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Okhuysen
Vinée Vineuse

Blad voor bijzondere wijnen

HET VERHAAL ACHTER  

BORDEAUX 
+ 16 WIJNEN 
DIE IEDEREEN VERDIENT

DE BESTE ROSÉS 
MUST-DRINKS 
VOOR DEZE ZOMER

NIEUW DOMEIN! 
L’ESPRIT DE LA FONTAINE

MOET JE PROEVEN: 
GASTRONOMISCHE DORSTLESSER 

LAMBRUSCO
VEELZIJDIGE DRUIF 
PINOT BLANC

+ SPAANS WIT + ZOMERS ROOD + MAKKELIJK KIEZEN: PROEFPAKKETTEN



Nu bij doos van 6:

€ 7,20 per fles

€ 7,95

Een berichtje verschijnt op mijn telefoon. Een vriend uit Nederland zit in Bordeaux en vraagt of ik gezellig in een 
kroegje in het centrum nog een glas kom drinken. Het is Vinexpo-tijd, voorheen de grootste wijnbeurs van de 
wereld, inmiddels ingehaald door Prowein in Düsseldorf. Maar toch, een groot deel van de wijnwereld gaat tijdens 

Vinexpo nog altijd graag naar Bordeaux. Al is het maar voor alle feestjes op de prachtige chateaus die hun gasten deze 
dagen in de watten leggen. Het mag wat kosten allemaal. Ik antwoord hem dat ik niet in Bordeaux ben, maar heerlijk 
rustig in de Bourgogne zit.

Dat ‘Bordeauxspecialist’ Okhuysen niet op Vinexpo aanwezig 
is, verbaast sommige mensen. Zeker, we zijn gek op deze stad 
en zijn wijnen, maar tijdens Vinexpo is het er ontzettend druk 
en een maand geleden waren we er ook al uitgebreid om de 
nieuwe oogst te proeven. Helaas hebben we gewoonweg niet 
overal tijd voor; er moet ook gewerkt worden. Onze prioriteit 
ligt qua inkoop nu even bij de Bourgogne. Komend najaar gaan 
we de 2017’s aanbieden en die willen we terug proeven nu 
ze net gebotteld zijn. Daarnaast komen we vast kennismaken 
met 2018, die we van het vat proeven.

Ondanks het feit dat de thuisblijvers bij Okhuysen ons 
traditiegetrouw een goede vakantie wensen, is onze trip 
naar de Bourgogne als altijd zeer intensief. We rijden op 
maandagochtend voor dag en dauw weg, om voor het 
middaguur in de Champagne te zijn, waarna we na een 
snel stokbroodje Emmenthaler in de wijngaard, via Chablis 
doorrijden naar Beaune. Om 19.30 uur verlaten we onze 
laatste afspraak van de dag. We eten een hapje in een van 
de heerlijke restaurantjes die Beaune rijk is en kiezen een 
voor ons onbekende fles van de lijvige wijnkaart. Na het eten 
is het voor mij de hoogste tijd om me in mijn hotelkamer 
terug te trekken om de laatste hand te leggen aan de Vinée 
Vineuse-teksten. 

De deadline is eigenlijk verlopen, dus ik moet even 
doortrekken de komende avonden. Het verhaal dat ik aan het 
schrijven ben, gaat nota bene over Bordeaux. Bordeaux… zelfs 
als ik in de Bourgogne zit. Maar ik heb veel te vertellen. Het zal 
een uitdaging worden om binnen de afgesproken hoeveelheid 
tekst te blijven. Voor Bordeaux hoef ik niet te zoeken naar 
inspiratie en heb ik geen naslagwerk nodig om aan informatie 
te komen. Bordeaux stroomt door m’n aderen. Al is dat deze 
avond eigenlijk een verrukkelijke gevrey-chambertin van 
Domaine Marc Roy. Wat een geweldige wijn. Ik neem me voor 
om de volgende dag contact op te nemen om uit te vogelen of 
ze al in Nederland geïmporteerd worden, maar ik ben bang 
van wel. 

Bijna in dezelfde stijl van deze Marc Roy, introduceren we 
in deze Vinée Vineuse een fantastisch nieuw domein. Het 
compliment is een beetje overdreven en de wijnen komen 
ook helemaal niet uit de Bourgogne, ‘slechts’ uit de Languedoc. 
Maar Jean-Claude Zabalia maakt in de wijngaarden uit 
het achterland van Pézenas wijnen met een lichtvoetige 
verfijning en smaakintensiteit  die zo heerlijk zijn, dat we ons 
gedwongen zagen om hiermee aan de slag te gaan (zie pag. 
34-35). Lichtvoetigheid en doordrinkbaarheid zijn sowieso 
kenmerkend voor alle wijnen in deze zomereditie van Vinée 
Vineuse. Ze passen bij de lange, warme en zonnige dagen 
waar we op hopen!

Xavier Kat

Verfrissende verdicchio
uit de Marken

Dit zou wel eens de lekkerste witte zomer
wijn van Italië kunnen zijn. In ieder geval 

komt de verdicchio uit een van de leukste 
vakantiegebieden, de Marken, gelegen in het 
midden van ‘de laars’ aan de azuurblauwe 
Adriatische Zee. Wij komen er graag, voor de 
rijke (wijn)historie, het prachtige glooiende 
landschap, de sympathieke ‘locals’ en de 
gevarieerde, smaakvolle keuken. 

En niet in de laatste plaats om de verrukkelijke 
wijnen van Conti di Buscareto, een domein vol 
ambitie en volop in ontwikkeling, te proeven. Zo’n 
40 kilometer ten noordwesten van de stad Ancona 
vinden we de verdicchio-wijngaarden die ten tijde 
van Hannibal al beroemd waren. De geschiedenis 
leert ons dat Hannibal via de Marken Rome wilde 
aanvallen, maar dat zijn soldaten de strijd verloren 
omdat ze te veel van de verdicchio-wijn hadden 
genipt. U bent dus gewaarschuwd: deze wijn is 
gewoon verschrikkelijk lekker!

2018 Verdicchio dei Castelli di Jesi (solo)
Conti di Buscareto
De druiven worden met de hand geplukt en snel 
naar de koele kelders gebracht. Daar ondergaan 
ze een zachte persing en vergist het sap op lage 
temperatuur. Heerlijke tonen van stro, groene 
appel, citrusfruit en amandel stuiven het glas uit. 
De smaak is mooi in balans, met spanning, fruit, 
minerale tonen en een knisperend frisse finale. 
Op dronk: tussen nu en 2021
Bij doos van 6: € 7,20 per fles € 7,95

Op zoek naar lichtvoetigheid
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WIJNBLAD VAN OKHUYSEN
Postbus 501, 2003 RM Haarlem

COPYRIGHT
Wijnkoperij Okhuysen 

JAARABONNEMENT
Het wijnblad Vinée Vineuse kost € 15,80 per jaar.

AAN DEZE VINÉE VINEUSE WERKTEN MEE: 
Xavier Kat, Marc Keulen, Sylvana Oortwijn,  
Brenda ten Brinke, Elisa Duivestein, Cynthia Koch, 
Job Joosse, Yves van Maren en Aad Kuijper.

FOTOGRAFIE 
Xavier Kat, Cynthia Koch en Fotografie Alexander.

CONCEPT & VORMGEVING
XDialogue

PRIJZEN
Deze zijn strikt netto en inclusief btw.

BETALING
Binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
IBAN NL56 INGB 0670 8139 58

LEVERING
Leveringen binnen Nederland zijn kosteloos bij een 
minimale afname van 24 flessen of een mini mum 
factuurwaarde van €140,- per zending.
Bezorging in Haarlem en omgeving geschiedt met 
eigen bezorgdienst.
Leveringen in België zijn kosteloos bij een 
minimale afname van 36 flessen en een minimum 
factuurwaarde van € 350,- per zending.

LOOPTIJD AANBIEDINGEN
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m
5 september 2019.

OKHUYSEN WIJNGARANTIE
Is een wijn kwalitatief niet in orde, dan wordt deze 
door ons retour genomen en krijgt u desgewenst 
een creditnota of uw geld terug. Voldoet een wijn
om andere redenen niet aan uw verwachting, dan 
nemen wij de ongeopende flessen van u retour en 
ontvangt u voor deze retourflessen van ons een 
creditnota of uw geld terug.

KANTOOR/VERKOOP/BESTELLEN/OPSLAG/
EXPEDITIE
Küppersweg 19-21-23
2031 EA Haarlem
t 023 5312240
f  023 5324815
e vineus@okhuysen.nl
w okhuysen.nl

POSTADRES
Postbus 501, 2003 RM Haarlem

WINKEL/KELDERS EN PROEVERIJEN
Gierstraat 34, 2011 GE Haarlem

OPENINGSTIJDEN WINKEL
Dinsdag t/m vrijdag tussen 9.30 en 18.00 uur
Zaterdag tussen 9.00 en 17.30 uur

INHOUD

10 20

Advies nodig? Bel ons op 023-5312240

34 40
In ons vorige nummer stonden we uitgebreid stil bij de wijnen die we tijdens onze 

ontdekkingstocht door Spanje zijn tegengekomen. Een van die ontdekkingen was Adegas 
Gran Vinum, uit Rías Baixas. Dat ligt in het uiterste noordwestelijke puntje van Spanje, aan 
de kust en tegen Portugal aan.

Wat dit gebied bijzonder maakt en uitermate geschikt voor wijnbouw, is onder andere het unieke 
microklimaat. Rías Baixas ligt direct aan de oceaan, tussen glooiende heuvels en inhammen in 
de kust, een soort fjorden die ze daar ria’s noemen. Je ruikt er de zilte lucht en onder je voeten 
kraken kleine schelpjes, ‘die de bodem voeden’. De zomers zijn relatief koel en de winters zacht. 
De enthousiaste, maar bescheiden wijnmaker Enrique Piñeiro Cores verbouwt zijn druiven aan 
de oevers van de rivier Umia. De lat ligt hoog op Adegas Gran Vinum: alleen de perfect gave en 
rijpe druiven worden – met de hand – geplukt. De typische druif uit deze streek, albariño, heeft 
kleine besjes en stevige schillen. Perfect om onder deze omstandigheden te groeien. De druif 
maakt makkelijk suiker, rijpt dus goed maar behoudt ook zijn zuren. 

2018 Mar de Viñas Albariño  Rías Baixas
Adegas Gran Vinum
De albariño geurt naar bloemen, mineralen en frisse tonen van wit fruit. De wijn is prachtig 
zuiver met een klein vetje, levendige zuren en een ziltige afdronk. Een genot in het glas! Geniet 
van Mar de Viñas bijvoorbeeld met gegrilde sardientjes, kreeft, krab, sushi of kip.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 10,50 € 11,25
Bij doos van 6: € 9,95 per fles

Wijngaard aan zee
02 Verfrissende verdicchio

03 Voorwoord

05  Albariño uit de Rías Baixas

06 Winnaar Petrus en ander
 Wijnig Nieuws

08 Portret van een wijnmaker: 
 Pierre-Marie Papin

09  In de wijn gedoopt:
 Can Feixes Blanc Seleccío

10  Onze topselectie onder € 7,50

16 Guffens au Sud

18 Verhaal achter de druif: 
 Pinot Blanc

20 Alles wat je altijd al wilde weten 
 over Bordeaux 

30  Pure wijnen uit Marlborough

32  Rood om koel te drinken

34  Nieuw domein! 
 L’Esprit de la Fontaine

36 Rosés met een verhaal

38 Joosse on the job: Lambrusco

39  Proefpakketten

40 Dé zomerwijn van 2019
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Wat was het weer genieten in onze magazijnen op 12 en 13 april tijdens 
de 31ste editie van Proeven tussen de Stellingen. Enthousiaste gasten, 
fantastische wijnmakers en bijna tweehonderd wijnen open om te 
proeven. Wij denken dat er weer veel ontdekkingen zijn gedaan, dat u 
mooie wijnen heeft geproefd en er hopelijk in oktober ook weer bij bent. 
Ook in de inmiddels beruchte tombola was het raak: op zaterdag trok Jan 
Hein Sträter uit Velp de meest gewilde wijn ter wereld, Chateau Petrus! 
Nogmaals gefeliciteerd met deze hoofdprijs!

Voor in de agenda
Inmiddels hebben we ook een datum geprikt voor de najaarseditie van 
Proeven tussen de Stellingen: 11 en 12 oktober. We hopen daar weer veel 
Vinée Vineuse lezers te ontmoeten!

Diverse Okhuysenwijnen werden onlangs weer zeer goed beoordeeld door onder 
andere Decanter. Onze 2017 Picpoul de Pinet van Moulin de Gassac kreeg maar liefst 
9094 van de 100 punten. Heerlijke wijn voor dit seizoen, drink hem bijvoorbeeld met 

schelpdieren en lichte visgerechtjes. Het nieuwe oogstjaar is net binnen!

Sparkling 
good!
Een mousserende wijn geeft meteen een feestelijk 

gevoel. Of het nu als aperitief is (bijkomend voordeel: 
hij zorgt voor een ‘schoon’ smaakpalet!) of om te 
proosten op een mooi moment, genieten is het in alle 
gevallen.
De laatste tijd zien we steeds meer sparkling rosés 
om ons heen, en dat past natuurlijk ook helemaal 
bij de zomer. Met dit lichtzoete exemplaar van 
Bornos steel je op elk feestje de show. 

Espumoso semiseco rosado Rueda
Palacio de Bornos 
€ 8,70 per fles 

Verkrijgbaar via okhuysen.nl

Wilt u zich verdiepen in wijn? Misschien 
een stoomcursus van een avond, 
een Wijnvignet SDEN1 behalen, een 
uitgebreide cursus volgen voor het 
SDEN3-examen of alles leren over de 
perfecte wijn-spijscombinaties? 
Dat kan allemaal bij Okhuysen! Onze 
bevlogen docent Cente Oostlander neemt 
je graag mee in de prachtige wijnwereld. 
Na de zomer gaan we weer vol van start! 
Meer info op okhuysen.nl

Leren over wijn

Cente Oostlander is onze wijndocent. 
Cente is naast Register Vinoloog 

ook een van de slechts 22 Register 
Wijndocenten in Nederland. Dit 

houdt in dat Stichting Wijn Onderwijs 
Nederland hem officieel erkend heeft 

als docent met goede kwalificaties en 
uitgebreide actuele kennis. 

Winnaar Petrus

Highly recommended

Nieuwe herkomstbenaming Cava
Cava wordt in een heel groot gebied in Spanje gemaakt. Om 
de herkomst van kwaliteitscava te garanderen is de collectieve 
merknaam Corpinnat gelanceerd. Cor, verwijzend naar coeur, 
hart en pinnat naar Penedès. 
Het gaat om mousserende wijnen uit bepaalde zones van 
de Penedès, die aan specifieke regels moeten voldoen. Het 
initiatief kwam van een aantal wijnmakers, waaronder die 
van Huguet Can Feixes. Aanvankelijk was het de bedoeling 
om Corpinnat als extra kwaliteitslabel aan de DO Cava toe te 
voegen. 

