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Sabaté i Coca Corpinnat Mosset
Brut Nature 2014

€ 17,40

Negen vooraanstaande Cavaproducenten
hebben zich verenigd in 'Corpinnat'. Middels hun
werkwijze onderscheiden ze zich van
mastodonten als Freixenet en Codorníu. De
mousserende wijnen worden in de eigen kelders
van de leden gemaakt, van uitsluitend zelf
verbouwde, met de hand geplukte en biologische
druiven. Zo ook bij Sabaté i Coca, dat met de
beeldschone Mosset een werkelijk fantastische
mousserende witte wijn maakt van de traditionele
xarel-lo-, macabeo- en parelladadruiven. Dankzij
maar liefst 40 maanden rijping in de fles, heeft
deze Brut Nature mooie brioche-tonen en een
prachtige milde aanzet. Denk aan Vintage
Champagne, maar dan uit Catalunya en voor
een fractie van de prijs.

Proefnotitie
Verfijnde mousse, jeugdig en
licht kruidig van geur met
nuances van anijs, geel fruit en
venkel. De smaak zet fris,
sappig en droog in en eindigt
aromatisch met een
aanhoudende mousse.

Drinken bij
Fraaie, complexe mousserende
wijn, goed te combineren met
verfijnde tapas en salades.

Houdbaarheid
Nu op dronk, gemakkelijk
houdbaar tot vijf jaar na de
datum van dégorgement.

Druivenrassen
Xarel.lo, Malbec, Parellada

Persoonlijke proefnotitie
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Weingut Gross Südsteiermark
Jakobi Sauvignon Blanc 2018

€ 13,50

Er staan behoorlijk wat verschillende witte druiven
aangeplant in de Oostenrijkse regio
Südsteiermark. Sauvignon Blanc is echter veruit de
belangrijkste representant van de streek. Dit
klassieke voorbeeld wordt gemaakt door de
familie Gross, een van de pioniers van het
gebied. Jakobi is niet alleen een bijzonder mooie
wijn, hij heeft ook een bijzonder mooi verhaal.
Hij ontleent zijn naam aan Jakobitag, een
feestdag gewijd aan Jakobus, beschermheilige
van het weer. Op het etiket staat een oude
boerenkalender (Mandlkalender) afgebeeld.
Vroeger voorspelde deze het weer, de
maanfasen en naamdagen. Deze daarentegen
beschrijft hoe het oogstjaar voor de
desbetreffende jaargang is geweest. Een typische
Sauvignon Blanc, met een typisch Steierisch
karakter: zuiver, verfijnd, met levendig frisse zuren
en iets kruidigheid. Een prachtig aperitief!

Onderscheidingen

2018 De Wijngids 2020: 8.5 | Super sappig en

een lange minerale finale

2017 De Grote Hamersma 2019: Top 25

Sauvignon Blanc | 9- | Spannende grapefruit-

en appelbitters, niet dat nerveus stuiverige

2017 The Wine Advocate - oktober 2018:

89/100 punten | Light, lush and elegant

Proefnotitie
Geurige droge witte wijn met
nuances van rijpe appel en
perzik in het aroma en milde
citrustonen. De sappige, frisse
smaakstructuur is evenwichtig en
eindigt met een aanhoudende
afdronk. 

Drinken bij
Uitstekende wijn bij koude
visgerechten of gebakken vis
met lichte kruiden.

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

Druivenrassen
100% Sauvignon Blanc

Persoonlijke proefnotitie
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Domaine de l'Arjolle Côtes de
Thongue Equinoxe Chardonnay
2018

€ 13,60

Deze wijn wordt gemaakt van het eerste en beste
deel van de zeer zachte persing (minder dan 0,2
bar druk) en gist in eikenhouten fusten waardoor
de houtinvloed duidelijk aanwezig is. Na twee
maanden bâtonnage rijpt de wijn in totaal tien
maanden op de 'lie' in dezelfde vaten. Het
resultaat is een heel mooie, droge Chardonnay
met nuances van toast, rijpe appel, mango en
wat eikenhout. De verleidelijke, luxe en milde
smaak maakt de wijn uitermate geschikt om
zomaar te drinken, of te combineren met mooie
gerechten zoals coquilles St Jacques, tarbot of
gevogelte. Rijker dan een witte Bourgogne, maar
niet zo log als veel nieuwe-wereld-Chardonnays.

Onderscheidingen

2017 De Grote Hamersma 2019: 8.5 | Mango,

passievrucht, ananas, geroosterde nootjes en

citroenroom

2017 Hubrecht Duijker - augustus 2018: Best uit de

Test | Milde vanilletonen, een subtiele

rokerigheid

Proefnotitie
Fraaie, aromatische droge witte
wijn met nuances van toast, rijpe
appel, mango en wat eikenhout.
De smaak zet zacht, mild en
rond in en heeft een
aanhoudende afdronk.

