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Domaine Merlin Cherrier Sancerre
2016

€ 15,65

In het afgelopen decennium hebben diverse
sancerre-producenten radicale veranderingen
doorgevoerd in bijvoorbeeld wijngaardbeheer en
rendementbeheersing. Thierry Merlin is zo'n
wijnmaker waar kwaliteit en terroirexpressie de
boventoon voeren. Zijn veertien hectaren tellende
sauvignon-wijngaarden liggen in het dorpje Bué,
dat samen met Chavignol tot de beste terroirs van
sancerre gerekend wordt. Al proevend begrijp je
dat een dergelijke verfijnde en minerale sancerre
een unieke koel-klimaatwijn is en ver boven de
concurrentie staat.

Onderscheidingen

2013 Perswijn - augustus/september 2014 - ****

2011 Vinum juli 2012: 17/20 punten

2011 The Wine Advocate: 87/100 punten

Proefnotitie
Complexe sancerre met een
fraai aroma van grapefruit, rijp
geel fruit en minerale nuances.
De smaak zet vol, krachtig en
evenwichtig in; de afdronk is
aromatisch, lang en intens.
Mooie en nuancevolle wijn.

Drinken bij
Uitstekend bij visgerechten en
rijk gevulde salades.

Houdbaarheid
Vanaf één jaar na de oogst
drinken; gemakkelijk houdbaar
tot vier à vijf jaar na de oogst.

Persoonlijke proefnotitie
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Clos Marguerite Marlborough
Sauvignon Blanc 2016

€ 16,75

Deze heerlijke, stuivende Nieuw-Zeelandse
Sauvignon van Clos Marguerite heeft inmiddels
een prominente plaats veroverd in ons
assortiment. Gemaakt door Charles van Hove -
de Belgisch-Franse oenoloog die afstudeerde aan
de universiteit van Bordeaux - en zijn vrouw
Marguerite. De zuiverheid en expressiviteit van
deze wijn zijn voorbeeldig en zeer karakteristiek
voor Sauvignon uit een koel klimaat.
Onmiskenbaar voor Nieuw-Zeeland is de
expressieve geur, met tonen van asperges en
citrus in het aroma. Wijnschrijver Bob Campbell
plaatst Clos Marguerite in de top 10 van beste
Nieuw-Zeelandse Sauvignons!

Onderscheidingen

2016 Perswijn - november 2017: ****(*) Zeer

goed

2016 Decanter - augustus 2017: 88/100 punten

2016 Hubrecht Duijker - maart 2017: Vondst van

de maand

Proefnotitie
Krachtig en zuiver aroma van
een typische Sauvignon uit
Nieuw-Zeeland, met frisse
citrustonen. De smaak is friszuur,
aromatisch en aanhoudend.

Drinken bij
Een heerlijke wijn bij frisse
salades of gegrilde vissoorten,
maar uiteraard ook erg lekker
als aperitief.

Houdbaarheid
Op dronk vanaf één jaar na de
oogst; houdbaar tot drie à vier
jaar na oogstdatum.

Persoonlijke proefnotitie
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Domaine Jean-Claude Courtault
Chablis 2015

€ 16,95

De Chablis is een vrij noordelijk gelegen
wijngebied en daardoor zeer gevoelig voor
nachtvorst. Hoe gevoelig bleek wel in 1957 en
1961, toen vrijwel de hele oogst werd vernield.
Chablis kan in minder zonrijke jaren dan ook een
friszure wijn zijn. In goede oogstjaren (zoals
1992) komt echter de finesse en elegantie van
een grote wijn naar voren. Wij vonden een
prachtige kwaliteit bij Jean Claude Courtault,
wijnboer in Maligny. Hij selecteert twee wijnen
van zijn domaine: de beste kwaliteit is de
chablis, de mindere wijn heet petit chablis.

Onderscheidingen

2015 Perswijn - oktober 2017: 15.5/20 punten

2013 Perswijn - oktober 2015: 15/20 punten

2011 Perswijn - oktober 2012: 14/20 punten

Proefnotitie
Een chablis met een fris, fijn
fruitig aroma en lichte
appeltonen. De smaak is pittig,
krachtig en droog, met een
friszure afdronk.

Drinken bij
Een mooie begeleider van
koude en warme visgerechten of
asperges. Uiteraard ook een
fraai aperitief.

Houdbaarheid
Nu op dronk en te bewaren tot
ongeveer vijf jaar na de oogst.