Helaas kwam er geen overeenstemming tussen Corpinnat 
en de DO Cava bazen, om twee aanduidingen op het etiket te 
zetten. De wijnmakers voeren nu dus het label Corpinnat en 
niet meer DO Cava. Lees meer over Can Feixes in de column 
van Aad Kuijper op pagina 9! Joan en José-Maria Huguet, samen met hun moeder.
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Ook geweldig zonder 
asperges
Wijn-spijs combinaties. Ik weet niet 
waarom, maar als ik ergens een hekel 
aan heb is het dat wel. Het oeverloze 
getut met “wat waarbij te drinken”, ik 
krijg er jeuk van. Heeft iemand last 
van allergieën? Ja ik, voor wijn-spijs 
combinaties.
En toch combineert iedereen maar 
raak tegenwoordig. Waarbij geldt: 
hoe minder de fles hoe gewichtiger 
de aanbevelingen. “Heerlijk bij een 
geroosterde lamsbout met tijm” roept 
het achteretiket van de driestuiverwijn 
mij toe. Het zal wel aan mij liggen 
maar ik denk dan meteen, waarom 
niet met rozemarijn, of dille, en mag ik 
‘m dan niet drinken bij kip, of pasta, en 
wat als ik vegetarisch ben, of gewoon 
geen honger heb? Jammer hoor.
Wijn-spijs combinaties of 
foodpairings zoals ik laatst een hippe 
horecajongen hoorde zeggen: ik vind 
het maar gedoe.
Net als wijnarrangementen, ook 
zo’n ding. Van een fles wil ik nog 
wel weten waar-ie vandaan komt, 
het hellingspercentage van de 
wijngaard en de naam van de hond 
van de wijnmaker, maar van een 
heel arrangement? Bij ieder glas, 
een avondvullend verhaal van de 
sommelier? Ik herinner me etentjes 
waarbij mijn gezelschap niet meer 
aan het woord kwam, zo druk was de 
sommelier bezig om ons te imponeren 
met zijn kennis. 

Dat de volgende wijn vernoemd was 
naar de zuster van de overleden tante 
van de wijnmaker en dientengevolge 
zo geweldig samenging met de zacht 
gegaarde grietfilet op het bedje van 
zuring. 
Je kunt ook teveel je best doen, dacht 
ik in stilte. Dat geldt voor sommeliers 
maar ook voor wijn. Een wijn moet naar 
mijn smaak een zekere bescheidenheid 
herbergen. Hij begeleidt het maal maar 
doet dat het liefst in stilte. 
Daarom heb ik meer met de wijze 
waarop Spanjaarden met wijn omgaan. 
Een gemiddelde Spanjaard bestelt 
eerst een mooie fles en ziet daarna wel 
wat-ie erbij gaat eten. Kijk, dat schiet 
lekker op. Zo dronk ik laatst zonder 
enige culinaire reden de witte seleccío 
van Can Feixes. 
Wat een wijn. Hij lijkt bedrieglijk 
eenvoudig, maar voor de goede 
luisteraar zit hij vol schitterende tonen. 
Mooie zuren, geweldige lengte. 
Hij combineert uitstekend bij een 
zwoele zomeravond of een zonnige 
terrasdag. 
Zoekt u iets bijpassends voor een 
druilerige zondagmiddag dan adviseer 
ik de Cava Huguet, ook van Can Feixes. 
Ook een favoriet van monsieur Louis, 
overigens. Wie deze een keer geproefd 
heeft, drinkt nooit meer champagne. En 
mocht u wel van wijn-spijs combinaties 
houden: beide pairen ze geweldig met 
asperges. Bon appetit.

2018 Blanc Selecció Penedès
Bodegas Can Feixes

Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 10,20 € 10,95

Bij doos van 6: € 9,20 per fles

Aad Kuijper is ex-wijnboer  
(Mas des Dames), reclame schrijver, 
wijnschrijver, en romancier. In 2018 
verscheen zijn eerste roman “Anno”.

2018 La Grange  Vieilles Vignes 
Muscadet de Sèvre et Maine
Een assemblage van oude stokken van 
kleine percelen rondom Le Landreau 
met een bodem van micaschist. De wijn 

verbleef zeven maanden sur 
lie, waarna hij werd gebot-
teld. Een prachtig rijke wijn, 
met een heerlijke mineraliteit, 
iets van citrusvruchten en 
tonen van rijp geel fruit, mooi 
in balans en met een lange, 
elegante afdronk, met fijne 
zuren. Heerlijk bij schaal- en 
schelpdieren, vis en jonge 
geitenkaas. Schitterend!
Op dronk: tussen nu en 2024
Nu per fles: € 11,50 € 12,50
Bij doos van 6:
€ 10,95 per fles

2016 L d’Or
Muscadet de Sèvre et Maine
Een absolute topwijn, voor een gewel-
dige prijs, die prijkt op wijnkaarten bij 
toprestaurants wereldwijd! De drui-

ven komen van 45 jaar oude 
wijnstokken aangeplant op 
een granietbodem. De wijn 
verbleef twaalf maanden 
sur lie. Een zowel delicate 
als rijke wijn, zeer complex, 
met een prachtige minerali-
teit en gulle, rijpe fruittonen. 
Heerlijk bij stevige visgerech-
ten, met rijke sauzen en bij 
gerijpte kazen.
Op dronk: tussen nu en 2035+
Nu per fles: € 16,95 € 18,20
Bij doos van 6:
€ 16,25 per fles

2006 Excelsior
Muscadet de Sèvre et Maine
Luneau-Papin stelde een kleine hoeveel-
heid uit eigen kelder aan ons beschikbaar. 
De druiven komen van de beroemde 

Clos des Noëlles, gelegen in 
de cru Goulaine, die door 
Pierre-Maries overgrootva-
der in 1945 werd aangeplant. 
De wijn rijpte 36 maanden in 
ondergrondse vaten sur lie. 
Een schitterende minerali-
teit, exotische en muntach-
tige tonen, zeer complex en 
met een eindeloze afdronk. 
Waanzinnig!
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: € 54,95 € 59,50
Maximaal drie flessen per bestelling

Alle vooroordelen over muscadet kunt u aan de kant 
schuiven als u kennismaakt met de wijnen van Luneau

Papin. Nergens gebruikt men de grote mogelijkheden 
van de melon de bourgogne zo goed als op dit domein. 
Dit oude druivenras dat in de 16e eeuw door monniken uit 
de Bourgogne in Muscadet werd aangeplant, is een waar 
vergrootglas van terroir. Tenminste, wanneer aangeplant 
op de juiste plek, en wanneer de wijngaard op de goede 
manier wordt bewerkt, met lage rendementen, de rijpheid 
van de druiven perfect is en de druiven vervolgens op de 
juiste manier worden verwerkt. 
Ouders Pierre en Monique legden hiervoor al een prachtige 
basis. Zij verdeelden hun grond in diverse zones, met ieder 
een eigen bodemtype, een verschillende rijping van de 
druiven, en als resultaat ook ieder een eigen wijn. Zoon Pierre-
Marie en zijn vrouw Marie hebben dit werk de laatste jaren 
verder geperfectioneerd. Het zeer ambitieuze en bevlogen 
stel is allereerst overgestapt op een biologische en vervolgens 
biodynamische wijnbouw. Pierre-Marie heeft zich verder 
verdiept in de grote diversiteit aan bodemprofielen. Die 
zijn ontstaan door verschillende geologische breuklijnen, 
bestaande uit zand, micaschist, graniet, gneis en klei. Naast 

de bijzonder gevarieerde en zeer hoogwaardige bodem speelt 
ook het microklimaat een belangrijke rol. Het domein ligt in 
het zuidelijke en iets warmere deel van de appellation Sèvre et 
Maine, nabij de cru Goulaine. Het moeras van Goulaine zorgt 
voor een microklimaat binnen het heersende Atlantische 
klimaat, dat zorgt voor duidelijke verschillen in de rijping 
van de druiven. Met al deze verschillen weet Pierre als geen 
ander te spelen, waardoor de meest zuivere expressie van 
de terroir in zijn wijnen naar boven komt. Daarnaast kiest hij 
voor het handmatig oogsten en selecteren van de trossen, een 
voorweking van de druiven, waarvan de duur per perceel 
wordt bepaald, een lange, zachte persing van de druiven 
en het gebruik van enkel natuurlijke gisten. Op deze wijze 
maakt Pierre-Marie prachtig zuivere, minerale, complexe 
en harmonieuze wijnen, die afhankelijk van hun karakter en 
opvoeding sur lie (tussen de zes en 48 maanden – en soms 
nog langer) een enorm bewaarpotentieel bezitten. Zeker de 
topwijnen kunnen met gemak twintig jaar en ouder worden. 
Nog iets wat de meeste mensen niet weten over de melon de 
bourgogne en muscadet.
Bij veel grote witte wijnen draait het om mineraliteit. De 
wijnen van Pierre-Marie Luneau blinken hier in uit!

PORTRET 
BEVLOGEN 
WIJNMAKER
Pierre-Marie Luneau
Domaine Luneau-Papin

va
n e

en
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2018 Côtes de Gascogne 
Maison Lalanne
Dit is een heerlijke, frisse 
assemblage van de Zuid-
Franse colombard en de 
stuivende sauvignon-blanc. 
De druiven werden streng 
geselecteerd, koel vergist 
en er volgde een opvoe-
ding sur lie (op de fijne gist-
sporen) voor extra com-
plexiteit. Wat een fijn glas: 
exotisch fruit, kruiden en 
frisheid komen je tegemoet. 
De afdronk is verfijnd, mooi 
droog en biedt spanning. De 
geweldige prijs-kwaliteitver-
houding ten slotte is onge-
kend! Ideaal als start bij een 
zomerse maaltijd, zoals een 
salade met gegrilde vis of 
solo op het terras of tijdens 
een picknick.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: 
€ 5,50 per fles € 6,10

2018 Guilhem Blanc
Pays de l’Hérault 
Moulin de Gassac
De natuur in de Gassac-vallei 
is adembenemend mooi. De 
familie Guibert is met recht 
trots op wat hun vader en 
icoon, Aimé Guibert, heeft 
opgebouwd. Dit is een ver-
rassende assemblage van 
grenache blanc (40%), sau-
vignon blanc (30%) en de 
lokale terret blanc (30%), 
afkomstig van kleihoudende 
en kalkstenen bodems dicht-
bij de Thau-lagune. Uitbun-
dig parfum van gele bloe-
sem, kruisbes, citrus en iets 
kruidigs. De smaak is leven-
dig met sappig rijp wit en geel 
fruit en een frisse afdronk 
die lang aanhoudt. 
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6:  
€ 6,10 per fles € 6,75

2018 Colagón  Rueda 
Palacio de Bornos
De Colagón is niet meer weg 
te denken uit ons assorti-
ment. Louis Kat ontdekte in 
1993 deze parel uit Rueda, 
gemaakt van de aromati-
sche verdejodruif. Pala-
cio de Bornos is nog altijd 
een van de smaakmakers 
in deze historische wijn-
streek ten noordwesten van 
Madrid. Heerlijke levendige 
tonen van tropisch fruit en 
bloesem stuiven het glas uit. 
De smaak is rijk en gul met 
opnieuw veel sappig fruit en 
eindigt in een frisse, knispe-
rende finale. Verrukkelijk als 
aperitief, maar ook erg lekker 
bij tapas, een frisse salade 
of lichte, Aziatisch gekruide 
visgerechtjes.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6:  
€ 6,40 per fles € 7,10

2018 Chardonnay 
Pays d’Oc 
L’Orangeraie de Pennautier
Al sinds 1620, onder toezicht 
van Lodewijk XIII, wordt op 
dit chateau wijn gemaakt. De 
wijngaarden bevinden zich 
voornamelijk op zuidelijke, 
kalkrijke hellingen van de 
Montagne Noir, met prachtig 
zicht op de Pyreneeën. Door 
de relatief hoge ligging pro-
fiteren de druiven optimaal 
van de koele nachten en de 
mediterrane bries. In de neus 
verleidelijke aroma’s van 
rijp geel fruit en bloesem. 
De wijn bezit een plezierig 
‘vetje’ en biedt tegelijkertijd 
ook voldoende frisheid in de 
lange, zalige afdronk. Veelzij-
dig aperitief en ook lekker bij 
bijvoorbeeld gerookte zalm.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6:  
€ 6,40 per fles € 7,10

Al in de Griekse en Romeinse oudheid wemelde het op Sicilië van de 
wijngaarden. Tegenwoordig is de wijnbouw wat beperkter, maar door modern 

wijngaardbeheer en nieuwe vinificatietechnieken is de kwaliteit het laatste 
decennium sterk toegenomen. 
Zo troffen we in het verleden de wijngaarden voornamelijk in de lager gelegen gebieden 
aan, wat in combinatie met de hitte logge wijnen opleverde met nauwelijks fruittonen. 
Nu planten de wijnboeren hun wijnstokken vooral op hoger gelegen terreinen, waar 
ook de wind voor de nodige verkoeling zorgt. Het resultaat: elegante, frisse en mooi 
droge wijnen. De veelal vulkanische bodem houdt bovendien het water goed vast en 
is uitermate geschikt voor de twee bekendste inheemse druivenrassen van Sicilië; de 
blauwe nero d’avola en de witte grillo. 

2018 Grillo  Sicilia 
Molino a Vento
Deze grillo, afkomstig uit het westen van Sicilië, nabij Trapani, 
staat garant voor (zomers) genieten met een grote G. We ontdekken 
heerlijke aroma’s van tropisch fruit, mediterrane citrus en iets 
bloemigs. In de smaak lekker veel sap, milde kruiden en een 
aangename frisheid. Delizioso!
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: € 6,50 per fles € 7,20

Sicilië de opmars van een eiland!

