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Bon Remède Ventoux Signature
blanc 2018

€ 7,95

De wijnen van het kleine Domaine du Bon
Remède combineren versfruitaroma's met een
volle, rijpe smaak en een aangename frisheid. Zo
ook deze knisperend droge witte wijn, gemaakt
van 80% roussanne en 20% grenache blanc;
twee inheemse druiven van het Rhônedal. Kenners
van de grote witte wijnen van de Noord-Rhône
weten dat de roussanne de aromatisch sterke
partner is van marsanne, in de assemblage voor
de kostbare witte hermitage. Frédéric Delay
maakt de Signature zonder eikenhoutrijping,
uitsluitend in roestvrijstalen tanks. Bon Remède is
een 'vigneron artisan' met een kleine productie en
daarom is deze mooie witte wijn helaas beperkt
leverbaar.

Onderscheidingen

2017 De lekkerste omfietswijnen van 2019 -

Nicolaas Klei: Exquise bouquet van wilde

perziken

2017 De Telegraaf - 25 augustus 2018: Subliem

2017 Perswijn Wijnconcours - Voorjaar & Zomer

2018: Eervolle vermelding Wit € 7,50 tot €

10,-

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

Drinken bij
Verrassend als aperitief en
klassiek bij gegrilde asperges.

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

Druivenrassen
80% Roussanne, 20% Grenache
Blanc

Persoonlijke proefnotitie
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Bon Remède Ventoux Signature
rouge 2017

€ 7,45

Frédéric en Lucile Delay helpen een jonge,
talentvolle wijnmaker in het dorpje Mazan, aan
de voet van de Mont Ventoux. Dit doen zij 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 wijn maken 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 Frédéric 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 2018: Finalist |

Categorie Rood t/m € 7,50

2016 Perswijn - Wijnconcours Najaar & Winter

2018: Eervolle vermelding Rood tot € 7,50

2016 De Grote Hamersma 2018: 8

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 en
grillgerechten.

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

Druivenrassen
70% Grenache, 30% Syrah

Persoonlijke proefnotitie
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Le Clos du Caillou Côtes du Rhône
Blanc 2017

€ 13,95

Oude, bijna vergeten druivenrassen maken een
comeback. Bij Le Clos du Caillou prijzen ze zich
gelukkig met grenache blanc, clairette en
bourboulenc in de bio-wijngaarden.In het
verleden werden deze weggedrukt door de
kracht van aromatisch sterke druiven zoals
sauvignon blanc. Maar gelukkig zijn ze nooit
verdwenen uit de klassieke Franse gastronomie,
waar ze gewaardeerde en 'rustige' tafelgenoten
zijn bij verfijnde gerechten. Bruno Gaspard maakt
optimaal gebruik van moderne
vinificatietechnieken om van deze druiven
hedendaagse wijnen te maken. Hij biedt ze aan
als een prachtig alternatief voor bijvoorbeeld
chardonnay en sauvignon. Le Caillou blanc heeft
een sappige smaak met een heerlijke frisheid en
is bijna vanzelfsprekend gebotteld zonder enige
vorm van eikenhoutrijping.

Onderscheidingen

2017 De lekkerste omfietswijnen van 2019 -

Nicolaas Klei: Verfijning en vrolijkheid

2016 Omfietswijngids 2018: Omfietswijn | 4

glaasjes | Zonder meer uit het schap graaien

2016 Elsevier, Nicolaas Klei - 11 september

2017: Verfijning en vrolijkheid in een

Zuid-Frans jasje

Proefnotitie
Frisse witte wijn met een
uitgesproken aroma van peer en
vers geel fruit. Sappig van
smaakinzet met een ronde
ontwikkeling en milde afdronk.

Drinken bij
Een soepele wijn, heerlijk bij
zeevruchten, een gebakken vis
of milde pastaschotels.

Houdbaarheid
Op zijn best binnen twee jaar
na de oogst, tot vier jaar goed
houdbaar.

Druivenrassen
55% Grenache Blanc, 30%
Clairette, 15% Bourboulenc

Persoonlijke proefnotitie
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Le Clos du Caillou Côtes du Rhône
Rosé 2017

€ 13,95

Rhône-rosé is op z'n best van een topproducent
zoals het duo Bruno Gaspard en Sylvie Vacheron.
Zij maken op hun biologisch bewerkte
Châteauneuf-du-Pape-domein elegante en
loepzuivere rode en witte wijnen. Roséproductie
is beperkt tot Le Caillou en wordt gemaakt van de
kenmerkende grenache en syrah maar ook van
de counoise, een bij velen nog onbekende maar
opkomende druif die frisheid toevoegt aan de
assemblage. De druiven worden met de hand
geplukt en vervolgens in de kelder op een 'table
de tri' nog eens gesorteerd op kwaliteit. Hierin zit
het onderscheidende kwaliteitsaspect van deze
mooie rosé; perfecte druiven van een wijngaard
met een laag rendement (minder dan 30 hl/ha).

