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Domaine Raimbault Sancerre Les
Godons halve fles 

De sancerre is een van de beste witte wijnen van
Frankrijk. Dit kleine gebied behoort tot de Loire,
maar ligt feitelijk precies tussen de Loire en de
Bourgogne in. De gebruikte druivensoort is de
sauvignon blanc. Juist de combinatie van een
gematigd klimaat (langzame rijping van de druif),
de bijzondere kalk-ondergrond en een gunstige
ligging van de wijngaarden op heuvels (optimaal
aantal uren zonneschijn) maakt de sancerre tot
een grote wijn. De producent van deze wijn is
Philippe Raimbault. Hij bezit de Les Godons
wijngaard in de gemeente Sury-en-Vaux, die tot
de beste van de Sancerre worden gerekend.

Onderscheidingen

2011 Perswijn **** perzik en meloen, rijpe stijl,

kruisbessen, zacht, mooie zuren, lekker.

Proefnotitie
Topkwaliteit sancerre met een
krachtige sauvignongeur en een
verfijnde, frisse en zuivere
smaak met voldoende lengte.

Drinken bij
Uitstekend bij visschotels of als
eetlustopwekkend aperitief.

Houdbaarheid
Vanaf nu op dronk en
desgewenst te bewaren tot zes
jaar na de oogst.

Druivenrassen
100% Sauvignon Blanc

Persoonlijke proefnotitie
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Domaine Sébastien Dampt Chablis
halve fles 

De Chablis Villages van rijzende ster Sébastien
Dampt behoort zonder twijfel tot de mooiste
expressies van de streek. Wijn maken gebeurt
hier zoals in vroeger tijden: traditioneel en zonder
opsmuk. Zo eenvoudig als die insteek mag
klinken, zo indrukwekkend is het resultaat. De
chardonnaydruiven voor zijn Chablis Villages
oogst Sébastien uit verschillende percelen,
waarvan de grootste maar liefst 45 jaar oude
stokken bezit. Na het persen van de druiven
vergist en rijpt de wijn in roestvrijstalen tanks. Dit
is Chablis zoals Chablis bedoeld is. Verfijnd,
beendroog, kalk-achtig en met tonen van granny
smith-appel en citrusvruchten. Een uitstekend
aperitief, maar ook dé combinatie met schaal- en
schelpdieren, zoals oesters.

Proefnotitie
Verfijnde droge witte wijn met
een aroma van bloemen en rijp
geel fruit. De smaak zet fris, vol
en sappig in en eindigt met een
fraaie en aanhoudende afdronk.

Drinken bij
Uitstekende begeleider van vele
visgerechten, zowel koud als uit
de oven; klassiek bij oesters.

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

Druivenrassen
100% Chardonnay

Persoonlijke proefnotitie
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Monte del Frà Lena di Mezzo
Valpolicella Ripasso Classico
Superiore halve fles 

Door de uiteenlopende manieren van vinificatie
kan Valpolicella heel verschillend in stijl zijn. Deze
varieert van licht en fruitig (Valpolicella) tot zeer
geconcentreerd (Valpolicella Amarone). Ook op
het Tenuta Lena di Mezzo worden verschillende
wijnen gemaakt. Voor de Ripasso wordt het beste
deel van de rode valpolicellawijn apart gehouden
en in februari aangevuld met de uitgegiste druiven
van de geconcentreerde Amarone-wijn. Hierdoor
ontstaat een tweede gisting die de wijn volledig
verandert en veel meer concentratie in kleur,
aroma en smaak tot gevolg heeft. Hierna rijpt de
wijn ongeveer twaalf maanden in kleine
eikenhouten fusten.

Onderscheidingen

2016 De Grote Hamersma 2019: 8.5 | Zwoelheid,

luxe bonbons, kersenlikeur, zoete specerijen

2015 James Suckling - oktober 2017: 92/100

punten | Lots of tension, fine acidity and a

minerally, driven finish

2015 Wine Spectator Insider - oktober 2017:

90/100 punten | Generous crushed black

cherry and raspberry fruit

Proefnotitie
Helderrood van kleur, met enige
evolutie. Het verfijnde aroma
bevat nuances van rijp, gekonfijt
fruit, lichte kruiden en een tikje
eikenhout. De smaak is elegant,
vol en aromatisch. De afdronk is
aanhoudend, met lichte, milde
tannine.

Drinken bij
Een mooie begeleider van
gevogelte of varkensvlees.

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

Druivenrassen
80% Corvina Veronese, 20%
Rondinella

Persoonlijke proefnotitie



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

Château Cap Saint-Martin Blaye
Côtes de Bordeaux halve fles 

Deze rode Côtes de Blaye is een van de meest
milde rode wijnen in de Bordeauxstreek. Door het
gebruik van vrijwel uitsluitend merlotdruiven doet
de wijn in stijl zelfs denken aan een saint-émilion
of lichte pomerol. Wijnmaker Pierre Ardoin
studeerde wijntechniek aan de Universiteit van
Bordeaux. Een van de belangrijkste
boodschappen die hier worden gedoceerd, is het
maken van vooral soepele rode wijnen volgens
de nieuwste inzichten. De tijd van harde tannines,
die de wijn drogend en bitter doen smaken, is
een gepasseerd station voor deze moderne
wijnmakers.

Proefnotitie
Een volrode bordeaux met een
kruidig, licht gerijpt aroma. De
volle, soepele en ronde smaak
geeft de wijn een mooie
structuur en een geurige,
verfijnde afdronk.

Drinken bij
Lekker bij rood vlees, vederwild
of zomaar buiten de maaltijd
om.

Houdbaarheid
Vanaf drie jaar na de oogst op
dronk en houdbaar tot achtjaar
na de oogst.

Druivenrassen
90% Merlot, 5% Cabernet
Sauvignon, 5% Malbec

Persoonlijke proefnotitie