Onze topselectie wit 
onder de € 7,50
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Er zijn weinig wijndrinkers die in de zomer niet genieten van een mooi, gekoeld glas rosé. Rosé is ook ontzettend 
veelzijdig: heerlijk bij de borrel, picknick, barbecue, lunch, diner, op het strand, het terras… De inzetbaarheid is 

eindeloos. En alleen de kleur al, zomer in je glas! Maar hoe zit het met deze roze verleiding? Hoe wordt hij gemaakt 
en hoe komt hij aan zijn kleur? 
Rosé wordt vooral gemaakt van blauwe druivenrassen. De meeste blauwe druiven hebben na het persen vrijwel wit of slechts 
licht gekleurd sap. Door (kort) in contact te komen met de schilletjes (een korte schilweking), krijgt de rosé haar verleidelijke 
kleur. Men kan de druiven hierna ofwel direct persen, net als bij een witte wijn, dan wel de druiven licht gekneusd in een 
vergistingstank doen en laten ‘bloeden’. Het eerste vrijgekomen sap wordt dan afgevloeid voor het maken van rosé. Van de 
resterende most wordt een geconcentreerde rode wijn gemaakt. Een andere manier om rosé te maken, zoals bijvoorbeeld 
veel in Duitsland gebeurt, is door witte en blauwe druiven gezamenlijk in de gistkuip te laten vergisten. 
Wij hebben hier vier heerlijke rosés geselecteerd om een eindeloze zomer mee door te brengen. 

2018 Guilhem Rosé 
Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac
In deze prachtig lichtroze wijn komen 
heerlijke aroma’s van viooltjes, 
kersen, bessen naar voren. Een 
weelderige rosé, fruitig maar ook licht 
kruidig waardoor hij zich prima laat 
combineren met eten. Denk aan rijk 
gevulde salades, groenteschotels, 
Provençaalse visgerechten of gegrilde 
tonijn. Met een glas van deze zachtroze 
Guilhem rosé in de hand, waan je je in 
Zuid-Franse sferen!
Op dronk: tussen nu en 2021
Bij doos van 6: € 6,10 per fles € 6,75

2018 Syrah rosé  Pays d’Oc
Domaine Terres Noires
De wijngaarden van Terres Noires 
liggen dicht bij de Middellandse Zee. 
Ze profiteren daardoor van een typisch 
mediterraan klimaat met hete zomers, 
zachte winters en een verkoelende 
zeebries. Deze 100% syrah heeft veel 
fruit zoals zwarte bessen, framboosjes 
en kersen. Verder veldbloemen, veel 
sap, een klein pepertje en fijne zuren 
in de afdronk. Heerlijk bij een zomerse 
lunch, als aperitief en bij de barbecue.
Op dronk: tussen nu en 2021
Bij doos van 6: € 6,10 per fles € 6,75

2018 Pêché de Vignes rosé
Pays d’Oc
Collovray & Terrier
Wijnmakers Jean-Luc Terrier en 
Christian Collovray (van Domaine 
des Deux Roches uit de Bourgogne) 
waren toe aan een nieuwe uitdaging. 
Dus kochten ze enkele hooggelegen 
percelen in de omgeving van Limoux, 
in het zuiden van Frankrijk. Pêché de 
Vignes rosé is een assemblage van 
cinsault, grenache en syrah, die direct 
werden geperst. Een aromatische rosé, 
lichtroze van kleur, die smaakt naar 
heerlijk sappig rood fruit. 
Op dronk: tussen nu en 2020
Bij doos van 6: € 6,20 per fles € 6,80

 

2018 Huerta del Rey rosado
Palacio de Bornos
Met haar diep rood-roze kleur en onweerstaanbare smaak van 
sappig rood fruit met een heel klein pepertje, heeft deze rosado 
al heel wat harten veroverd. Een wijn van alle seizoenen, maar 
zeker in de zomer onmisbaar! Net als de andere wijnen van 
Palacio de Bornos blinkt Huerta del Rey uit in de ideale balans 
tussen extract en verfijning. Lekker bij de barbecue en tapas. 
Op dronk: tussen nu en 2021
Bij doos van 12: € 6,30 per fles € 6,95

Onze topselectie rosé 
onder de € 7,50

Een glas vol vrolijk fruit 
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In het noordwesten van Spanje ligt de regio Toro, hét Spaanse wijngebied in 
opkomst. Toch gaat de geschiedenis van deze Denominación de Origen al terug 

tot de tijd van de Middeleeuwen. De belangrijkste druif in dit gebied is nog altijd 
de zwoele tinta de toro, oftewel tempranillo. 
De beste wijngaarden in dit gebied zijn hooggelegen. Die van Bodegas Toresanas liggen 
op zo’n 700 meter hoogte en zijn in het bezit van een kleiachtige, kalkhoudende grond. 
Lange, hete zomers zorgen voor fruit dat sneller rijpt. Tezamen met de hoge ligging en 
strenge winter, geeft dit wijnen die uitblinken in kracht, frisheid en ongecompliceerd 
zwoel fruit. 

2016 Orot  Toro
Bodegas Toresanas
Een opgewekte neus van rood fruit en kruiden. De smaak is sappig en biedt 
verleidelijke aroma’s van levendig bosfruit en iets bloemigs. De afdronk is zacht en 
uiterst elegant. Lekker in combinatie met een rijk gevulde tapasplank. Heeft voldoende 
kracht om deze zomer ingezet te worden als barbecuewijn! 
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 12: € 6,25 per fles € 6,90

2017 Guilhem Rouge  Pays de l’Hérault 
Moulin de Gassac
Wie wel eens in de Languedoc is geweest, kan niet anders dan 
verliefd zijn op dit prachtige stukje natuur. Tel daar trotse inwoners, 
een fantastische keuken en een bruisend leven bij op en je hebt alle 
ingrediënten voor een perfecte vakantie. Hier leef je écht als God 
in Frankrijk. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de 
heerlijke wijnen die hier gemaakt worden. Met onze Guilhem rouge 
haalt u het mediterrane leven in huis. Deze meervoudige winnaar 
op Nederlandse Wijnconcoursen, een assemblage van grenache, 
carignan en syrah, is heel soepel, fruitig en ideaal om elke dag van 
te genieten. We ruiken de typische garrigue, specerijen en cassis. De 
smaak doet denken aan sappige kersenjam en frisse bessen. Heerlijk!
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: € 6,00 per fles € 6,65

2015 Hommage au Musicien SaintSaëns  Pays d’Oc 
Domaine de la Gineste
Nog zo’n wijn uit de Languedoc die uitblinkt in soepelheid en sappig 
fruit. Hommage au Musicien wordt gemaakt op het kleine Domaine 
de la Gineste. Het geheim van deze wijn? Henri Fabre Luce voegt 
‘stiekem’ een kleine hoeveelheid cabernet-sauvignon toe aan de 
assemblage. Dit geeft de wijn nét iets meer kracht en pit. Dat Henri 
dit geheime recept liever niet prijs wil geven, blijkt wel uit het etiket: 
hier wordt alleen gerept over de merlotdruif. De wijn geurt naar 
bramen, bessen, laurier, kruiden en een beetje leer. De smaak is 
zacht en soepel, maar tegelijkertijd pittig met een goede concentratie 
en heel puur fruit. De afdronk is kruidig en lekker fris.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: € 6,30 per fles € 6,95

2018 Nero d’Avola  Sicilia
Molino a Vento
Sicilië kent een Middellands-Zeeklimaat: de winters zijn er zacht, 
de zomers zijn er lekker warm. Het zeebriesje maakt het er zeer 
aangenaam. Het heersende microklimaat draagt bij aan heerlijk 
frisse wijnen. Familie Di Maria zwaait op Molino a Vento de scepter 
en geeft de Nero d’Avola een korte houtopvoeding van vier maanden. 
Dit geeft de wijn extra complexiteit en diepgang, zonder dat de 
frisheid in deze cuvée verloren gaat. In de neus rijp rood fruit als 
kersen en aardbeien, verse kruiden en bloemen. De smaak is mooi 
geconcentreerd en onweerstaanbaar sappig, met opnieuw rijp rood 
fruit, licht aardse aroma’s en een pittige, kruidige finale. Schenk hem 
deze zomer licht gekoeld, rond de 14°C.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: € 6,50 per fles € 7,20

2018 Corvina Garda
Palazzo Maffei
De Corvina Garda is de laatste in het rijtje bijzondere wijnen voor 
een bijzondere prijs. En zeker niet de minste! Met deze wijn haalt u 
de zomer in huis. Hij is lichtvoetig en tegelijkertijd in het bezit van 
een aangename kruidige fruitigheid. De neus is intens, vol rood 
fruit als kersen en bosbessen. Het smaakpalet is elegant en frivool, 
heeft bessig fruit, een goede structuur en eindigt in een zuivere, iets 
kruidige afdronk. Deze wijn schittert bij de Italiaanse keuken. Denk 
aan rijk gevulde borrelplanken, met olijven en gerijpte hammen of 
zelfgemaakte focaccia met tomaten en verse rozemarijn. Ook niet te 
versmaden bij gegrilde lamskoteletten van de barbecue.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu bij doos van 6: € 6,90 per fles € 7,60

Onze topselectie rood 
onder de € 7,50
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Het beste van Guffens
uit het zuiden

2018 Chardonnay 
Verget du Sud
Voor Verget du Sud koopt Guffens 
most of druiven bij boeren uit de regio. 
Ondanks de warmte overdag in deze 
regio, koelt het door de hoge ligging 
(tussen de 400 en 500 meter) ’s nachts 
voldoende af, waardoor de wijnstokken 
tot rust komen en de zuren behouden 
blijven. Deze chardonnay heeft mooie 
aroma’s van bloesem, honing, witte 
en gele vruchten. De smaak is heerlijk 
sappig, heeft een mooie concentratie en 
een schitterende afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 8,30 € 8,95
Bij doos van 6: € 7,95 per fles

De meeste mensen kennen JeanMarie Guffens natuurlijk als de koning van de chardonnay uit de 
Bourgogne. Met Domaine GuffensHeynen en Maison Verget heeft hij samen met zijn vrouw Maine een 

imperium opgebouwd. Maar de eigenzinnige Vlaming ziet altijd kansen en uitdagingen, en zo maakte hij 
in 1997 een uitstap naar het zuiden.
In de prachtige Lubéron kocht hij Château des Tourettes. Op Les Tourettes staan onder andere viognier, 
marsanne, roussanne en syrah aangeplant, maar ook zijn geliefde chardonnay. In deze schilderachtige omgeving 
kan de wijnkunstenaar doen wat hij het beste kan. En dat is: schitterende wijnen maken van oude wijnstokken, 
met lage rendementen, waarbij hij de natuur volledig haar gang laat gaan. Jean-Marie is geen wijnmaker 
die binnen de lijntjes kleurt en volgt altijd zijn intuïtie. Dit levert elke keer weer verrassende wijnen van 
uitzonderlijke kwaliteit op, mét onmiskenbare Guffens-signatuur. 

2018 Viognier
Guffens au Sud
De viognier is nogal een gevoelig 
druifje. Met recht druifje, want ze 
zijn klein van stuk. De opbrengsten 
van de viognierranken zijn dan ook 
relatief laag. Ze zijn bovendien vrij 
gevoelig voor ziektes en schimmels, 
en dat vraagt om extra waakzaamheid. 
Ook het oogsten luistert nauw: met te 
vroeg oogsten mis je de aroma’s, en 
ben je te laat, dan verliest de viognier 
zijn frisheid. Alles bij elkaar zorgde dit 
ervoor dat de druif onder producenten 
aan populariteit verloor. Maar veel 
wijnliefhebbers zijn juist gek op de 
druif, waardoor je hem toch steeds 
vaker tegenkomt. Jean-Marie weet 
als geen ander alle kwaliteiten van de 
viognier in de wijn te vangen: tonen 
van wit fruit, iets van abrikoos, en een 
lekker vetje. Rijk en vol, met een fijn 
bittertje in de mooie, zuivere afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 9,95 € 10,75
Bij doos van 6: € 9,60 per fles

2018 Chardonnay
Guffens au Sud
Voor Guffens au Sud gebruikt Jean-
Marie de druiven van zijn eigen 
percelen op Château des Tourettes. Zijn 
missie om ook buiten de Bourgogne 
heerlijke chardonnay te maken, 
heeft hij bij deze volbracht! Een 
onweerstaanbare wijn, rond en sappig, 
die mooi aansluit bij aardse groente, 
paddenstoelen, vis en gevogelte. 
Subtiele houttonen, rijp wit fruit 
en citrusvruchten, een rijke smaak, 
kortom: een echte chardonnay zoals 
alleen Guffens maken kan!
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 9,95 € 10,75
Bij doos van 6: € 9,60 per fles

2017 Classic blanc 
Guffens au Sud
Deze heerlijke cuvée is een assemblage 
van hoofdzakelijk marsanne, aangevuld 
met roussanne. Deze twee typische 
witte Rhônedruiven vullen elkaar goed 
aan: marsanne is stevig en rijk, terwijl 
de roussanne voor frisse elegantie en 
fruitigheid zorgt. Met de Classic blanc 
van Guffens waan je je zonder moeite 
in het zuiden met aroma’s van citrus, 
lavendel en kruiden. Ongelofelijk goede 
prijs-kwaliteitverhouding!
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 10,20 € 10,95
Bij doos van 6: € 9,80 per fles
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De familie van de pinots is bij alle wijn
liefhebbers bekend. Met name pinot noir 

en pinot gris (of pinot grigio) hebben vele 
enthousiaste en zelfs fanatieke aanhangers. 
Eigenlijk is de derde pinot, pinot blanc, de minst 
in het oog springende, bijna het buitenbeentje. 
Ten onrechte, want deze druif is wel degelijk in 
staat om verrukkelijke wijnen voort te brengen, 
met een uitstekend bewaarpotentieel en een 
brede gastronomische inzetbaarheid.

De pinot is een van de oudst bekende druivenrassen. 
Hij wordt al genoemd in documenten uit de 
dertiende eeuw, uit Île de France (omgeving van 
Parijs) onder zijn synoniem morillon. Het is echter 
niet duidelijk waar pinot is ontstaan. 

Strikt genomen kunnen we eigenlijk niet spreken 
over een familie van pinots. Pinot gris is een mutatie 
van pinot noir en pinot blanc is weer een mutatie 
van pinot gris. Er zijn zelfs nog meer pinots, namelijk 
pinot meunier, pinot noir précoce (wellicht beter 
bekend als frühburgunder) en pinot teinturier. Het 
zijn allemaal klonen van dezelfde pinot noir met 
wat kleine mutaties. Aan sommige wijnstokken van 
de pinot noir is het opvallend genoeg zelfs zo dat er 
blauwe, roze en witte druiven hangen. Natuurlijke 
kruisingen met andere druiven heeft veel bekende 
druivenrassen voortgebracht zoals bijvoorbeeld 
chardonnay en gamay noir. Tot het einde van de 
negentiende eeuw werd pinot blanc vaak zelfs nog 
voor chardonnay aangezien in de wijngaarden 
totdat ampelograaf (druivenstokonderzoeker) 
Victor Pulliat de twee druivenrassen na onderzoek 
in de Bourgogne definitief onderscheidde.   