Drinken bij
Goed te combineren bij
verfijnde visgerechten, gevogelte
of milde pastaschotels.

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

Druivenrassen
100% Chardonnay

Persoonlijke proefnotitie
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Von der Mark-Walter Baden
Spätburgunder 2017

€ 9,95

Naast zijn in Spätburgunder gespecialiseerde
domein, heeft Master of Wine Jürgen von der
Mark nog een interessant project in Baden,
samen met Guido Walter. De twee hebben
zichzelf tot nobel doel gesteld 'cultuurwijnen voor
alledag' te maken: betaalbare wijnen mét
persoonlijkheid en authenticiteit. De druiven
worden ingekocht bij wijnboeren in Ortenau, een
van de mooiste subregio's van Baden. Jürgen en
Walter onderhouden een persoonlijke relatie met
de boeren, selecteren de wijngaarden, bepalen
het oogstmoment en zien erop toe dat er met
respect voor de wijngaard gewerkt wordt.
Eenmaal geoogst vinifieren ze de druiven op
Jürgens wijngoed. Deze Spätburgunder is een
typische, verleidelijke Baden-Pinot. Sappig,
kruidig en met een vleugje hout. Serveer 'm licht
gekoeld voor optimaal drinkgenot.

Proefnotitie
Lichtrood gekleurde wijn met een
verleidelijke geur van framboos,
kers en specerijen. De aanzet is
soepel en vol. Sappig, rijp en
toegankelijk in de smaak met
zachte tannine en frisse zuren.
Fruitig, levendig en licht kruidig
in de afdronk.

Drinken bij
Verfijnde, lichtrode wijn om
gekoeld te drinken, bijvoorbeeld
in combinatie met charcuterie,
vederwild of gerijpte kaas.

Houdbaarheid
Vanaf twee jaar op dronk;
tenminste houdbaar tot vier à vijf
jaar na de oogst.

Druivenrassen
100% Pinot Noir

Persoonlijke proefnotitie
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Château Gilbert et Gaillard
Saint-Chinian Pour Les Amis 2016

€ 10,55

De naam 'Pour Les Amis' zegt het al: deze cuvée
is door de wijnmaker bedoeld om met vrienden te
drinken! Vooral niet tijdens een complexe
maaltijd, maar bij een plank worst, kaas en
stokbrood. Niet zo gek bedacht door het duo
Gilbert en Gaillard. François Gilbert en Philippe
Gaillard reserveren een klein perceel met 50%
syrah, 40% grenache en 10% mourvèdre voor de
'vriendenwijn'. De druiven worden met de hand
geplukt, volledig ontsteeld vergist en zonder
houtrijping gebotteld. Alles is erop gericht om een
frisse, doordrinkbare rode wijn te maken, die ook
gewoon zo erg goed smaak. Deze wijn heeft de
kenmerkende Zuid-Franse 'garrigues-kruidigheid'
en fijne aroma's van rijp fruit. Hij is breed
inzetbaar en komt licht gekoeld het mooist tot z'n
recht.

Onderscheidingen

2015 Perswijn - juni/juli 2018: **** Zeer goed

2014 Omfietswijngids 2018: 3 glaasjes | Lekker!

Proefnotitie
Helderrood van kleur, fijn fris
fruitig en mild kruidig van geur
met nuances van laurier en licht
rood fruit. De smaak is rond,
soepel en aanhoudend
aromatisch van afdronk.

Drinken bij
Heerlijke evenwichtige rode
wijn, heel lichtjes gekoeld goed
te combineren bij koude
(vlees)schotels of gegrilde
gerechten.

Houdbaarheid
Jong gedronken op zijn best,
goed houdbaar tot vier jaar na
de oogst.

Druivenrassen
50% Syrah, 40% Grenache,
10% Mourvèdre

Persoonlijke proefnotitie
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Herdade de São Miguel
Alentejano Escolha dos Enologos
2016

€ 14,25

Deze indrukwekkende rode alentejo is afkomstig
van wijngaarden op leisteenhoudende
kleibodems. Deze wijngaarden leveren bijna
vanzelfsprekend een laag rendement en dus
geconcentreerde druiven. Na de pluk gisten de
druiven in temperatuurgereguleerde open vaten,
de zogenaamde lagares. De tweede
melkzuurgisting en rijping duurt negen maanden
en vindt plaats in 400-litervaten van Frans
eikenhout. Het resultaat is een diepgekleurde,
krachtige rode wijn met een indrukwekkend
aroma van rijp fruit en gedoseerd eikenhout. De
wijn heeft structuur, maar is niet zwaar of log en
eindigt met een lange, zachte afdronk. Een
publiekslieveling!

