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Domaine Coudoulet Pays d'Oc
Viognier de Fontgaline 2017

€ 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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Stefan Winter Rheinhessen
Grauburgunder 2018

€ 8,95

Weingut Stefan Winter is een van de jonge
dynamische Duitse wijnproducenten. Winter
maakt pas sinds de oogst 2000 wijn in het
dorpje Dittelsheim in Rheinhessen en is lid van de
'eredivisieclub' VDP; Verein Deutscher
Prädikatsweingüter. De grauburgunder komt deels
van eigen wijngaarden, maar Stefan selecteert
ook druiven bij collega's die op hetzelfde niveau
werken. Stefans grauburgunder is snel populair
geworden en is volop in concurrentie met goede
kwaliteit Italiaanse pinot grigio en Franse pinot
gris. Rheinhessen is het grootste Duitse
wijnbouwgebied. Hier was vroeger de silvaner
de belangrijkste druif, maar de laatste jaren
neemt het belang van riesling-, weissburgunder-
en grauburgunderdruiven toe.

Onderscheidingen

2016 De Grote Hamersma 2018: 8+

2015 Wine Life - augustus/september 2016:

Goed! ***

Proefnotitie
Aromatische droge witte wijn
met nuances van bloemen, rijpe
appels en peren. In de smaak
rond, fris en met een
aanhoudende afdronk.

Drinken bij
Mooi te combineren met
gepocheerde zoetwatervis of
gerechten met een romige saus.

Houdbaarheid
Nu goed op dronk en
gemakkelijk houdbaar tot twee
jaar na de oogst.

Druivenrassen
100% Pinot Gris

Persoonlijke proefnotitie
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Veiga da Princesa Rías Baixas
Albariño 2018

€ 11,40

Manuel Mendez is de getalenteerde wijnmaker
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. Bovendien zorgt de graniethoudende
grond voor een natuurlijk laag zuurgehalte in de
druiven. Het resultaat: een unieke witte wijn met
sappigheid en elegantie! Niet voor niets is droge
witte Albariño van dit niveau enorm geliefd in de
Spaanse gastronomie.

Onderscheidingen

2017 Por Favor - winter 2019: Perfect bij zo'n

beetje alles wat uit de zee gevist wordt

2017 Concours Catas de Galicia 2018: Beste

witte wijn van Galicië 2018

2016 De Grote Hamersma 2018: 8,5

Proefnotitie
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.

Drinken bij
Een mooie begeleider van
vissalades, schaal- en
schelpdieren en licht gegrilde
vis.

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

Druivenrassen
100% Albarino

Persoonlijke proefnotitie
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Domaine Loew Elzas Les Marnes
Vertes Muscat 2017

€ 16,95

Etienne Loew, gevestigd in het dorpje
Westhoffen, meent stellig dat de kwaliteit van
wijn voor 100% beslist wordt in de wijngaard.
Zijn doel: het terroir zoveel mogelijk laten
spreken. Mede hierom stapte hij in 2009 over op
biodynamische wijnbouw. De technische kennis
van oenoloog Etienne staat borg voor een zuivere
vinificatie in de kelder. Hij behoort dan ook tot
een van de 'geheimtips' van de Elzas. Deze
Muscat komt van hellingwijngaarden die op
terrassen liggen. Goede kwaliteit droge Muscat -
zoals deze van Loew - is uniek en een dankbare
wijn voor liefhebbers van wijn-spijscombinaties.

Onderscheidingen

2017 De lekkerste omfietswijnen van 2019 -

Nicolaas Klei: Verleidelijk en zwoel

2015 The Wine Advocate - juni 2017: 89/100

punten

2013 The Wine Advocate - september 2015:

89/100 punten

Proefnotitie
Geurige droge witte wijn met
een fruitig en floraal aroma. De
frisse, jeugdige smaak ontwikkelt
zich rond en evenwichtig, met
een aromatische afdronk.

Drinken bij
Heerlijk als aperitief, maar ook
zeer geschikt bij fruits de mer of
warme voorgerechten zoals
quiche.

Houdbaarheid
Nu op dronk, gemakkelijk drie
tot vier jaar houdbaar.