Wist u dat pinot blanc ook in de Bourgogne staat 
aangeplant? Hier wordt het vooral gebruikt in de 
Crémant de Bourgogne. Daarnaast is het een van 
de toegestane druivenrassen voor champagne. 
Voor velen is pinot blanc echter onlosmakelijk 
verbonden met de Elzas, waar de druif niet alleen 
als solist, maar ook in assemblages schittert. In 
Duitsland en Oostenrijk staat de pinot blanc beter 
bekend als weiss(er)burgunder en vinden we 
prachtige minerale exemplaren.  

De druif brengt een karakteristieke stijl wijnen voort 
die men zou kunnen omschrijven als wat lichter 
dan pinot gris en wat slanker dan chardonnay. De 
wijnen hebben vaak een wat ingetogen karakter 
op de neus, frisse zuren en een fijne, toegankelijke 
rondeur. Opvoeding op eikenhout moet voorzichtig 
gebeuren: vooral de smaakintensiteit die nieuw 
eikenhout aan de wijn geeft kan voor pinot blanc 
te krachtig zijn. De beste droge witte wijnen van de 
pinot blanc hebben fraîcheur, pit en zijn heerlijk 
verkwikkend als aperitief of maaltijdbegeleider.

2018 Weisser Burgunder 
trocken  Rheinhessen
Weingut Katharina Wechsler
De charmante Katharina 
Wechsler groeide op tussen 
de wijngaarden van het 
kleine familiedomein in het 
dorpje Westhofen in het 
zuiden van Rheinhessen. 
Katharina en haar familie 
bezitten 17 hectare wijn-
gaard. De Westhofener 
Benn, met wijnstokken van 
meer dan vijftig jaar oud, 
is een ‘monopole’, geheel 
in bezit van de familie 
Wechsler. Daarnaast bezit-
ten ze percelen in wijngaar-
den met prachtige namen 
als Morstein, Steingrube 
en Kirchspiel. De druiven 
voor deze wijn komen uit 
de Westhofener Benn en de 
Westhofener Aulerde. De 
bodems bestaan uit mergel 
(kalkrijke klei) en löss. Deze 
wijn krijgt een opvoeding 
die volledig plaatsvindt op 
cuve (roestvrij staal). Een 
prachtig aromatische weiss-
burgunder met sinaasap-
pelbloesem, peer en ananas. 
De smaak is zuiver, gecon-
centreerd en eindigt in 
een schitterende minerale 
afdronk!
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 11,95 € 12,95
Bij doos van 6: € 11,50 per fles

2018 Pinot Blanc
Weingut Birgit Braunstein
In het oosten van Oosten-
rijk, nabij de Hongaarse 
grens, liggen aan de oevers 
van de Neusiedlersee de 
wijngaarden van Birgit 
Braunstein. Zij is al meer 
dan zeventien jaar eigena-
resse en wijnmaakster van 
dit vierhonderd jaar oude 
familiedomein. Ze werkt 
volledig biologisch-dyna-
misch in haar wijngaarden 
en probeert ook in de kelder 
zoveel mogelijk de natuur 
haar gang te laten gaan. Haar 
wijnen vallen op door hun 
zuiverheid, harmonie en 
frisse karakter. De druiven 
van deze wijn zijn afkomstig 
van de wijngaarden Fellner 
en Breitenmoss. Die zijn rijk 
aan Muschelkalk, wat een 
schitterende minerale smaak 
aan de druiven geeft. Het sap 
werd op inoxtanks vergist en 
verbleef zes maanden op de 
fijne gistsporten. De 2018 is 
krachtig met zwoel geel fruit, 
peer en mango. De smaak 
blijft heerlijk sappig en mooi 
fris. De afdronk is prach-
tig zuiver met een subtiele 
mineraliteit tijdens de lang 
aanhoudende finale.
Op dronk: tussen en 2022
Nu per fles: € 12,40 € 13,30
Bij doos van 6: € 11,95 per fles

2018 Weißer Burgunder 
trocken  Nahe 
Gut Hermannsberg
De spectaculair gele-
gen wijngaarden van Gut 
Hermannsberg worden 
beschouwd als de beste 
rieslingwijngaarden van de 
Nahe. Onder het motto ‘grote 
wijnen ontstaan in de wijn-
gaard’ worden nu karakte-
ristieke topwijnen gemaakt 
waarbij de terroir bepalend 
is. Dat gebeurt onder lei-
ding van keldermeester en 
bedrijfsleider Karsten Peter, 
een telg van een bekende 
wijnfamilie uit de Pfalz, 
met een schat aan ervaring. 
Naast hun geweldige ries-
lings staat er ook wat weiss-
burgunder aangeplant. Zoals 
Karsten Peter aangeeft weer-
spiegelt weissburgunder op 
een voortreffelijke wijze de 
vooral vulkanische bodems 
van de Winzenheimer Berg 
en van de legendarische 
Grosses Gewächs-wijngaard 
‘Kupfergrube’. Een mooie 
slanke stijl met veel expres-
siviteit. Op de neus groene 
appels, iets van papaja en 
verse kruiden. De minerale 
afdronk houdt lang aan met 
een subtiele romige textuur.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 13,25 € 14,20
Bij doos van 6: € 12,75 per fles

2017 Pinot Réserve
Domaine Dirler-Cadé
In het meest zuidelijke deel 
van de Elzas, ligt het domein 
van Jean en Ludivine Dirler. 
Zij werken sinds 1998 volle-
dig biologisch-dynamisch. 
Meer dan 40 procent van 
hun wijngaarden ligt op 
hellingen met een grand 
cru-status.  
De overige wijngaarden 
behoren tot de beste lieu-
dits (akkers). Ze verbouwen 
onder andere gewurztrami-
ner, muscat, riesling en pinot 
gris. Zowel de terroir als 
de biologisch-dynamische 
aanpak geeft de wijnen van 
Dirler een enorme rijkdom 
met een ongekende com-
plexiteit en verfijning. Een 
van de specialiteiten van 
Dirler is deze Pinot Réserve. 
Een combinatie van 45% 
pinot blanc en 55% auxer-
rois-druiven, van stokken 
van vijftig jaar oud. De neus 
is expressief, mooi floraal en 
geeft sinaasappelbloesem, 
limoen en iets van peer. De 
smaak is geconcentreerd, 
fris en het zuivere fruit 
treedt mooi op de voor-
grond. De afdronk heeft een 
zilte toets die zorgt voor 
spanning!
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 11,50 € 12,40
Bij doos van 6: € 10,95 per fles

Pinot blanc
een druif die alles heeft!
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Generaties Nederlanders zijn opgevoed 
met Bordeaux. Maar met de opkomst van 
andere wijnstreken en wijnlanden, is het 

grootste herkomstgebied ter wereld steeds 
meer op de achtergrond geraakt. Zijn de 
wijnen van elders beter? Bieden ze een betere 
prijskwaliteitverhouding? Sluiten ze beter aan 
bij de smaak van de jongere consument? Op al 
deze vragen is het antwoord ‘nee’. De wijnen 
uit Bordeaux zijn nog altijd geweldig en bieden 
voor ieder wat wils. Toch kampt Bordeaux met 
een flink imagoprobleem.

Alweer twintig jaar geleden kwam ik terug uit 
Bordeaux om bij mijn vader bij Okhuysen te 
komen werken. Na vijf jaar Bordeaux had ik maar 
één referentiekader: om wijn lekker te vinden, 
moest het smaken naar Bordeaux. Toentertijd nog 
niet een heel groot probleem, want zo’n 30% van 
de verkoop bij Okhuysen betrof Bordeaux. Wel 
moest ik flink aan de bak om andere druiven, 
streken, landen, en vooral  nieuwe smaken te 
leren kennen. De wijnwereld werd op deze 
manier alleen maar boeiender voor mij en ik 
nam voor mijn eigen consumptie zelfs een tijdje 
afstand van alles wat Bordeaux was. Heel lang 
duurde dat overigens niet. Uiteindelijk is het 
verlangen naar een goede Bordeaux gewoonweg 
te sterk.
Nadat ik een korte tijd bij Okhuysen bezig was, 
werd ik benaderd om Bordeauxles te komen 
geven op de wijnacademie, aan vinologen in 
opleiding. Ooit dé les van het jaar waar wijlen 
Pieter de Bruijn de klas inwijdde in de grote 
cru’s uit de Médoc en Saint-Emilion. Maar 
het – overigens prima – wijnbudget van de 
Wijnacademie is tegenwoordig niet meer 
toereikend om dit grote geweld uit Bordeaux op 
de proeftafel te zetten. De les draait daarom niet 
meer om etiketten, maar om de inhoud. Alle 
wijnen worden dan ook blind beoordeeld. Al 
proevend gaan de studenten met mij op een bijna 
vier uur lange ontdekkingsreis door Bordeaux. 
Aan het eind van de les begrijpen ze een stuk 
beter wat er in de wijngaarden en kelders van 
deze bijzondere streek allemaal gebeurt. Maar 
niet alleen in de wijngaarden en kelders, ook 
daarbuiten. Bordeaux is immers veel meer dan 
enkel de wijnen die er worden gemaakt.

Een chateau voor iedereen!
Op zoek naar onbekende toppers uit Bordeaux

Château Haut-Brion
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Een strategische ligging
Bordeaux heeft altijd een bijzondere positie 
gehad vanwege de ligging aan een natuurlijke 
zeehaven, met aanvoerroutes over de rivieren 
de Dordogne en de Garonne. Al vroeg kwam 
er zo een levendige overzeese handel in 
Bordeauxwijnen op gang. Helemaal toen in 
1152 Aliénor d’Aquitaine in het huwelijksbootje 
stapte met Henri II en Aquitaine onder Brits 
bewind kwam. Het waren overigens de 
Nederlanders die tijdens de terugkerende 
(handels)oorlogen tussen Frankrijk en 
Engeland de wijnexport in stand hielden. De 
Rotterdamse familie Beijerman vestigde zich 
in 1620 als eerste wijnhandelshuis nabij de 
rivier de Garonne in het centrum van Bordeaux. 
Meerdere handelaren (négociants) volgden dit 
voorbeeld. Aan de kades en in de achterliggende 
buurt les Chartrons verrezen pakhuizen met 
kelders om de wijnen, die vanaf de domeinen 
per vat werden aangeleverd, op te voeden en 
te verschepen. De handelaren bekwaamden 
zich steeds meer in het opvoeden van de 
wijnen. Zeker met de komst van sulfiet, dat de 
wijnen beter beschermde tegen bacteriën en ze 
daardoor geschikt maakte om te reizen. Terwijl 
de macht en rijkdom van de koopmannen 
alleen maar toenam, werd met hulp van 
Nederlandse waterbouwkundigen begonnen 

met het droogleggen van de moeraslanden in 
de Médoc. Opeens werd dit gebied ten noorden 
van Bordeaux toegankelijk. Grote stukken grond 
kwamen beschikbaar, grond die geschikt was 
voor wijnbouw. De rijke négociants kochten het 
land gretig op en om hun welvaart te etaleren 
lieten ze er kasteelachtige bouwwerken op 
zetten. Zo ontstonden de eerste Bordelaise 
chateaus. 
In aanloop naar de wereldtentoonstelling van 
1855 in Parijs liet Napoleon III een klassement 
maken van de wijnen van de Médoc en 
Sauternes, met de beste chateaus geklasseerd 
van eerste t/m vijfde grand cru classé. De 
wijnen werden tijdens de tentoonstelling 
geëxposeerd. Het prestige van Bordeaux nam 
hiermee wereldwijd verder toe. 
De grote welvaart van Bordeaux gaf de streek 
een flinke voorsprong ten opzichte van andere 
wijngebieden. Het bood de mogelijkheid om 
te investeren en te innoveren. Met de komst 
van een oenologische school die uitgroeide tot 
faculté d’oenologie, een universitaire opleiding 
tot wijnmaker, nam de kennis op wijngebied 
nog meer toe.
Toch kreeg ook Bordeaux te maken met grote 
problemen, zoals de druifluis die aan het eind 
van de 19e eeuw alle wijngaarden verwoestte. 

CHÂTEAU DE FONTENILLE
Stéphane Defraine is als jongeling een van de toptalenten in Bordeaux. Hij werkt op verschillende plekken in Saint-Emilion 
en Bordeaux, maar ook in de Loire, voordat hij de prachtige Entre-deux-Mers ontdekt. In 1989 krijgt hij de kans om het 
Château de Fontenille over te nemen, gelegen dichtbij La Sauve. Hier is het microklimaat net wat warmer en de bodem zeer 
interessant. Stéphane gaat voortvarend aan de slag; hij herplant zijn wijngaarden, met een hogere dichtheid en wijnstokken 
die lagere rendementen geven. Ook in zijn kelder experimenteert hij volop, steeds op zoek naar de hoogst mogelijke kwaliteit. 
Naast schitterende rode en witte wijnen, wordt Stéphane geroemd om zijn rosé. Nu niet exact waar Bordeaux het meest 
bekend om is, en juist daarom zo leuk!

2018 Belle Rosée 
Cabernet franc (70%), aangevuld met merlot 
(20%) en cabernet-sauvignon (10%) staan aan 
de basis van deze verkwikkende rosé uit het 
geliefde Entre-deux-Mers gebied, die door een 
opvoeding ‘sur lie’ een mooie structuur heeft. 
Heldere, lichtroze kleur. De neus is bloemig en 
fruitrijk. De smaak mooi droog met tonen van 
citrusfruit, framboos en bosvruchten. Heerlijk 
zuiver en prachtig in balans!
Op dronk: tussen nu en zomer 2020
Per fles: € 9,50 €10,25
Bij doos van 6: € 8,95 per fles

2016 Bordeaux rouge 
Bij deze wijn zoekt Stéphane zowel naar 
structuur en rondeur als fruitexpressie. 50% 
van de wijn wordt opgevoed op eikenhouten 
vaten. 2016 was hier een schitterend jaar. De 
wijn geurt naar zwarte bessen, met ook iets 
van laurier, rode bloemen en zwarte peper. De 
smaakaanzet is zuiver en elegant, maar biedt 
ook concentratie, fluwelige tanninen en een 
uitbundig, rijp fruit. 
Op dronk: tussen nu en 2023
Per fles: € 9,50 € 10,25
Bij doos van 6: € 8,95 per fles

Op het moment dat de wijnbouw weer 
opkrabbelde begon de Eerste Wereldoorlog, 
gevolgd door de drooglegging van de VS – een 
zeer grote exportmarkt –, de crisis van de jaren 
dertig en de Tweede Wereldoorlog. Pas in de 
jaren zestig begon de wederopbouw, die met de 
komst van enkele technische ontwikkelingen 
in de jaren tachtig (zoals het koelen van de most 
tijdens de gisting) een extra vlucht nam. Zeker 
toen in de jaren negentig ene Robert Parker, een 
Amerikaanse wijnjournalist, naam maakte en 
de grote Bordeauxwijnen begon te promoten, 
kwam de grote welvaart in Bordeaux in 
sneltreinvaart terug. Voor een handvol chateaus 
althans. Alleen de bekende namen uit de 
beroemde subregio’s, zo’n 150 van de in totaal 
6.600 producenten, genieten hiervan.