Onderscheidingen

2016 De Wijngids 2020: 8.5 | Heerlijk bouquet

van bosbes, chocolade en mokka

2016 De Grote Hamersma 2019: 8.5 | Donker,

warm fruit, bittere kersen, bramenschrammen

2016 Wine Enthusiast - januari 2018: 90/100

punten | This wine reflects both the region's

ripe fruit and the structure in the wines

Proefnotitie
Volrood van kleur; verfijnd en
krachtig van geur met een
aroma van rijpe bramen,
getoast eikenhout en vanille. De
volle smaakinzet is evenwichtig,
rijk en aromatisch; de afdronk
heeft milde, zachte tannine en
een aanhoudend aroma.

Drinken bij
Fraaie wijn bij kruidige vlees- of
wildgerechten.

Houdbaarheid
Zeker tot zeven jaar na de oogst
houdbaar.

Druivenrassen
Alicante Bouschet, Touriga
Franca, Touriga Nacional

Persoonlijke proefnotitie
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Clos del Rey Côtes du Roussillon
Villages Le Sabina 2018

€ 12,95

Het wordt hoog tijd voor een herwaardering van
de Roussillon. Een van de aanbevolen domeinen
van de streek is het zeer kleinschalige, maar
kwalitatief uiterst indrukwekkende Clos del Rey.
Het wijngoed bevindt zich in het hart van Maury.
Het wordt gerund door vader en zoon Montagné.
Hun fraaie wijngaarden liggen op zo'n 300
meter hoogte. De bodems bestaan er uit schist,
kalk en ijzer en de stokken zijn tussen de 50 en
130 jaar oud. De grenache, syrah en carignan
voor Le Sabina worden met de hand geoogst en
geselecteerd. Na de vergisting krijgt de wijn
geen houtrijping, om een zo puur mogelijke
fruitexpressie te behouden. Het resulteert in een
uiterst karaktervolle rode wijn, barstensvol zwart
en paars fruit en frisse kruidigheid. Dé begeleider
van gegrild rood vlees.

Onderscheidingen

2017 Decanter - oktober 2018: 91/100 punten |

A great draught of pure Maury fruit

2015 The Wine Advocate - april 2017: 89/100

punten | Impressive notes of black cherries,

toasted spice, licorice and pepper

2014 The Wine Advocate - april 2016: 90/100

punten | Charming, medium-bodied and

character-filled

Proefnotitie
Dieprood gekleurde wijn met
een pure, haast zoete
fruitexpressie van zwarte bes en
pruim. Vol en zacht van smaak
met milde tannine en een lichte
kruidigheid (oregano, lavendel).
Verfijnd en karaktervol.
Nasmaak is aanhoudend.

Drinken bij
Volle, fruitige rode wijn om zo te
drinken, of te serveren bij
gekruide gerechten.

Houdbaarheid
Nu drinken, maar tenminste 4-5
jaar houdbaar na de oogst.

Druivenrassen
65% Grenache, 25% Carignan,
10% Syrah

Persoonlijke proefnotitie
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Le Petit Béret Muscat Doux
mousseux alcoholvrij 2018

€ 8,55

Na ruim 5 jaar innovatie en intensieve
samenwerking met de beste sommelier van
Frankrijk, Dominique Laporte, is het gelukt om een
gezond, alcoholvrij alternatief voor wijn te maken
van biologisch verbouwde druiven, zonder
gebruik van pesticiden en conserveerstoffen.
Bovendien met het kenmerk 'vegan'. Het
bijzondere van Petit Béret is dat de druiven niet
vergisten. Daarom ook mag Petit Béret volgens de
EU-regels geen wijn worden genoemd. De zoete
Muscat is bijzonder geslaagd en smaakt goed als
aperitief, zomerse 'avondwijn' en uiteraard bij
desserts. Schenk de wijn goed gekoeld. Ideaal
voor de Bob of als u alcoholvrij wilt drinken.

Proefnotitie
Zachte en fijne mousse,
aromatisch en floraal van geur
met tropische fruittonen; de
smaak is zachtzoet en eindigt
met een evenwichtige afdronk.
Prima alcoholvrij alternatief voor
Moscato.

Drinken bij
Goed gekoeld ideaal als
terraswijn of bij zoete desserts
zoals panacotta met fruit.

Houdbaarheid
Na botteling maximaal 2 jaar te
bewaren.

Druivenrassen
100% Muscat

Persoonlijke proefnotitie