Persoonlijke proefnotitie
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Trentham Estate South Australia
Chardonnay 2016

€ 11,20

Anthony en Patrick Murphy, de eigenaren van
Trentham, hebben van hun vaders initiatief een
groot succes gemaakt. Door moderne technologie
te koppelen aan kennis (Anthony is oenoloog) en
uiterst serieus werk in de wijngaard behoren zij
tot de topproducenten van de regio. De druiven
voor deze kenmerkende Australische chardonnay
komen uit Murray Darling en worden na de pluk
direct geperst. Het sap wordt gekoeld en een
aantal dagen op lage temperatuur bewaard. Een
deel van de oogst gist in grote eiken fusten en
wordt na afloop bij het andere, niet op hout
gegiste, deel gedaan. Zo blijven de fraaie
fruitgeuren van de druif bewaard, naast de
subtiele en zo herkenbare geur en smaak van de
eikenhoutrijping.

Onderscheidingen

2015 Royal Adelaide Wine Show 2015: Bronzen

medaille

2014 Winestate Magazine - september/oktober

2015: ****

Proefnotitie
Fraaie droge witte wijn met een
krachtig aroma van toast,
tropisch fruit en eikenhout. De
smaak is zacht en rond van
structuur met een aanhoudende
geurige afdronk.

Drinken bij
Goed te combineren met licht
kruidige visschotels, gevogelte of
fijn kalfsvlees.

Houdbaarheid
Nu op dronk, goed houdbaar
tot zeker drie jaar na de oogst.

Persoonlijke proefnotitie
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Château d'Aurilhac Haut-Médoc
2011

€ 18,60

De Nederlander Erik Nieuwaal maakt furore in
de Haut-Médoc met een van de meest
interessante cru bourgeoiswijnen in deze klasse.
Opmerkelijk, want Erik is eigenlijk veeteler. Hij
plantte pas zo'n 20 jaar geleden de eerste
wijngaarden aan! Hij maakt inmiddels een
klassieke rode wijn met eikenhoutrijping en een
uitstekend rijpingspotentieel. Ook de
bordeauxhandelaren hebben zijn wijn ontdekt:
d'Aurilhac is steevast een van de wijnen die 'en
primeur' worden aangeboden.

Onderscheidingen

2014 Decanter - april 2017: 89/100 punten |

Recommended

2011 WineLife - augustus/september 2017:

Wijntip | Fruitig, kruidig en krachtig

2011 Perswijn - december 2015: 14.5/20

punten

Proefnotitie
Fraaie, dieprode Haut-Médoc
met een intense geur van rijp
fruit, fijne kruiden en nuances
van eikenhout en menthol. De
smaak is krachtig en
evenwichtig, met rijpe tannine
voor een aanhoudende afdronk.

Drinken bij
Complexe wijn, uitstekend bij
lams- of rundvlees. Indien enkele
jaren gerijpt ook heerlijk bij
kruidige wildschotels.

Houdbaarheid
Op dronk vanaf vier à vijf tot
zeven à acht jaar na de oogst.

Persoonlijke proefnotitie
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Viña von Siebenthal Aconcagua
Valley Parcela 7 2011

€ 14,60

In 1998 startte Mauro von Siebenthal dit kleine
wijngoed in Aconcagua Valley, noordelijk van
Santiago. Momenteel maakt hij ongeveer
150.000 flessen per jaar en geldt als één van de
toppers in Chili. Zijn rode wijnen onderscheiden
zich met name door de prachtige elegantie en
fijne doordrinkbaarheid. Deze Parcela 7 is een
reserva, gemaakt van cabernet sauvignon (55%),
merlot (30%) en cabernet franc. De opbrengst in
de wijngaard is met ongeveer 30 hl per hectare
buitengewoon laag. Na de gisting rijpt deze
volle, zachte rode wijn slechts vier maanden in
kleine eikenhouten fusten, waardoor veel
fruittonen bewaard blijven.

Onderscheidingen

2012 Tim Atkin MW - Special Report Chile 2017:

90/100 punten

2011 WineLife - april/mei 2016: Tip voor thuis

2011 Nederlands Gilde van Sommeliers -

november 2014: ***

Proefnotitie
Helderrood van kleur en kruidig
en krachtig van geur, met
gebrande tonen en een toets
van eikenhout. De smaak is
krachtig en evenwichtig;
geschikt voor enige rijping.