Het grootste herkomstgebied ter wereld!
Bordeaux is het grootste geklasseerde 
herkomstgebied van Frankrijk. Met ruim 
110.000 hectare beslaat het gebied meer dan 
25% van de totale oppervlakte AOP en is het 
goed voor een productie van bijna 700 miljoen 
flessen per jaar… Dat wil niet zeggen dat elke 
producent in Bordeaux zomaar succes heeft; 
voor de meesten is het een hard bestaan. De 
grote cru’s hebben de streek een duur imago 
gegeven, terwijl de supermarkten vol liggen 
met oninteressante bulkwijnen, die niet erg 
representatief zijn voor het potentieel wat 
de streek in zich herbergt. Consumenten die 
via deze wijnen met Bordeaux kennismaken, 

knappen direct af. Gelukkig is er ook een groep 
van ambitieuze en getalenteerde wijnmakers 
die al zijn energie stopt in het maken van 
heerlijke wijnen met een geweldige prijs-
kwaliteitverhouding. Dit soort producenten 
vinden we in de Entre-deux-Mers, de Médoc, 
Saint-Emilion en omgeving, de Côtes de 
Bordeaux en de Graves. Kortom, overal.
Met veel van deze producenten kan je als 
importeur rechtstreeks werken en ook 
exclusiviteit bedingen voor je eigen thuismarkt. 
Bij anderen ben je gedwongen om te kopen 
via een négociant (handelshuis). In dat geval 
verkoopt het chateau zijn productie via een 
courtier (agent) aan een of meerdere négociants, 
die de distributie van de wijn voor hun rekening 

CHÂTEAU TURCAUD
Dit verhaal begint als een sprookje. Ergens lang geleden proefde mijn vader Louis bij het beroemde restaurant Taillevent 
in Parijs een glas witte huiswijn die hij zo lekker vond, dat hij besloot zo snel mogelijk contact op te nemen met Château 
Turcaud-eigenaar Maurice Robert. Okhuysen werd de exclusieve importeur van Nederland en is dat tot op de dag van 
vandaag. Gewoonweg omdat de wijnen hier zo ongelooflijk puur en mooi zijn.

2018 EntredeuxMers
Een assemblage van sauvignon, sémillon en 
een beetje muscadelle. Een korte koele weking 
van de druiven wordt gevolgd door een zachte 
persing en een vergisting op lage temperatuur. 
Verrukkelijke, stuivende neus met tonen van 
exotisch en citrusfruit, een vleugje kruiden 
en iets floraals. De smaak is levendig met een 
goede structuur, sappige, frisse zuren en een 
fijndroge finale.
Op dronk: tussen nu en 2021
Per fles: € 8,90 € 9,50
Bij doos van 6: € 8,50 per fles

2017 Cuvée Majeure  Bordeaux blanc 
Turcaud bevindt zich qua natuurschoon in 
het mooiste wijngebied van heel Bordeaux. 
De heerlijke, op eikenhouten vaten vergiste 
en opgevoede Cuvée Majeure proeft als een 
mooie Pessac-Léognan. Hij bestaat uit 65% 
sauvignon blanc en 35% sémillon. De neus is 
complex en kruidig met een subtiele toast. In 
de smaak verleidelijke tonen van gedroogde 
abrikoos, pompelmoes, iets bloemigs en een 
rijke afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2023
Per fles: € 13,40 € 14,40
Bij doos van 6: € 12,90 per fles

“Bordeaux kampt met een flink imago probleem.”

Hoofdstad 
van de 
wijnwereld

Bordeaux ligt aan de rivier de 
Garonne

Vinificatie-stage Xavier Kat op 
Château de Francs (1996)

OP DE
COVER
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nemen. Dit scheelt het chateau een hoop werk, 
maar tegelijkertijd heeft een wijnboer een stuk 
minder invloed op waar de wijn naar toe gaat. 
Voor een importeur is het bovendien lastiger 
om exclusiviteit te krijgen, en ook het directe 
contact met de producent verdwijnt uit beeld. 

Een levendige handel van cru classés
Voor de verkoop van de topwijnen heeft 
Bordeaux een geheel eigen systeem: La Place 
de Bordeaux en het ‘en primeur’ systeem. In 
de eerste week van april worden jaarlijks alle 
négociants, importeurs en wijnjournalisten 
uitgenodigd op de chateaus om het jongste 
oogstjaar te komen proeven. Enkele honderden 

wijnen die pas vier tot zes maanden op vat 
liggen en daar vaak nog een jaar verblijven, 
worden dan beoordeeld. In de weken na de 
proeverijen publiceren de journalisten hun 
eerste artikelen over het jaar en brengen ze 
scores uit per wijn. Vanaf dit moment gaan de 
chateaus langzaamaan de verkoopprijs van hun 
nieuwe wijn bepalen. Ze kijken hierbij naar 
de potentiële vraag in de markt, de kwaliteit 
van het jaar en de punten van de pers. Bij het 
bepalen van hun prijs speelt ook de hoeveelheid 
wijn die ze ‘en primeur’ op de markt willen 
brengen een rol. Schaarste helpt bij een betere 
acceptatie van de ‘sortie-prijs’. Over prijs 
en volume overlegt het chateau met een of 

meerdere courtiers, die de wijn uiteindelijk 
aan de négociants aanbieden. Iedere négociant 
heeft recht op eenzelfde aandeel van de in de 
markt gebrachte hoeveelheid wijn als het jaar 
ervoor. Dit noemen we een allocatie. Neemt hij 
minder af, dan verkleint zijn allocatie voor het 
volgend jaar. De négociant moet de door hem 
gereserveerde wijn binnen enkele maanden aan 
het chateau betalen, ruim voordat hij de wijn 
geleverd krijgt. Zodra de négociant een wijn 
aankoopt, biedt hij de wijn aan zijn klanten, de 
importeurs, volgens eenzelfde allocatiesysteem 
aan. Ook de importeur moet vooruit betalen en 
biedt op zijn beurt de wijnen ‘en primeur’ aan, 
aan zijn klanten, de consument.
De vraag is nu: waarom zou je twee jaar 
vooruit betalen voor je wijn? Het antwoord is: 
om er zeker van te zijn een schaarse wijn te 
bemachtigen, tegen de best mogelijke prijs. Dit 
laatste is echter nooit een garantie. Het hangt 
af van de markt. Als de primeurcampagne 
afloopt, is het wachten tot de wijnen twee 
jaar later fysiek op de markt komen. Op dat 
moment komt de handel in de wijnen weer op 
gang. Deze loopt via ‘La Place de Bordeaux’, een 
virtuele marktplaats waar de négociants via de 

courtiers hun voorraden aan elkaar aanbieden. 
De laagste aanbieder van een bepaalde wijn, 
bepaalt de ‘prix de place’, de marktprijs. Hoe 
werkt dit systeem dan precies? Op het moment 
dat een importeur op zoek is naar een bepaalde 
bordeaux, neemt hij contact op met een of 
meerdere négociants. Mocht de négociant 
voorraad van de wijn hebben, dan kan je die 
rechtstreeks bij hem kopen. De prijs die de 
négociant vraagt voor de wijn, zal gebaseerd 
zijn op de geldende marktprijs. Heeft hij de 
wijn niet zelf op voorraad, dan richt hij zich tot 
een courtier om de wijn via hem bij een andere 
négociant te kopen. De kopende négociant 
betaalt nu de ’prix de place’, plus courtage voor 
de courtier. Daar bovenop komt nog zijn eigen 
marge. Omdat de vraag vanuit de hele wereld 
hier samenkomt, is de tendens dat de prijzen op 
‘de plaats’ sneller stijgen. In de exportmarkten 

CLAUDE GAUDIN
Claude is de man achter enkele van onze echte Okhuysenklassiekers uit Bordeaux. We kwamen in contact via de Nederlander 
Joost van der Erve, die de export voor de wijnen van Claude verzorgde. Claude op zijn beurt was als wijnmaker aangesteld 
door de familie Tessandier, die meerdere chateaus in de Médoc bezitten. Claude is een zeer kundig wijnmaker en maakt op 
Maucamps en Piche Leibre in korte tijd wijnen met een grote reputatie. Al vele jaren zijn deze wijnen trotse exclusiviteiten 
van Okhuysen.

2016 HautMédoc Cru Bourgeois 
Château Maucamps
Deze cru bourgeois kan zich meten met vele 
grote cru’s, maar is nog steeds bescheiden 
geprijsd. Fijne neus van bramen en zwarte 
bes en een lichte houttoets. De smaak biedt 
opnieuw rijk rood en zwart bessenfruit, mooi 
in balans met de goede structuur en aanwezige, 
soepele tanninen. 
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2032+
Per fles: € 18,95 € 20,50
Bij doos van 6: € 18,20 per fles

2014 Margaux 
Château Piche Leibre
Naast het vermaarde Château Cantenac-Brown 
vinden we de wijngaarden van Piche-Leibre. 
Een goed bewaard geheim, want de wijngaard 
is slechts 0,5 hectare groot en produceert 
slechts drieduizend flessen! Dit is een heerlijke 
margaux met in de neus bessig fruit, iets 
van cacao en vanille. De smaak is prachtig 
geconcentreerd, met een uitbundig, zwart fruit 
en een levendige, frisse finale.
Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2030+
Per fles: € 28,80 € 30,95
Bij doos van 6: € 27,50 per fles

CHÂTEAU CLOS CHAUMONT
Het was de droom van de Nederlandse zakenman Pieter Verbeek om zelf een chateau te hebben in Bordeaux en er een 
topwijn te maken. Mooie grond in zijn geliefde Pomerol en Saint-Emilion bleek financieel niet haalbaar, maar vriend, 
oenoloog en bodemexpert Kees van Leeuwen nam hem mee naar het Entre-deux-Mers-gebied, naar de Côtes de Bordeaux 
Cadillac. Hier selecteerden ze zorgvuldig enkele van de beste percelen, en benaderden die als een grand cru classé. Kortom, 
ze stelden alles in het werk om een topwijn te maken! Kees adviseerde de eerste jaren en droeg daarna het stokje over aan 
Hubert de Boüard van Château Angélus. Een cru werd geboren!

2014 Côtes de Bordeaux Cadillac 
Een voortreffelijke creatie van merlot, 
aangevuld met cabernet-sauvignon en 
cabernet franc. De rendementen zijn altijd laag 
en de wijn wordt opgevoed op eikenhouten 
barriques. De neus is complex, met aroma’s 
van rijp bessenfruit, specerijen, een vleugje 
vanille en iets van cacao. De smaak is prachtig 
geconcentreerd, met rijpe fruittonen en 
gestructureerde en elegante tanninen. 
Op dronk: tussen nu en 2026
Per fles: € 19,50 € 21,50
Bij doos van 6: € 18,50 per fles

Veel wijnen in Bordeaux zijn 
gebaad bij een opvoeding op 
barrique. De vatenkelders op de 
grote chateaus zijn verworden 
tot pronkkamers.

Claude Gaudin op Château 
Maucamps

“De handel loopt via ‘La Place’ 
de Bordeaux.”
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zelf kan je de wijnen vaak goedkoper vinden 
dan in Bordeaux. Het aanbod is echter kleiner 
en minder compleet. Op het moment dat er 
nog veel onverkochte wijn bij de négociants ligt 
en deze geld nodig hebben voor bijvoorbeeld 
de aankoop van een nieuw oogstjaar, kan de 
prix de place ook zakken in plaats van stijgen. 
Op dat moment was het feitelijk niet nodig 
geweest om de wijn ‘en primeur’ aan te kopen. 
Maar omdat het hier om een ‘open’ markt 
gaat waar in principe iedere importeur kan 
inkopen (mits beschikbaar), is er rondom de 
‘primeur-campagne’ veel concurrentie tussen 
de importeurs en worden de wijnen zeer scherp 
aangeboden. Voor de consument is het daarom 
bijna altijd het voordeligste aankoopmoment.
Als importeur is het onmogelijk om rechtstreeks 
bij de topchateaus te kopen. Dit kan alleen 
via de plaats, bij de négociants. Particulieren 
kunnen tijdens een bezoek aan een chateau wel 
wijn kopen, maar betalen dan altijd een zeer 
hoge prijs. Om het systeem niet te ondermijnen 
liggen de prijzen op de chateaus altijd ruim 
boven die van de plaats. 

Speculeren met wijn 
Wijn is natuurlijk bedoeld om te drinken en 
van te genieten, maar met de hoge prijzen 
van dit moment zien we de laatste jaren 
dat consumenten steeds vaker speculatief 
kopen. Zeker nu de financiële markten niet 
altijd thuis geven en de rente zo laag is, lijken 
bewaarwijnen een goede belegging. Al is het 

maar om je wijnhobby mee te financieren. Niet 
alle wijnen vermeerderen echter in prijs en al 
helemaal niet in korte tijd. Voor het beleggen in 
wijn is een lange adem nodig. Daarnaast is het 
verkopen van de wijnen niet altijd eenvoudig. 
Meestal verloopt de verkoop via wijnveilingen, 
maar daar wisselen de resultaten en bovendien 
betaal je als verkopende partij veilingkosten. 

CHÂTEAU PITRAY
Op zoek naar een goede, maar tevens betaalbare wijn uit 
het aan Saint-Emilion grenzende Castillon, kwamen wij via 
enkele uitgebreide proeverijen uit bij Pitray. Puur vanwege 
de schitterende kwaliteit. Pitray is ook nog eens een prachtig 
oud chateau, al zeshonderd jaar in bezit van dezelfde familie, 
De Simard de Pitray, waarvan nazaat Jean de Boigne nu de 
scepter zwaait. Jean is ambitieus in het wijnmaken, waardoor 
de kwaliteit hier de laatste jaren flink is gestegen.

