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Verklaring symbolen

Witte wijn/ rosé
 bloemig/kruidig, met fruit
 droog, rond en rijk
 droog en krachtig
 van niet helemaal droog  

 tot zoet

Rode wijn
 elegant op het fruit
 vol en rijk
 stevig en krachtig

 biologisch gecertificeerd
 Vin Nature 

                                prijs per fles

43519  nu-2023  € 9,50
                      bewaaradvies

            aantal flessen per doos
bestelcode

Bewaaradvies
Nota bene: bewaaradvies is een 
schatting. Wijn is een levend pro-
duct, zijn evolutie valt niet exact te 
voorspellen. Volg de wijn ook zelf, 
daarbij: smaken verschillen. Lees de 
omschrijving in gids of op site, een 
wijn laat zich niet in een symbool 
vangen.

Bestellen via internet
www.vinoblesse.nl  
Kantoor
Beukenlaan 18
Correspondentie:  
Postbus 319
3740 ah baarn

Tel: 035 54 26 260 
info@vinoblesse.nl
Triodos: nl79 trio 03797 06 377
Rabobank: nl66 rabo 03047 01 572

Vijfendertig jaar op wijnpad (2) 
En al weer een raar half jubileumjaar verder… , gelukkig zo  
druk dat er nauwelijks tijd was voor nostalgisch navelstaren over 
vijfendertig jaar zoeken, vinden en verkopen van ware wijn. Fijn 
dat we in juni een ouderwetse – door menigeen op Instagram 
gevolgde –Tour de France konden maken. Dat hebben we nodig, 
dat inspireert, dat geeft – hoe druk programma soms ook –  
energie. De wijnboeren, ook al zes maanden niet verder gekomen 
dan eigen haard en wijngaard, waren blij ons te zien, ze moesten 
wat eieren kwijt... Kern: hoe kunnen we het domein nog overeind 
houden, zo is het niet leuk meer, rendabel al helemaal niet….  
In Chablis, de Jura, delen Bourgogne, Languedoc, Bordeaux 
decimeert nachtvorst april al vroeg oogst 2021, hoop op opnieuw 
uitlopen van de stokken vervliegt na kou en vele plotse stort-
buien de maanden daarna, terwijl elders (La Clape, Corsica, 
Monferrato) juist maandenlange droogte doet wanhopen….  
En dan zijn er klanten, vrienden die vragen zouden jullie op je 
oude(re) dag niet zelf een wijngaard willen hebben, zélf wijn 
willen maken? Nee! We zijn blij te mogen doen wat we al zo  
lang doen (met dank aan u): nieuwsgierig, leergierig voor de 
wijnkudde uit pionieren, jong talent een podium geven en 
tegelijk trouw zijn aan boeren met wie we al zo lang werken.  
Met sommige inderdaad: al vijfendertig jaar…

Pace e bene

       Marc Collard & Tjitske Brouwer

wanneer weer proeverij?   
Helaas: jubileumproeverij 35 jaar ware wijn, eerst gepland 28 maart 

in Amsterdam, zal ook dit najaar (nog) niet kunnen doorgaan. 
Teveel onzekerheid allemaal: verspreiding Covid en het warrige 
beleid van onze demissionaire regering…. Laten we hopen dat  

het in 2022 in een of andere vorm weer wel mogelijk zal zijn. We 
zullen net als vorig jaar in onze maandelijkse nieuwsbrieven 

(schrijf u in...) met proefdozen en tijdelijke proefkortingen het 
gemis aan het te kunnen (laten) proeven enigszins te kunnen 

compenseren. Kijk maar naar jubileumdoos ‘Wéér alle 12 goed’  
op de achterpagina… Dat is een proeverij op zich…,  

net als het fameuze restpakket op bladzijde 5
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De geschiedenis
Op een gure novemberavond bijna 47 
jaar geleden, komen ten huize van 
Jan van der Doef, zeven vrienden 
bijeen. Allen notoire vinofielen. Bij 
het knapperend haardvuur, het 
vioolconcert van Beethoven op de 
achtergrond, klinken zij het glas. Een 
Clos Vougeot 1962. De Kring van 
Ware Wijnvrienden is geboren. De 
Kring groeit en wordt een bloeiende 
club. In 1986 wordt deze met de 

komst van Tjitske Brouwer en Marc 
Collard een officiële wijnkoperij: 
Vinoblesse. De gedeelde passie blijft: 
genieten van bijzondere wijnen. In 
1994 roept Hubrecht Duijker hen uit 
tot ‘Wijnkopers van het jaar’. In 2006 
René van Heusden in Perswijn, 
Vinoblesse tot ‘Wijnhandel van het 
jaar’. In 2007 wordt Tjitske Magister 
Vini,  in 2010 ontvangt zij de Mérite 
Agricole. 2021: jubileum 35 jaar Ware 
Wijn, Vinoblesse oblige…. 