Onderscheidingen

2017 De lekkerste omfietswijnen van 2019 -

Nicolaas Klei: Sappig, helder en mineraal

van smaak

2017 Perswijn - augustus 2018: Winnaar in de

proeverij droge rosé uit de Rhône | ****(*)

Zeer goed

Proefnotitie
Zalmroze van kleur, fris en fruitig
van geur, met nuances van rijpe
rode vruchten en milde kruiden.
Fraaie droge rosé met een volle,
krachtige smaak en een
aanhoudende, evenwichtige
afdronk.

Drinken bij
Uitstekend te combineren met
milde tot pittige gerechten,
zowel koude schotels als van de
grill.

Houdbaarheid
Op zijn best binnen twee jaar
na de oogst, goed houdbaar tot
zeker vier jaar.

Druivenrassen
40% Grenache, 35% Counoise,
25% Syrah

Persoonlijke proefnotitie
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Le Clos du Caillou Côtes du Rhône
Rouge 2017

€ 13,95

Sylvie Vacheron en Bruno Gaspard maken een
weergaloze en zeer toegankelijke Côtes du
Rhône van de druiven van een zestig jaar oude
wijngaard. Hier groeien hoofdzakelijk
grenachedruiven (90%), aangevuld met syrah-,
counoise- en mourvèdredruiven. De percelen zijn
sinds 2010 voor een deel biologisch
gecertificeerd en liggen op een steenworp
afstand van de grens met Châteauneuf-du-Pape.
Jancis Robinson, de beroemde Engelse
wijnschrijfster roemt de bourgondische stijl van de
wijnen, een verwijzing naar de prachtige
elegantie in combinatie met de zeer aangename,
fris-kruidige smaak. Een stijl die Clos de Caillou
een grote voorsprong op de concurrentie geeft.

Onderscheidingen

2016 Perswijn - februari 2018: **** Zeer goed

2016 Omfietswijngids 2018: Omfietswijn | 4

glaasjes | Zonder meer uit het schap graaien

2016 The Wine Advocate - oktober 2017:

90/100 punten

Proefnotitie
Aromatisch van geur, met
jam-achtig rood fruit en een
frisse kruidigheid. Fris, soepel en
sappig van smaak met een
geurige, evenwichtige afdronk.
Heerlijke Rhône voor alledag,
fruitig en soepel.

Drinken bij
Prima bij koude voorgerechten
of lichte grillschotels.

Houdbaarheid
Nu op dronk, drinken binnen
drie à vier jaar na de oogst.

Druivenrassen
90% Grenache, 4% Syrah, 3%
Counoise, 3% Mourvèdre

Persoonlijke proefnotitie
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Clemens Busch Mosel Vom Roten
Schiefer Riesling Trocken 2016

€ 17,90

Bio-pioneer Clemens Busch is een van de toppers
onder de Rieslingproducenten in de Moezel en
vooraanstaand lid van de exclusieve VDP
vereniging. Hij maakt zeer onderscheidende
wijnen met een sterke terroir-expressie, waarbij
het technische, menselijke ingrijpen in de kelder
ondergeschikt is aan de stijl van de wijn. Zoals
deze verfijnd geurige, droge 'Vom Roten
Schiefer', die ondanks het bescheiden
alcoholgehalte een krachtige smaak heeft met een
lange, aanhoudende afdronk. Dat kan alleen bij
de zeer lage opbrengst per wijnstok die bij
Clemens Busch gebruikelijk is. Dit is een echte
'liefhebberwijn' die beluchting nodig heeft; de
geur en smaak ontwikkelen prachtig na
decanteren in een karaf.

Onderscheidingen

2016 De lekkerste omfietswijnen van 2019 -

Nicolaas Klei: Geurt naar vredige zomers

2016 Proefschrift Wijnconcours 2018: Finalist |

Categorie Wit €15,51 t/m €20,-

2016 The Wine Advocate - april 2018: 91/100

punten

Proefnotitie
Fraaie droge riesling met een
subtiel aroma van citrus, lichte
kruiden en florale nuances. De
smaak is elegant en frisdroog en
eindigt met een aanhoudende
afdronk.

Drinken bij
Goed te combineren met
visgerechten, asperges of
gevogelte.

Houdbaarheid
Op dronk vanaf twee jaar na de
oogst, gemakkelijk zeven tot
acht jaar houdbaar.

Druivenrassen
100% Riesling

Persoonlijke proefnotitie
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Domaine Coudoulet Pays d'Oc
Viognier de Fontgaline 2016

€ 10,95

De in Zuid-Frankrijk zeer bekende Matthieu
Dubernet is adviserend oenoloog van Pierre-André
Ournac. Op aanraden van Matthieu vulde
Pierre-André zijn kostbare eiken fusten - bedoeld
voor zijn rode topcuvée, de Minervois La Livinière
- al in september 2016 met de net gegiste witte
wijn van de viognierdruif. Uiteraard selecteerde
hij het beste en meest krachtige deel van zijn
productie voor de fustrijping. 

Gastronomisch breed inzetbare, houtgerijpte
Viognier uit Zuid-Frankrijk met verleidelijke tonen
van toast, rijp tropisch fruit en eikenhout. Fraaie
mediterrane wijn, heerlijk bij kruidige visgerechten
uit de oven of asperges.