2014 Côtes de Bordeaux Castillon 
Een werkelijk sublieme Castillon gemaakt van 
voornamelijk merlot, aangevuld met cabernet 
franc en iets malbec. De merlot wordt op 
eiken opgevoed, terwijl de cabernet op tank 
verblijft voor wat extra frisheid in de wijn. We 
ontdekken vol rijp bosfruit, leertonen, fijne 
zuren en een mooie concentratie.
Op dronk: tussen nu en 2022
Per fles: € 11,75 € 12,60
Bij doos van 12: € 11,25 per fles

VIEUX CHÂTEAU SAINT ANDRÉ
Het meest beroemde chateau van Bordeaux is zonder 
twijfel Petrus. De grote roem kwam toen de familie Moueix 
het chateau kocht en Jean-Claude Berrouet aanstelde als 
wijnmaker. Deze deed dit decennia lang, totdat enkele jaren 
geleden zijn zoon Olivier het stokje van hem overnam. 
Wat niet veel mensen weten, is dat de familie Berrouet 
zelf eigenaar is van een zeer goed gelegen chateau, net 
buiten Saint-Emilion. Het laat zich raden dat hier iets heel 
bijzonders wordt gemaakt…

2015 Montagne SaintEmilion 
Jean-Claude Berrouet, oud wijnmaker van 
Petrus, vond in Montagne Saint-Emilion ideaal 
terroir voor  deze geweldige door merlot 
gedomineerde wijn. Mooi rood en donker 
fruit met tonen van laurier, een pepertje, 
harmonieuze tanninen en elegante zuren zijn 
perfect in balans.
Op dronk: tussen nu en 2025
Per fles: € 19,25 € 20,90
Bij doos van 6: € 18,50 per fles

CHÂTEAU BARBEROUSSE
Ik noem het een ontdekking van mijn vader, maar hij had 
over Barberousse gelezen in een gids van Hubrecht Duijker, 
die lovend was over dit chateau. In 1985 ging mijn vader op 
bezoek en trof een simpele boerderij met een eenvoudige 
wijnkelder. In eerste instantie was eigenaar Puyol nog 
wat stug, maar tijdens het proeven ontdooide hij dankzij 
de wederzijdse bevlogenheid voor wijn. Puyol bleek een 
begenadigd wijnmaker. Zoon Stéphane is uit hetzelfde hout 
gesneden. Barberousse is qua prijs-kwaliteit onverslaanbaar!

2016 SaintEmilion 
De prijs-kwaliteit verhouding van deze Saint-
Emilion, die geen grand cru wenst te zijn, is in 
één woord uniek. Verrukkelijke neus van rijp 
rood en zwart fruit, kruiden en wat cacao. De 
smaak is intens, zit vol sappig fruit, smeuïge 
tanninen en uitstekende zuren. Top!
Op dronk: tussen nu en 2029
Per fles: € 15,50 € 16,65
Bij doos van 6: € 14,90 per fles

CHÂTEAU CORBIN
Anabelle Cruse is een fantastische wijnmaakster. Ze heeft 
prachtige wijngaarden en een al even mooi chateau, waar ze 
haar grootmoeder opvolgde. Je voelt bij haar de grote liefde 
voor deze plek en dat is weer terug te vinden in haar wijnen; 
altijd harmonisch en elegant. Anabelle gaat haar eigen 
gang en doet niet mee in de gekte van de vele andere grand 
cru classés. Dat is ook te zien bij deze tweede wijn van het 
chateau, die ze bewust declasseert tot Saint-Emilion en die 
volgens haar vooral plezier moet brengen.

2014 Divin de Corbin  SaintEmilion 
Anabelle laat in haar tweede wijn het pure en 
zuivere fruit prachtig tot expressie komen door 
een korte houtopvoeding. Heerlijk kersenfuit, 
frambozen, iets van laurier en viooltjes 
domineren de neus. De smaak is lekker pittig 
met iets aardse tonen, fluwelige tanninen en 
een uitstekende balans.
Op dronk: tussen nu en 2024
Per fles: € 25,95 € 27,95
Bij doos van 12: € 24,95 per fles

Niet geheel zonder risico dus. Aan de andere 
kant wordt een wijn in de loop der tijd schaarser 
doordat er flessen worden geconsumeerd, en 
neemt zo de waarde toe. Sommige wijnen gaan 
voor astronomische bedragen van de hand op 
veilingen. Hoe dan ook is speculeren met wijn 
niet makkelijk. Alleen met kennis, ervaring en 
goed advies kun je in ieder jaar de juiste wijnen 
kopen. 
Zoals eerder in dit artikel vermeld, gaat deze 
wereld van het grote geld geheel voorbij aan 
het merendeel van de chateaus in Bordeaux… 
Sterker nog, ze hebben er eerder last van. De 
topwijnen hebben Bordeaux het imago gegeven 
duur te zijn, enkel weggelegd voor vermogende 
mensen en minder voor de echte liefhebbers. 
Dat is heel jammer, want in Bordeaux worden 
over de volle breedte prachtige wijnen gemaakt, 
in iedere prijsklasse.

Merlot en cabernetsauvignon in de hoofdrol
Door Bordeaux loopt de rivier de Garonne. 
Iets ten noorden van de stad voegt de rivier de 
Dordogne zich bij de Garonne. Vanaf hier gaan 
zij samen verder als de Gironde, die uiteindelijk 
in de Atlantische Oceaan uitmondt. In Bordeaux 
hebben we het over de linkeroever, met ten 
zuiden van de stad de Graves en ten noorden 
de Médoc. Het gebied tussen de Garonne en 
de Dordogne in, heet de Entre-deux-Mers. 
De rechteroever, is de rechteroever van de 
Dordogne. Hier vinden we onder andere 
de gebieden Saint-Emilion en Pomerol. In 
Bordeaux worden zowel witte (10%), zoete 

Linksboven: Château Palmer, 
Margaux

Rechtsboven: Jean-Puyol, 
Château Barberousse

Linksonder: Een blik op 
Saint-Emilion

Rechtonder: Anabelle Cruse op 
Château Corbin
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DOMAINE DE CHEVALIER
Een van mijn persoonlijke lievelingen in Bordeaux is Domaine de Chevalier. Wijnmaker Olivier Bernard maakt op zijn 
prachtige terroir in Pessac-Léognan harmonische wijnen die uitblinken in zowel intensiteit als elegantie en tegelijkertijd een 
prachtig bewaarpotentieel bezitten. Zijn witte wijn behoort tot de allerbesten van Bordeaux, maar ook zijn rood is van een 
zeer hoog niveau. Er wordt dan ook streng geselecteerd. Van druiven die Olivier niet geschikt acht voor de topwijn, maar ook 
niet gebruikt voor de tweede wijn, de Esprit de Chevalier, maakt hij een zeer aardige generieke wijn, die verkocht wordt als 
Pessac-Léognan de Chevalier. In het topjaar 2015 is deze wijn meer dan aardig. Wij vinden hem zelfs verrukkelijk!

2015 PessacLéognan rouge 
Vergist op inoxtanks en opgevoed op 
eikenhouten vaten. Verleidelijke geuren van 
kruidig rood en zwart fruit, iets van pruimen, 
laurier en rode bloemen. In de smaak komt het 
fruit mooi terug, met ook iets van bosgrond, 
zachte tanninen en een frisse, elegante afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2022
Per fles: € 18,25 € 19,90
Bij doos van 6: € 17,50 per fles

2015 Lune d’Argent  Bordeaux blanc 
Clos des Lunes
Olivier Bernard kocht enkele jaren geleden de 
oude wijngaard ‘Clos des Lunes’ in Sauternes, 
om hier met zijn expertise van Chevalier een 
heel bijzondere droge witte wijn te maken. 
De neus is floraal met een hint van vers 
briochebrood. De smaak heeft een bijna romige 
textuur en het sappige, frisse witte fruit brengt 
spanning. Geweldig!
Op dronk: tussen nu en 2023+
Per fles: € 17,50 € 18,95
Bij doos van 6: € 16,75 per fles

CHÂTEAU GRAVAS
De familie Bernard (niet gelieerd aan Chevalier) bezit in Barsac een schitterende wijngaard, gelegen tussen premier cru’s 
Climens en Doisy-Daëne. Omdat het chateau werd gesticht net voor de totstandkoming van het klassement in 1855 komt hij 
er niet in voor. De familie Bernard blijft ook liever bescheiden, maar maakt een ongekend mooie Barsac voor een al even 
mooie prijs!

2015 Barsac  Sauternes 
2015 was een topjaar voor de zoete wijnen 
uit Barsac en Sauternes. De sémillon- 
en sauvignondruiven komen mooi tot 
ontwikkeling dankzij de kenmerkende laag 
kiezels, de zogenaamde ‘graves’. De neus is fris 
en tegelijkertijd ook rijk met tonen van verse 
abrikoos, perzik, en een vleugje honing. De 
smaak is zwoel en edelzoet, maar bezit tevens 
mooie zuren en een zachte verfijnde finale.
Op dronk: tussen nu en 2035+
Per fles: € 20,95 € 22,90
Bij doos van 6: € 20,25 per fles

(1%), rosé (5%) en rode (84%) wijnen gemaakt. 
De wijnen zijn vrijwel altijd assemblages van 
meerdere druiven, waarbij de belangrijkste 
witte druiven de sémillon, sauvignon blanc 
en muscadelle zijn, gevolgd door ugni, 
sauvignon gris en colombard. Bij rood is de 
merlot verreweg de belangrijkste, gevolgd 
door cabernet-sauvignon en cabernet franc. 
Daarnaast vinden we nog petit verdot, malbec 
en camenère.
De verschillende subgebieden brengen vanwege 
verschillen in terroir ook verschillende typen 
wijnen voort. Zo worden de wijngaarden in 
het noordwesten, de Médoc, sterk beïnvloed 
door de nabijheid van de Atlantische Oceaan 
en de grote watermassa van de Gironde. De 
gemiddelde temperatuur ligt hier net iets 
hoger, waardoor de later rijpende cabernet- 
sauvignon het hier goed doet. Zeker op de 
hogere kiezelbodems met een ondergrond 
van kalk. De cabernet is een wat kleinere 
druif, met dikkere schillen, die meer kleur, 
tanninen en zuren in zich dragen. In het 
uiterste noorden is het vlakker, met een rijkere 
bodem van sedimentatie. Deze kleigronden 
zijn koeler waardoor een druif als cabernet 
hier moeilijker rijpt. Deze zijn  daarom vaker 
aangeplant met merlot. De merlot geeft net wat 
zachtere, vriendelijkere wijnen in vergelijking 
met cabernet-sauvignon, met minder tanninen 
en een wat lagere zuurgraad. De druiven 
zijn iets groter en de schillen minder dik. De 
Graves, ten zuiden van Bordeaux, liggen net 

wat verder van zee en bovendien liggen hier 
tussen de kust en de wijngaarden grote bossen. 
Ondanks de vele kiezels aan de oppervlakte (die 
zonnewarmte vasthouden) is het hier net iets 
koeler. Cabernet-sauvignon is hier nog altijd de 
belangrijkste druif, maar de hoeveelheid merlot 
in de assemblage neemt toe. Ook vinden we 
hier cabernet franc, een druif die in de Médoc 

weinig staat aangeplant. Cabernet franc is 
gelieerd aan cabernet-sauvignon, maar is met 
iets dunnere schillen, net wat minder tanineus 
en vroeger rijp. In de Entre-deux-Mers en op 
de rechteroever speelt de merlot heel duidelijk 
de hoofdrol, in de verte gevolgd door cabernet 
franc. Het klimaat is hier net wat continentaler, 
met een iets lagere gemiddelde temperatuur. 
Alleen op de warmere stukjes vinden we hier en 
daar wat cabernet-sauvignon. Al met al kunnen 
we generaliserend zeggen dat de rechteroever 
wat zachtere en rondere wijnen geeft en de 
linkeroever wat krachtigere wijnen. Maar 
binnen de Médoc is Margaux met een fijnere 
kiezelgrond weer eleganter dan Pauillac, waar 
de wijnen voornaam en gespierd zijn. Saint-
Emilion kent veel bodemvariatie en brengt op 
de kalkgronden hele andere wijnen voort dan 
op de vlakkere zandgronden. Buurman Pomerol 
wordt gekenmerkt door zijn kleigrond waar 
de merlot gek op is en een wijn met fluwelige 
tanninen geeft.
Omdat bordeaux assemblagewijnen zijn, kan 
de wijnmaker de samenstelling van zijn wijn 
aanpassen aan het oogstjaar, dat hier van 
jaar tot jaar anders is. Meestal zal de wijn een 
afspiegeling zijn van de aanplant. Wanneer in 
een warm jaar de merlot te alcoholisch is of 
in een koel jaar de cabernet niet goed wilde 
rijpen kan er gevarieerd worden. Kennis van 
oogstjaren is in Bordeaux belangrijk, zeker bij de 
topwijnen. 

Bordeauxs om te drinken
Momenteel gebeuren er vooral veel interessante 
dingen in de minder bekende subgebieden. 
Staat in de topdorpen de gevestigde orde 
aan het roer, in de omringende gebieden is 
plaats voor jong talent, bruisend van ambitie. 
In streken als de Entre-deux-Mers, Côtes de 
Bordeaux, Castillon, Fronsac, Canon-Fronsac, 
Lalande de Pomerol, de satellieten van Saint-
Emilion, Médoc, Haut-Médoc en Graves is de 
grond nog enigszins betaalbaar en vinden we 
steeds meer uitstekende wijnen. Helaas is het 
moeilijk om voor deze wijnen een goed podium 
te vinden. Juist daar zit voor ons als importeur 
en Bordeauxspecialist een prachtige uitdaging; 
het vinden van betaalbare wijnen van zeer hoog 
niveau. Wijnen die heel veel drinkplezier geven, 
die u eraan doen herinneren hoe fantastisch 
lekker een glas bordeaux kan zijn, altijd 
verteerbaar en doordrinkbaar! ■

Cabernet 
brengt 
klasse, 
merlot 
brengt 
plezier.

Stéphane Defraine laat zien dat 
er in de Entre-deux-Mers wijnen 
van hoge kwaliteit kunnen 
worden gemaakt.

Oogst op Fleur Cardinale

De familie Bernard: trotse wijnmakers in Barsac-Sauternes

Gistingtanks op Château Haut-Brion
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Het klimaat in Marlborough, sterk beïnvloed door de 
aanwezigheid van de zee, is vrij gematigd. Dankzij de 

bescherming van het kustgebergte regent het hier niet vaak; 
vooral in de zomer en het najaar kan het lang droog zijn. 
De lichtintensiteit is er hoog en de nachten zijn koel. Ideale 
omstandigheden voor een goede en geleidelijke rijping van 
sauvignon blanc, de zo typerende druif voor deze streek. 
En dan wordt de terroir nog eens extra interessant door de 
goed drainerende kiezelrijke kleigrond. 
En juist deze terroir staat bij Staete Landt centraal. Verwacht 
geen typische ‘Marlborough-sauvignon’, maar een diversiteit 
aan wijnen met een eigen karakter, bepaald door de terroir. 
Ruud Maasdam streek hier inmiddels al weer ruim twintig jaar 
geleden neer en maakt sindsdien, niet zonder succes, wijnen 
van een uitzonderlijk hoog kwaliteitsniveau. Voor een land 
waar eigenlijk pas krap veertig jaar professioneel wijn wordt 
verbouwd, kun je zeggen dat Staete Landt behoorlijk heeft 
bijgedragen aan het hoge niveau van de Nieuw-Zeelandse 
wijnen van nu. 

