaak is.

Proefnotitie
Dieprood van kleur met enige
evolutie. Jeugdig van geur met
fijn rood fruit, bramen, pruimen
en licht cacao. Krachtig en
evenwichtig van smaak met een
volle, zachte structuur en een
aanhoudende afdronk met milde
tannine.

Drinken bij
Lengte en kracht: fraai bij rijpe,
harde kazen of fijn gebak.

Houdbaarheid
Gemakkelijk enkele weken na
opening houdbaar, ongeopend
houdbaar tot zeker 20 jaar na
de oogst.

Persoonlijke proefnotitie
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Quinta do Crasto Selection olijfolie
50cl 

€ 8,55

Persoonlijke proefnotitie
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Bestellijst

Product Aantal Prijs
per product

Totaal

1. Wijnproeverij 12 november 2017 €  17,50

2. Domaine de l'Arjolle Côtes de Thongue Equilibre Sa... 2016 €  8,85

3. L'Arjolle Côtes de Thongue Equilibre Chardonnay 2016 €  8,85

4. Cave des Grands Crus Blancs Mâcon-Loché 2016 €  11,30

5. Château Lassalle Graves Blanc 2015 €  12,50

6. Reichsrat von Buhl Pfalz Deidesheimer Riesling Tro... 2015 €  13,20

7. Tenuta Olim Bauda Piemonte Chardonnay I Boschi 2015 €  16,35

8. Las Cuadras Costers del Segre Blanco 2016 €  8,50

9. Vivanco Rioja Blanco 2016 €  8,50

10. Castelo de Medina Rueda Vendimia Seleccionada Verd... 2016 €  11,40

11. Bodegas Obergo Somontano Gewürztraminer 2016 €  11,55

12. Bon Remède Ventoux Signature 2016 €  7,20

13. Révélation Pays d'Oc Grenache-Mourvèdre 2015 €  8,20

14. Château Lassalle Graves Rouge 2014 €  14,50

15. Domaine Alary Cairanne La Font d´Estévenas 2014 €  16,50

16. Château Patris Saint-Émilion Grand Cru 2010 €  20,60

17. Domaine Besson Givry Bois Gautiers 1er cru 2015 €  26,50

18. Cantine Due Palme Negroamaro del Salento Domiziano 2015 €  6,35

19. Stefano Accordini Valpolicella Classico Superiore ... 2015 €  17,95

20. Cantine Due Palme Salice Salentino Selvarossa 2013 €  19,50

21. Stefano Accordini Veneto Paxxo 2015 €  22,70

22. Stefano Accordini Amarone della Valpolicella Class... 2014 €  41,55

23. Las Cuadras Costers del Segre Tinto 2016 €  8,50

24. Vivanco Rioja Reserva 2011 €  15,95
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Bestellijst

Product Aantal Prijs
per product

Totaal

25. Casa da Passarella Dão Abanico Reserva 2012 €  13,95

26. Huber Traisental Zweigelt 2015 €  11,70

27. Gaia Estate Peloponnisos Agiorgitiko 2015 €  13,20

28. St. John's Road Barossa Valley LSD Lagrein-Shiraz-... 2015 €  15,70

29. Cederberg Cabernet Sauvignon 2015 €  20,85

30. Chakana Mendoza Nuna Estate Syrah 2015 €  9,95

31. Viña von Siebenthal Aconcagua Valley Carmenère Res... 2014 €  15,90

32. Chateau Musar Bekaa Valley 2006 €  34,95

33. Moulin de Chauvigné Coteaux du Layon La Croix Blan... 2015 €  15,70

34. Quinta do Crasto Late Bottled Vintage Port 2013 €  17,60

35. Quinta do Crasto Selection olijfolie 50cl €  8,55
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Bestelinformatie

O  Ik haal de bestelling in de winkel af

O  Bezorg s.v.p. de bestelling op onderstaand adres

Naam:

Adres:

Postcode: Plaats:

Telefoon:

E-mail:

Eventuele opmerkingen:

O  Ik schrijf mij in voor de nieuwsbrief per post / per e-mail (doorstrepen wat niet van toepassing is).