Proefnotitie
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.

Drinken bij
Fraaie mediterrane wijn, heerlijk
bij kruidige visgerechten uit de
oven of gevogelte.

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

Druivenrassen
100% Viognier

Persoonlijke proefnotitie
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Domaine Coudoulet Pays d'Oc Le
Rouge de Fontgaline 2017

€ 10,95

Nadat alle beschikbare Viognier in september in
eikenhouten vaten was overgeheveld, bleven er
nog vijf ongebruikte nieuwe fusten over.
Pierre-André besloot om deze te vullen met
optimaal rijpe Cabernet sauvignon van zijn beste
percelen.

We proefden deze wijn en vonden het resultaat
verbluffend, maar te sterk door het eikenhout
gedomineerd. Waarom niet assembleren met de
Merlot en Petit verdot uit de tank? Het idee voor
een blend in de stijl van een goede rode
Bordeaux was geboren. Met hulp van de
getalenteerde oenoloog Matthieu Dubernet is het
resultaat nog beter dan verwacht. 

Prachtige, Zuid-Franse rode bordeauxblend met
rijpe cassisfruittonen en een verfijnde, toastachtige
houtgeur. Heerlijk bij pittige stoofschotels of een
mooie entrecôte.

Onderscheidingen

2017 Proefschrift Wijnconcours 2018: Finalist |

Categorie Rood €10,01 t/m €15,-

Proefnotitie
Volrood van kleur en pittig van
geur met nuances van nieuw
eiken, bramen en milde kruiden.
De volle, ronde smaakstructuur
blijft lang aanwezig met milde
tannine en aromatische lengte.

Drinken bij
Originele Zuid-Franse wijn,
heerlijk bij pittige stoofschotels of
een mooie entrecôte.

Houdbaarheid
Op dronk vanaf een jaar na de
oogst en gemakkelijk tot vijf jaar
houdbaar.

Druivenrassen
50% Cabernet Sauvignon, 35%
Merlot, 15% Petit Verdot

Persoonlijke proefnotitie



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

9

Di Lenardo Vineyards Venezia
Giulia Pinot Grigio 2018

€ 9,95

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, maar is
ook te danken aan de relatief koele ligging van
de wijngaarden: vlak bij Udine in
Noordoost-Italië. Di Lenardo plukt de druiven
wanneer ze een perfect smaakevenwicht hebben
tussen zuur en zoet, zodat de wijn een lekkere
frisheid behoudt. Hierdoor is zijn Pinot Grigio een
uitstekend alternatief voor wie de Elzasser
evenknie, de Pinot Gris, te zoet vindt. Lekker als
aperitief én bij allerlei gerechten. Niet voor niets
de bestverkochte wijn in het assortiment van deze
kundige producent!

Onderscheidingen

2017 Luca Maroni 93 punten

2016 Gambero Rosso 2016: 2 glaasjes met *

voor goede prijs-kwaliteitverhouding

2016 Perswijn - juli 2017: **** Zeer goed

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

Drinken bij
Prima bij gepocheerde of
gebakken vis, bij schaal- en
schelpdieren of als aperitief.

Houdbaarheid
Vanaf de oogst op dronk en
indien gewenst te bewaren twee
jaar te bewaren.

Druivenrassen
100% Pinot Grigio

Persoonlijke proefnotitie
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Château Mourgues du Grès
Costières de Nîmes Fleur
d'Eglantine rosé 2018

€ 9,95

Delicaat en met een verfrissende smaak. Zo
omschrijft François Collard zijn rosé die
gebaseerd is op de elegantie van Provence rosé
maar zich daarvan onderscheidt met meer
sappigheid. Voornamelijk van direct geperste
grenache en mourvèdre druiven gemaakt,
aangevuld met een beetje syrah. De rijpheid van
de druiven en ook hier, de beperking van het
rendement, proef je terug in de frisse maar subtiel
sappige en klassiek droge smaak. Fleur
d'Eglantine is een perfecte, biologische terrasrosé
en begeleider van zomerse salades. Geen
gekunstelde snoepjesgeuren maar verfijning op
niveau.

Onderscheidingen

2017 Vinous | Antonio Galloni - juli 2018:

90/100 punten | Juicy, focused and nicely

concentrated

2017 The Wine Advocate - juni 2018: 91/100

punten | Ample flavors of fraises des bois,

hints of garrigue and a long, mouthwatering

finish

2017 Perswijn - augustus 2018: **** Zeer goed

| Goed fruit, elegant, milde zuren

Proefnotitie
Fraaie droge rosé met een
zalmroze tint en een verfijnd
aroma van rood fruit en milde
kruiden. De smaak zet zacht,
mild en rond in ontwikkelt zich
evenwichtig en aanhoudend.

Drinken bij
Kwaliteitsrosé, mooi als aperitief
met licht gekruide hapjes, maar
ook uitstekend bij vele koude en
warme visschotels.

Houdbaarheid
Nu op dronk, goed houdbaar
tot 3 jaar na oogst.

Druivenrassen
Grenache, Mourvèdre, Syrah

Persoonlijke proefnotitie