2018 Sauvignon 
‘Annabel’ 
Vernoemd naar Ruuds 
dochter is deze sauvig-
non toch wel het parade-
paardje van het domein. 
De zes percelen sauvig-
non blanc zijn gelegen 
aan de ‘Golden Mile’ in 
Rapaura. Elk perceel geeft 
een eigen expressie, wat 
een scala aan intense en 
levendige smaken ople-
vert. De eerst geplukte 
druiven met hun ken-
merkende Marl borough-

kruidigheid en frisse zuren combineren 
elegant met de geconcentreerde, rijk 
tropische vruchten van de latere pluk. 
Een deel verblijft vervolgens op de fijne 
gistsporen op tank en een deel wordt 
vergist en opgevoed op barriques voor 
extra complexiteit. Intense aroma’s van 
rijpe nectarines, tropische en citrusto-
nen. In de mond een zachte, fluweel-
achtige textuur eindigend in een elegant 
minerale afdronk. Het subtiele eiken 
geeft de wijn een fantastische diepte.
Op dronk: tussen nu en 2022+
Nu per fles: € 13,95 € 15,30
Bij doos van 6: € 13,50 per fles

2017 Pinot Gris 
‘State of Bliss’
De Pinot Gris wordt met 
een grote zorgvuldigheid 
gemaakt. Ruud streeft 
naar lage rendementen, 
om mooie geconcen-
treerde druiven te krij-
gen. Hiertoe snoeit hij 
de wijnstokken streng en 
knipt hij overtollige tros-
jes in een vroeg stadium 
weg (een zogenaamde 
‘groene oogst’). Kwaliteit 
gaat boven kwantiteit op 
Staete Landt. De Pinot 

Gris 2017 heeft een heerlijk geparfu-
meerd aroma van peer, vanille panna 
cotta, oranjebloesem en abrikoos. De 
smaak is breed en complex met tro-
pische tonen, witte perzik en peer, 
en smaken van toffee en vanille. Een 
mooie, rijke wijn die hemels in balans is! 
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 13,95 € 15,10
Bij doos van 6: € 13,40 per fles

2016 Viognier 
‘State Of Surrender’
De viognier-wijngaard 
ligt in het hart van de 
oude rivierbeddingen 
in het Rapaura-gebied 
van Marlborough. De 
bodems tonen een ver-
scheidenheid aan rijke, 
leemachtige rivierbed-
dingen en stenige rivier-
oevers. Uitstekend voor 
het verbouwen van viog-
nier, die intense smaken 
en een robuuste struc-
tuur produceert. De 

stokken werden geplant in 2005 op de 
warmste plek binnen in de wijngaard. 
Na het zorgvuldig persen van de drui-
ven wordt het sap natuurlijk vergist in 
Frans eiken vaten voor levendige, aro-
matische smaken. Na de gisting rijpte de 
wijn nog acht maanden op de fijne gist-
sporen voor botteling. Het resultaat: een 
elegante, bloemige en prachtig gestruc-
tureerde viognier met aantrekkelijk cit-
rusfruit, tonen van abrikozen en perzik, 
met een minerale afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 19,40 € 20,90 
Bij doos van 6: € 18,65 per fles

2015 Pinot Noir 
‘State Of Grace’ 
De Indian summer van 
2015 zorgde voor een 
perfecte rijping en een 
onverwacht goede oogst. 
Met de hand geplukte 
druiven van maar liefst 
twaalf pinot-noir-perce-
len komen samen in de 
‘State of Grace’. Een wijn 
met net zoveel spanning 
als de film. Voor de rij-
ping werd gebruikge-
maakt van deels nieuwe 
en deels oudere Franse 

eiken vaten. Complexe aroma’s van 
wilde viooltjes, kersen en aardse tonen. 
Een diepe smaak met zwarte bessen en 
kruiden, in balans met de zachte tanni-
nen en goede zuren. Drink de wijn uit 
een ruim glas of schenk eerst in een 
karaf om er optimaal van te genieten. 
Op dronk: tussen nu en 2024+
Nu per fles: € 18,50 € 19,95 
Bij doos van 6: € 17,80 per fles

De naakte schoonheid
van Marlborough

De laatste tijd is er een 
toenemende vraag naar 
verschillende stijlen 
sauvignon blanc. Staete 
Landt heeft er drie. 
De ‘Pure’: de bekendste 
en meest succesvolle 
‘spring in het veld’ met 
een crispy, fruitige stijl. 
De ‘Annabel’: meer 
complexiteit en secundaire 
subtiele tonen van een 
lang zamere en langere 
rijping. En de ‘Duchess’: 
experimentele stijl wijn 
van handgeplukte druiven 
en 100% rijping op oude 
Franse eiken vaten.Ruud Maasdam met zijn dochter 

Annabel op Prowein 2019.

2018 Pinot Noir 
‘NUDE’ rosé
Wijnmaker Ruud betrekt graag het 
gezin bij zijn werk, en dat zien we ook 
weer terug in zijn nieuwste wijn. Het 
etiket van deze zwoele rosé is namelijk 
door zijn dochter ontworpen. De rosé 
is een gewaagde assemblage van pinot 
noir, aangevuld met op hout opgevoede 
sauvignon en riesling. Deze spannende 
combinatie zorgt voor complexiteit en 
diepte. Niet een typisch frisfruitige rosé, 
maar exotisch, vol en romig; de perfecte 
begeleider van een zomerse lunch of 
diner. Een expressieve wijn om op lange 
zomerdagen van te genieten! 
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 12,50 € 13,50
Bij doos van 6: € 11,90 per fles
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2018 Nerello Mascalese 
Terre Siciliane 
Molino a Vento
Op het eiland Sicilië worden veel 
au toch tone druiven verbouwd. Eén van 
deze druivensoorten is de aromatische 
nerello mascalese, die zeer geschikt is 
om koel te serveren. We ruiken bessen, 
laurier en kers. In de mond sappig 
rood en zwart fruit, zoethout en iets 
aards. De lange afdronk biedt elegante 
tanninen, souplesse en een aangenaam 
pepertje.
Waan je op een terras met uitzicht op 
de Middellandse Zee op Sicilië. 
Met gegrilde tonijn met een echte 
Siciliaanse caponata van aubergine, 
tomaten, olijven en kappertjes.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 6,90 € 7,40
Bij doos van 6: € 6,60 per fles

2018 Saumur rouge Les Silices 
Domaine du Vieux Pressoir
Net ten zuiden van het prachtige 
stadje Saumur ligt Domaine du Vieux 
Pressoir. Alles is hier gericht op 
het maken van pure kwaliteit: lage 
rendementen, duurzame wijnbouw 
en moderne apparatuur. Uitbundige 
tonen van bessen, zwart fruit en peper 
knallen het glas uit. De smaak is mooi 
in balans, en heeft zowel vers fruit als 
ietwat aardse tonen in zich. De finale is 
mooi zacht.
Waan je in een restaurant met uitzicht 
op de Loire en het kasteel van Saumur. 
Met een klassieke steak tartaar, frisse 
salade en verse frites.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles: € 9,50 € 10,25
Bij doos van 6: € 9,10 per fles

2018 Gamay Touraine 
Domaine Jacky Marteau
Terug van weggeweest! Deze klassieker 
mag in het rijtje zomers rood zeker 
niet ontbreken! Ludivine en Rodolphe 
weten ons ook in 2018 weer te 
verrassen en doen ons beseffen dat 
zij naast uitstekend wit, ook zeer 
aantrekkelijke rode wijnen kunnen 
maken. De neus is fruitrijk en licht 
peperig. In de mond veel sap, een goede 
structuur, frivool rood en zwart fruit en 
een goede bite in de afdronk.
Waan je op een pittoresk klein pleintje 
in een klassiek Franse ‘bistrot’ in Parijs. 
Met een verrukkelijke spinaziesalade 
met verse geitenkaas en croutons.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 8,50 € 9,10
Bij doos van 6: € 8,20 per fles

2016 Fleurie
Gilles Gelin
Het domein van de familie Gelin 
is gelegen in het noorden van de 
Beaujolais, halverwege de dorpjes 
Fleurie en Morgon. De stokken die voor 
deze cuvée gebruikt worden zijn maar 
liefst 45 jaar oud. Al met een snuf in het 
glas krijg je zin in deze wijn. We ruiken 
bosbessen, bramen en florale tonen. In 
de mond veel sap, heerlijk rijp fruit en 
lieflijke tanninen.
Waan je op een terras van een ‘Bouchon’ 
in Lyon. 
Met een salade Lyonnaise met 
knapperige frisée, krokant gebakken 
spekjes, een gepocheerd eitje en een 
pittige Franse mosterdvinaigrette.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 13,50 € 14,50
Bij doos van 6: € 12,95 per fles

2017 Refosco Dal Peduncolo Rosso
Venezia Giulia 
Tenuta Viscone
Met bijna 150 jaar ervaring weet 
de familie Braidot inmiddels wat 
lekker is! Bovendien heeft deze 
wijnmakersfamilie het vermogen 
om continu te blijven innoveren 
en verbeteren. De eigenwijze druif 
refosco brengt wijnen voort met veel 
kleurintensiteit en kruidigheid, maar 
bezit tevens een heerlijke fraîcheur 
die elegantie geeft. De wijn heeft een 
mooie spanning en is perfect in balans.
Waan je in een kleine osteria in 
Noord-Italië. 
Met plakken rijpe tomaat, mozzarella di 
bufala, verse basilicum, zelfgemaakte 
bruschetta en goede olijfolie.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu per fles:  € 8,60 € 9,20
Bij doos van 6: € 8,25 per fles

Rood om koel te drinken

Na het lezen van dit stuk, wilt 
u misschien niets liever dan de 

auto of het vliegtuig pakken, 
om zo snel mogelijk op een 

terras in Frankrijk of Italië neer 
te strijken. Gelukkig kunt u al 

deze lokale specialiteiten ook 
heel gemakkelijk thuis maken! U 
hoeft dan alleen nog uw stoel in 

het zonnetje te zetten, één van 
deze wijnen koel te serveren en 

uw ogen te sluiten. Ruikt u de 
Middellandse Zee al? 

Hoogzomer aan de rode wijn? We begrijpen dat dit misschien niet uw eerste keuze is. Toch 
zijn er voldoende rode wijnen die van de zomer een feest maken en het vakantiegevoel doen 

oproepen! Met name wijnen die jong gedronken kunnen worden, op het fruit gemaakt zijn én een 
mooie frisheid bezitten zijn uitermate geschikt om – enigszins – koel te serveren. Een half uurtje 
voor openen in de koelkast plaatsen is voldoende. Door de wijn iets terug te koelen, komt de 
frisheid in de wijn en ook het fruit nog beter naar voren. Genieten!
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Dankzij onze jaarlijkse bezoeken aan de Languedoc kennen we het gebied op ons duimpje. Althans, dat dachten 
we. JeanClaude Zabalia, volgens de beroemde wijnschrijver Kermit Lynch een van de meest getalenteerde 

wijnmakers in de regio, liet ons eerder dit jaar zijn Esprit de la Fontainecreaties proeven. Wat een verrassend mooie, 
pure en elegante wijnen uit dit zuidelijke deel van Frankrijk! 

Onder de indruk van de finesse en frisheid van de gehele 
serie vragen we Jean-Claude naar zijn geheim. Met een 
trotse glimlach vertelt hij over de bijzondere terroir van de 
wijngaarden nabij Cabrières, 
ten noorden van Pézenas. 
De zeer diepe schistbodem 
is van een unieke soort die 
we nergens anders in de 
Languedoc aantreffen, maar 
die gelijkenis vertoont met de 
befaamde llicorellagrond in 
Priorat. Jean-Claude zat al ruim 
dertig jaar in het vak toen hij, altijd op zoek naar bijzondere 
terroirs in de Languedoc, in 2011 op de hooggelegen akkers 
dicht bij het lieflijke dorpje Cabrières stuitte. Gelegen 

tegenover de (uitgedoofde) vulkaan Pic de Vissou bevinden 
de wijngaarden zich op maar liefst 300 tot 400 meter 
hoogte. En dat is bijzonder in deze regio. Daarnaast vinden 

we hier een andere vegetatie, 
een beetje vergelijkbaar met  
Corsica. Omringd door eiken- 
en kastanjebomen profiteren de 
biologisch bewerkte wijnstokken 
volop van de verkoelende wind 
en koesteren zij de zon, die zo’n 
220 dagen per jaar aanwezig 
is. De wijnen van Esprit de la 

Fontaine zijn niet heel kostbaar, maar desondanks van een 
zeer hoge kwaliteit. Wijnen met veel souplesse, die maximaal 
drinkplezier geven. 

2018 L’Esprit de la Fontaine blanc 
Languedoc 
De grenache blanc en clairette zijn afkomstig van schist- 
en kleihoudende leistenen bodems die deze wijn naast 
frisheid ook veel kracht meegeven. Na een rijping van zes 
maanden in roestvrijstalen tanks is deze blanc klaar om van 
te genieten. 
Prachtige aromatische neus met tonen van geel fruit, witte 
bloesem en mineralen. De smaak is enerzijds fris, maar bezit 
ook een goede structuur met opnieuw veel sappig (exotisch) 
fruit, een mooie zuurgraad en veel lengte in de licht kruidige 
afdronk. Heerlijk aperitief bij wat tapas en ook lekker bij wit 
vlees of vis, schaal- en schelpdieren en sushi.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 8,25 € 8,95
Nu bij doos van 6: € 7,95 per fles 

Een bijzondere plek in de Languedoc
Uitblinker in elegantie!