Druivenrassen
100% Muscat

Persoonlijke proefnotitie
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Révélation Pays d'Oc Pinot Noir
2016

€ 9,40

De makers van de succesvolle Révélationwijnen
bottelen sinds kort een smeuïge, op eiken gerijpte
pinot noir van Zuid-Franse wijngaarden. Zij
hebben een reputatie hoog te houden, want
Cathérine en Laurent Delaunay komen uit een
familie van bourgogneproducenten. Ondanks hun
grote kennis van goede pinot noir uit de
Bourgogne is deze Zuid-Franse Révélation anders
van geur en smaak. Pinot noir in deze warme
streek rijpt beduidend anders, hoewel de
wijngaarden zo hoog en koel mogelijk gelegen
zijn. Révélation is dan ook zeker geen
bourgognekopie, maar wel een heerlijke en
toegankelijke pinot noir die veel wijnliefhebbers
zal aanspreken.

Onderscheidingen

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

2013 Perswijn - juli 2015: **** Zeer goed

2012 Perswijn - maart/april 2014: **** Zeer

goed

Proefnotitie
Helderrode wijn met een pittig
aroma van vers rood fruit, zoals
kersen en rode bessen. De
smaak zet fris en soepel in en
ontwikkelt zich evenwichtig en
aromatisch. In de afdronk een
lichte eikentoets.

Drinken bij
Smaakvolle en toegankelijk rode
wijn, prima bij koude en warme
vleesschotels.

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

Druivenrassen
100% Pinot Noir

Persoonlijke proefnotitie
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Camino de Caza Almansa Tinto
2015

€ 10,45

In het Spaanse Almansa vonden we bij wijnmaker
Juan Pablo Bonete de perfecte én betaalbare wijn
bij wild en kruidige gerechten. Krachtig van
smaak, met een intense geur. Hij is gemaakt van
70% garnacha tintorera- en 30%
monastrelldruiven van zestig tot zeventig jaar
oude wijnstokken in hooggelegen wijngaarden.
Met een gemiddelde productie van maar één fles
per wijnstok is het rendement in de wijngaard
bijzonder laag. Dit zorgt voor veel
smaakconcentratie in de druiven en fraaie, zachte
tannines. De garnacha rijpt veertien maanden in
vaten van 300 liter van Amerikaans eiken en de
monastrell in Frans Allier-eiken. Daarna volgt de
assemblage, botteling en verdere rijping in de
fles. Het resultaat is een prachtige, volle en
gestructureerde rode wijn met rijpe, zachte
tannines en een verleidelijke invloed van de
fustrijping. 

Onderscheidingen

2015 Por Favor - winter 2019: Een heerlijk

smeuïge, volle en krachtige Spanjaard

Proefnotitie
Volrode wijn met een krachtig
aroma van vanille, rijp rood fruit
en een lichte kruidigheid. De
smaak zet geurig en rond in en
eindigt met een soepele
afdronk, zachte tannine
eikenhout. 

Drinken bij

Goed te combineren met wild-
en stoofgerechten of een milde
kaas. 

Houdbaarheid
Nu prima op dronk, houdbaar
tot vijf à zes jaar na oogst.

Druivenrassen
70% Garnacha Tintorera, 30%
Monastrell

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
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Venâncio da Costa Lima Moscatel
Roxo de Sétubal Pioneiro 2014

€ 16,95

Moscatel de Setúbal behoort van oudsher tot de
beste zoete muskaatwijnen van de wereld. Het
familiebedrijf Venâncio da Costa Lima maakt in
het gebied rond Palmela op het schiereiland
Setúbal al sinds 1914 deze beroemde wijnen en
maakte de Pioneiro als eerbetoon aan de
oprichter. Deze producent wordt tot de beste
moscatelmakers van Portugal gerekend en won al
tweemaal het concours Muscats du Monde met
de zeldzame roxo. Deze bijzondere druif was
bijna verdwenen maar is door een handvol
kwaliteitswijnmakers gered. De Roxo Pioneiro
won goud op het concours Muscats du Monde, is
complex van geur en heeft een lange,
aanhoudende en bijzonder mooie afdronk.

Onderscheidingen

2013 Arts en Auto Magazine - december 2017:

Weldadige Portugees

2013 Concours Muscats du Monde 2017: Top

10 Beste muscats ter wereld | Gouden

medaille

2012 Challenge International du Vin 2017:

Gouden medaille

Proefnotitie
Oranjerode versterkte zoete wijn
met een intens aroma van
muskaat, geroosterde tonen en
rood fruit. De krachtige smaak is
mooi in balans en eindigt
aanhoudend met veel
concentratie.

Drinken bij
Uitstekend aperitief bij pittige
hapjes, maar ook zeer geschikt
als dessertwijn en bij gedroogd
fruit.

Houdbaarheid
Nu op dronk, geopend
meerdere dagen in de koeling
goed houdbaar.

Druivenrassen
100% Muscat

Persoonlijke proefnotitie