Drinken bij
Heerlijk bij vele vleesgerechten,
gegrild of gestoofd.

Houdbaarheid
Op dronk vanaf drie jaar na de
oogst, gemakkelijk vijf tot zes
jaar houdbaar.

Persoonlijke proefnotitie
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Château Lamartine Cahors Cuvée
Particulière 2014

€ 15,45

Alain Gayraud is een specialist in het maken van
een toegankelijke cahors. Zijn wijngaard ligt in
het westelijke deel van de streek, met meer
gematigde Atlantische invloeden. Hierdoor rijpen
de druiven gelijkmatiger dan in de koeler gelegen
delen van het gebied. Daarnaast past hij
'micro-bullage' toe; door tijdens het rijpingsproces
kleine hoeveelheden zuurstof te doseren, verzacht
de tannine en versoepelt de doorgaans zeer
stevige smaak. De toegankelijke stijl spreekt aan
en het wijndomein krijgt dan ook vele mooie
persrecensies. De Cuvée Particulière is een
modern gemaakte cahors die zich al jaren
positief onderscheidt van de vele - vaak nogal
droog smakende - soortgenoten uit deze streek.

Onderscheidingen

2015 Decanter - World Wine Awards 2017:

Zilveren medaille | 93/100 punten

2014 Decanter - World Wine Awards 2017:

Zilveren medaille | 90/100 punten

2013 Vinum - januari/februari 2017: 15.5/20

punten

Proefnotitie
Dieprode wijn met een krachtig,
jeugdig aroma van eikenhout en
fruit. De smaak zet krachtig en
aromatisch in. De afdronk is
geurig en lang, met pittige maar
versmolten tannines.

Drinken bij
Nu gedronken een goede
begeleider van kruidige
(wild)schotels, rood vlees of
pittige kazen.

Houdbaarheid
Op dronk vanaf drie tot tien jaar
na de oogst.

Persoonlijke proefnotitie
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Chakana Mendoza Estate
Selection Malbec 2014

€ 14,30

Chakana is een klein familiebedrijf in het
Argentijnse Mendoza, met een sterke Europese
invloed. De van origine Italiaanse eigenaar, Juan
Pelizzatti, heeft met de Italiaanse adviseur en
wijnmaker Alberto Antonini gekozen voor een
onderscheidende wijnstijl. Uiteraard worden de
malbecdruiven handmatig geplukt en is het
rendement laag. Na de gisting - spontaan door
natuurlijke gist - verblijft deze fraaie, elegante
Malbec achttien maanden in een mix van nieuwe
en één jaar oude eikenhouten fusten. De
houtdosering is verfijnd, waardoor de wijn zich
duidelijk onderscheidt van vele bombastische
Argentijnse wijnen. Genieten!

Onderscheidingen

2015 James Suckling - juni 2017: 90/100 punten

2015 Tim Atkin MW - Special Report Argentina

2017: 94/100 punten

2014 Tim Atkin MW - maart 2016: 93/100

punten

Proefnotitie
Geconcentreerde rode wijn met
een haast ondoorzichtige
dieprode kleur en complexe,
verfijnde aroma's van zwart
bosfruit, Frans eikenhout en
kruidige tonen. De smaak is
krachtig en intens, maar met
zachte en evenwichtige tannine.
De afdronk lang, aromatisch en
mondvullend.

Drinken bij
Zeer fraaie en complexe wijn,
uitstekend te combineren met
smaakvolle gerechten van
rundvlees of wild.

Houdbaarheid
Op dronk vanaf twee jaar;
goed houdbaar tot acht jaar na
de oogstdatum.

Persoonlijke proefnotitie
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Bestellijst

Product Aantal Prijs
per product

Totaal

1. Domaine Merlin Cherrier Sancerre 2016 €  15,65

2. Clos Marguerite Marlborough Sauvignon Blanc 2016 €  16,75

3. Domaine Jean-Claude Courtault Chablis 2015 €  16,95

4. Trentham Estate South Australia Chardonnay 2016 €  11,20

5. Château d'Aurilhac Haut-Médoc 2011 €  18,60

6. Viña von Siebenthal Aconcagua Valley Parcela 7 2011 €  14,60

7. Château Lamartine Cahors Cuvée Particulière 2014 €  15,45

8. Chakana Mendoza Estate Selection Malbec 2014 €  14,30

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).