2018 L’Esprit de la Fontaine rosé 
Languedoc 
De cinsault, grenache noir en syrah druiven worden separaat 
gevinifieerd en zachtjes en langzaam geperst. De vergisting 
vindt op lage temperatuur plaats om de aroma’s te behouden. 
Na de gisting wordt de assemblage bepaald en rijpt de wijn 
nog drie maanden in roestvrijstalen tanks.
Mooi lichtroze van kleur. De neus is elegant met tonen van 
bosaardbei, bessen, milde kruiden en veldbloemen. In 
de mond terugkeer van het zomerse fruit, lekker veel sap, 
fraîcheur en een heerlijke bite in de afdronk. Ideaal bij de 
barbecue, gevulde groenten, sushi, pizza of een salade. Maar 
ook een verfrissend aperitief (bij zomerse temperaturen).
Op dronk: tussen nu en zomer 2021
Nu per fles: € 8,90 € 9,60
Nu bij doos van 6: € 8,50 per fles

2016 L’Esprit de la Fontaine rouge 
Languedoc
De syrah en grenache noir in deze assemblage vormen een 
‘mariage idéal’. Na de handpluk en strenge selectie worden 
de druiven apart gevinifieerd; pas aan het eind van de 
gistingen vindt de samenvoeging plaats. De rijping op staal 
duurt vervolgens nog zo’n twaalf maanden. Jean-Claude kiest 
bewust niet voor een opvoeding op hout om zo frisheid in de 
wijn te behouden. Dat wil overigens niet zeggen dat de wijn 
geen kracht bezit. Hij is juist verrassend gul.
We ontdekken veel sappig rood fruit, verleidelijke ‘garrigue-
kruiden’ en een aangename frisheid. De afdronk ten slotte 
houdt lang aan en biedt zachte tanninen en een klein 
pepertje. Prachtig in balans! Lekker bij gegrild vlees, tapas, 
harde kazen of zelfs vis met een rode saus.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 9,10 € 9,75
Nu bij doos van 6: € 8,70 per fles

Wat ons betreft een van
de grootste ontdekkingen 

van de laatste jaren!
NIEUW

DOMEIN !
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In deze zomereditie van Vinée Vineuse mogen rosés uiteraard niet ontbreken! Alhoewel u hem 
natuurlijk het hele jaar door kunt schenken, laat een glas rosé ons extra genieten van het mooie 

weer en zwoele zomeravonden. Wat dacht u van een glas rosé als aperitief in de tuin? Of als 
begeleider van een tussengerecht of mediterrane maaltijd op het terras? Wij namen de proef op de 
som en selecteerden zes bijzondere rosés. Deze rosés maken indruk, vertellen een verhaal en zijn 
van een ongekend hoge kwaliteit. 

2018 Hasenhaide rosé
Weingut Ingrid Groiss
Inspiratie haalt Ingrid graag uit de mooie 
dingen in het leven, waaronder muziek. 
Deze Hasenhaide rosé is een ode aan het 
lied Summer Wine van Nancy Sinatra: 
“Strawberries, cherries and an angel’s kiss 
in spring. My summer wine is really made 
from all these things”. Deze bijzondere 
rosé doet het lied eer aan. Hij heeft een 
diepe, zalmroze kleur. In de neus verse 
aardbeien en rijpe kersen, in de mond 
terugkerend sappig fruit, een milde 
setting, witte bloesem, een uitstekende 
mineraliteit en alles is mooi in balans. Wat 
een genot!
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 11,95 € 12,90
Bij doos van 6: € 11,50 per fles

2018 La Bergerie des Abeilles 
Collioure rosé
Domaine de La Rectorie
Langs de kustweg van Perpignan naar 
Spanje ligt het schilderachtige gebied 
Côte Vermeille. Hier bevinden zich 
steile, terrasvormige wijngaarden, die 
tot vlak aan zee reiken. Al generaties 
lang maakt de familie Parcé hier wijnen 
die nauwelijks te overtreffen zijn. De 
nieuwe serie wijnen werd snel door ons 
gekeurd en wat zijn ze goed! We ruiken 
rijpe aardbeien, iets van specerijen en 
wilde kruiden. Een bijna romige rosé met 
een fluwelen textuur en een spannende 
complexiteit. 
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 12,30 € 13,25
Bij doos van 6: € 11,80 per fles

2018 Le Rosé de Chevalier  Bordeaux
Domaine de Chevalier
Deze Graves Cru Classé behoort tot de 
beste domeinen van de appellatie Pessac-
Léognan en is in handen van Olivier 
Bernard. Een zeer kundig wijnmaker, die 
graag experimenteert. Het experiment 
rosé is wat ons betreft zeer geslaagd! Een 
prachtige lichte roze kleur. De neus is 
kruidig met rood fruit als frambozen en 
rode bessen. De smaak heeft concentratie, 
is verfijnd droog en heeft naast een mooie 
fruitexpressie, ook fijne frisse zuren. 
Deze rosé heeft de klasse van Bordeaux 
en geeft een verleidelijke knipoog naar de 
Provence. 
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 13,25 € 14,25
Bij doos van 6: € 12,75 per fles

Rosés met een verhaal
2018 Mineral Rosé Alvarinho 
Quinta de Soalheiro 
Op Quinta de Soalheiro worden de 
mooiste wijnen gemaakt van de druif 
alvarinho. Toch begeven Maria en Luis 
Cerdeira zich met veel plezier in de wereld 
van rosé en laten u graag kennismaken 
met het enorme potentieel van hun 
wijngaarden. De druiven alvarinho (70%) 
en pinot noir (30%) staan garant voor 
mineraliteit en elegantie. Tonen van 
veldbloemen, veel sap en een intense, 
prachtig droge finale. Het verfijnde 
karakter maakt hem zeer geschikt als 
aperitief.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 13,90 € 14,90
Bij doos van 6: € 13,25 per fles

2018 Rosé d`Une Nuit 
Domaine du Deffends
Wie op zoek is naar een prachtige 
bleekroze rosé uit de Provence, hoeft niet 
verder te zoeken. De Rosé d’une Nuit past 
perfect in de huidige tijdsgeest en is al 
jaren een vast begrip in ons assortiment. 
Deze rosé, op basis van 60% grenache en 
40% cinsault, is verrukkelijk. In de neus 
aroma’s van bosaardbei, veldbloemen en 
framboos. De smaak is sappig en elegant 
en biedt opnieuw rijp rood fruit, bloesem, 
subtiele kruiden en een aangename 
frisheid.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 13,95 € 15,10
Bij doos van 6: € 13,50 per fles

2018 Bandol rosé
Château de Pibarnon
Rosé staat praktisch synoniem aan de 
Provence, de Provence aan Bandol en 
Bandol aan Château de Pibarnon. Dit 
domein maakt namelijk een rosé die zijn 
gelijke niet kent. Jaar in jaar uit valt hij 
in de prijzen. Zo kreeg hij in Nederland 
regelmatig de eretitel ‘Proefschrift 
Rosé van het Jaar’. Alleen de kleur is 
al verleidelijk oranjeroze. Aroma’s van 
grapefruit, bosaardbeien, zwarte bessen 
en verse kruiden stijgen op uit het glas. 
De smaak balanceert tussen kracht en 
elegantie, en tussen een gulle structuur 
en levendig fruit. Deze spanning maakt 
de wijn slok na slok intrigerend en 
verrassend!
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu per fles: € 24,50 € 26,40
Bij doos van 6: € 23,50 per fles

 NIEUW!

 NIEUW!
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Onweerstaanbaar fris wit
Mar de Viñas Albariño - Rías Baixas (p. 5), La Grange - Muscadet de 
Sevre et Maine (p. 8), Blanc Selecció – Penedès (p. 9),  
Chardonnay - Verget du Sud (p. 17), L’Esprit de la Fontaine blanc  
(p. 35), Sauvignon blanc – Jumilla (p. 40).

Ontdekkingsprijs: € 52,95 (normaal € 59,85)

Iedereen verdient Bordeaux
1x Belle Rosée - Bordeaux rosé (cover en p. 22), 1x Entre-deux-Mers  
(p. 23), 1x Côtes de Bordeaux Cadillac (p. 24), 1x Saint-Emilion  
(p. 27), 1x Pessac-Léognan (p. 28), 1x Barsac – Sauternes (p. 29).

Ontdekkingsprijs: € 88,60 (normaal € 100,70)

Coups de Coeur
Weisser Burgunder trocken – Rheinhessen (p. 19), Bordeaux rouge  
(p. 22), Pinot Gris ‘State of Bliss’ – Marlborough (p. 31), Saumur rouge Les 
Silices (p. 33), La Bergerie des Abeilles - Collioure rosé (p. 37),  
Radice  - Lambrusco di Sorbara Frizzante (p. 38).

Ontdekkingsprijs: € 68,95 (normaal € 77,30)

Rood om koel te drinken
Corvina Garda (p. 15), Pinot Noir ‘State Of Grace’ – Marlborough  
(p. 31), Nerello Mascalese - Terre Siciliane (p. 33), Gamay Touraine (p. 33), 
Fleurie (p. 33), L’Esprit de la Fontaine rouge (p. 35).

Ontdekkingsprijs: € 62,50 (normaal € 68,30)

Veelzijdig rosé
Huerta del Rey rosado (p. 11), Guilhem Rosé - Pays de l’Hérault  
(p. 12), Belle Rosée - Bordeaux rosé (cover en p. 22), Pinot Noir ‘NUDE’ 
rosé – Marlborough (p. 31), L’Esprit de la Fontaine Rosé  
(p. 35), Le Rosé de Chevalier – Bordeaux (p. 37).

Ontdekkingsprijs: € 54,95 (normaal € 61,30)

Proef en ontdek!
Maak kennis met de prachtige wijnen uit deze Vinée Vineuse met onze proefpakketten. 
Dat maakt kiezen een stuk makkelijker. 

U mag gerust weten dat wij wat huiverig waren 
toen wij in contact kwamen met Alberto Paltrinieri. 
Lambrusco? Nee, daar waren we niet echt naar 
op zoek. Lambrusco heeft bij de Nederlandse 
consumenten bovendien zo’n slecht imago dat de 
kwaliteit van de wijn wel echt duizelingwekkend 
goed moest zijn om daar mee aan de slag te durven 
gaan! Alberto is echter een man met een missie. 
Hij wil wijnliefhebbers laten zien dat er ook in 
Lambrusco kwaliteit wordt gemaakt. Hij drong er dan 
ook op aan om zijn wijnen aan ons te presenteren. 
Zijn bevlogen toelichtingen en de technische 
achtergrond die hij ons gaf intrigeerden ons meteen. 
En toen ik de zuiverheid, concentratie en vooral de 
spanning van zijn wijnen zelf proefde, was ik nog 
meer onder de indruk. Toen ik kort daarna een 
blindproeverij voor het proefteam van Okhuysen 
voorbereidde, nam ik een aantal proefflessen 
van Paltrinieri erin op. En ook het proefteam was 
compleet verrast en verrukt na het demasqué. Dit gaf 
de doorslag: wát een geweldige wijnen, die moesten 
we wel inkopen.  
Alberto en zijn vrouw Barbara zijn de vierde 
generatie op Cantina Paltrinieri. Zij hebben 17 hectare 
wijngaard in het hart van de meest prestigieuze 
herkomst ‘Lambrusco di Sorbara’. Dit kleine 
subgebied van Lambrusco ligt in Emilia-Romagna 
bij de stad Modena, iets ten zuiden van Veneto en 
Lombardije. Voor de meeste mensen is deze stad 
beroemd om zijn bloedsnelle auto’s, maar bij de 

culinaire liefhebbers juist om de authentieke Aceto 
Balsamico en het (momenteel) beste restaurant van 
de wereld: Osteria Francescana van Massimo Bottura. 
Vanzelfsprekend prijken de wijnen van Cantina 
Paltrinieri op de wijnkaart van dit prestigieuze 
restaurant!    
Cantina Paltrinieri behoort tot een handvol 
producenten die puur op kwaliteit zijn gericht. 
Alberto beperkt allereerst de rendementen in de 
wijngaard. Een lager rendement geeft druiven met 
meer concentratie. Daarnaast gebruikt hij het liefst 
alleen de blauwe druivenvariëteit ‘Lambrusco di 
Sorbara’ en maakt hij zijn wijnen volgens de Metodo 
Ancestrale (met een natuurlijke vergisting op fles) of 
Metodo Tradizionale (met een tweede gisting op fles 
door het toevoegen van wat suiker en gist – zoals bij 
champagne).        
De echte Lambrusco lijkt dan ook in niets op het 
industriële massaproduct, die we kennen uit de 
supermarkt en die de reputatie van Lambrusco 
zo heeft geschaad. Het is een verrukkelijke 
gastronomische dorstlesser, die de rijke keuken van 
Emilia-Romagna als geen ander weet te begeleiden! 
Proef deze wijnen dan ook onder het genot van de 
lokale specialiteiten die de culinaire traditie van 
deze streek zo beroemd hebben gemaakt. Wat mooie 
Parmigiano Reggiano en Prosciutto di Parma met 
vers gebakken brood, olijfolie en de echte Aceto 
Balsamico. Dat wordt genieten!

Leclisse  Lambrusco di Sorbara 
Frizzante
Een selectie van de oudste wijnstokken 
Lambrusco di Sorbara uit de ‘Cristo 
di Sorbara’. Een complexe neus met 
rijpe appels, iets perzik en nectarine. 
De smaak is geconcentreerd met een 
zeer fijne mousse en een prachtig 
romig mondgevoel met een elegante 
kruidigheid. De afdronk heeft een 
schitterende lengte met wederom de 
complexiteit van het rijpe steenfruit. 
Op dronk: tussen nu en 2021+  
Nu per fles: € 15,75 € 16,95
Bij doos van 6: € 14,95 per fles

Kwaliteit uit onverwachte hoek!

Job Joosse, wijnspecialist,-inkoper 
en -adviseur bij Okhuysen. 

Met zijn Magister Vini op zak is 
Job dé man voor the job!

Radice  Lambrusco di Sorbara 
Frizzante
De schillen weekten kort mee voor de 
prachtige zalmroze kleuren. Een neus 
vol heerlijk rood fruit, bloedsinaasappel 
en lentebloesem. De smaak is mooi 
droog met wederom het citrusfruit, 
verse kruiden en een fijne textuur 
die een aangename rondeur geeft 
aan de wijn. De afdronk is complex, 
mondvullend en tegelijk verfrissend. 
Verrukkelijk!
Op dronk: tussen nu en 2020+ 
Nu per fles: € 14,25 € 15,50
Bij doos van 6: € 13,70 per fles

JOOSSE ON THE JOB
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Bij het horen van de naam Hoffmann, denkt u vast niet meteen 
aan Spanje…. Wij ook niet. Toch komt deze wijn uit het oosten 
van Spanje, nabij het stadje Jumilla, uit de ‘achtertuin’ van de 

Duitse familie Hoffman. Ook door de plaatselijke bevolking wordt over 
deze opvallende naam gesproken. Wie over deze  hooggelegen wijn-
gaard spreekt, heeft het over het perceel van de Hoff man’s. Hij staat 
aangeplant met sauvignon blanc, ook al niet erg Spaans. Maar op de 
hooggelegen, koelere grond, doet de druif het geweldig! Wijn maken 
doet de familie overigens niet zelf. Hier is het team van Bodegas Alceno 
voor aangesteld. Het resultaat is verrukkelijk. Wat ons betreft is dit dé 
zomerwijn van 2019 !

2018 Sauvignon blanc  Jumilla
Hoffman
Een heerlijke, expressieve stijl 
sauvignon. In de neus aroma’s van 
bloemen, tropisch fruit en iets 
van honing. Zeer geschikt om te 
serveren als aperitief, bij schaal- 
en schelpdieren of een zomerse 
salade.
Op dronk: tussen nu en 2021

Bij doos van 6:  
€ 6,25 per fles € 7,25

DÉ ZOMERWIJN 
VAN 2019