Colofon
© Vinoblesse bv 2021 (tekst en beeld) 
Wijnselectie, tekst & foto’s:  
Marc Collard & Tjitske Brouwer. 
Vormgeving en opmaak:  
Werkplaats Amsterdam. 
Een uitgave van Vinoblesse bv 2021.  
Op al onze transacties zijn onze  
leveringsvoorwaarden van toepas-
sing, gedeponeerd bij de KvK te 
Amersfoort nr 31037570. Afschrift  
bij ons verkrijgbaar.

Proeverij (1989) bij Neeltje Pater  
in Broek en Waterland.  

Welke twee producenten?  
Welke vijf journalisten…?
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zwart fruit, bloeiende tijm, kurkuma, 
nootmuskaat. In de royale, finale rust, 
minerale diepte, wijsheid 19eeuwse 
stokken.

lekker alegria 
De benjamin van Azul y Garanza de 
Navarra Tinto Alegria 2020. ongecom-
pliceerd rood (garnaxa, tempranillo, geen 
hout) waar je lekker alegria van wordt... 
Iets gekoeld op zijn smakelijkst. Een en 
al rood fruit, monter en volzacht. 

als de catalaan zelf 
In Alt Penedès, 50km onder Barcelona 
teelt la família Suriol in gehucht Gabru-
ac al dertig jaar biologische druiven op 
kalkrijke bodem. Zoon Assis gaat voor 
natuurlijk: amper sulfiet, niet klaren, 
minimaal filteren. Blij makend de  
Penedès Blanc 2020 (macabeu, xarel-lo, 
garnatxa, en drup malvasia) opgewekt, 
zacht, amper 11.5 .̊ Wit zoals de Catalaan 
zelf graag drinkt: zomaar los of bij ta-
pas, bordje schelpdieren. De Cava Brut 
Nature Azimut (gemaakt als champag-
ne) is stoer, puur, fris, fijne mousse, op-
wekkend en droog. En dat voor een fooi.

fasoli quotidiani
Broers en zonen Fasoli (sinds 2000 bij 
ons) maken in Veneto dankzij groot-
schalig bio-werken toegankelijke, 
vriendelijke geprijsde wijnen voor de 
doordeweekse dis als dat een Italiaanse 
is. 2020 Bianco Veronese Tre Piume 
(piume=veertjes) Lichtvoetig, opwek-

kend, rank en frank, bloemen, meloen, 
amandeltje. 2018 Rosso Veronese Tre 
Piume: vrolijk en fris met kersen, zwar-
te besjes, pruim, randje ripasso, zachte 
afdronk.

van verre vrienden 
Bij Cirò in ver, ruig Calabria, de knof-
lookteen van Italiaanse laars 100%  
zongarantie waarbij bergen tot 2000m 
en Ionische zee verkoelen. Historische 
druiven gaglioppo (rood) en greco  
bianco (wit) zijn aangepast aan kalk-
bodem, temperatuurschommelingen en 
maandenlange droogte. Van Vincenzo 
de Luca (we waren er in 2017) vrienden-
wijnen: Cirò Bianco 2020 volfris, sap-
pig, wit fruit, zonnig citrus, kan nodige 
aan. Dakpanrode Cirò Rosso 2019 is 
pittig, niet zwaar, raspend fruit, peper-
tje, fris en levenslustig. 

restpakket pretpakket
Goede traditie: twee keer per jaar bezem 
door magazijn om van open dozen,  
losse flessen en interessante restanten 
leuke verrassingsdozen te maken,  
àlles zelf opdrinken lukt niet. Pret
pakketten voor € 99,-, een prix d’ami. 
Waarde € 125, à € 145, Per doos (12fl) 
minstens acht verschillende wijnen. 
Ook leuk om cadeau te geven. 

lastours toujours 
Vanaf 1986 al op de kaart: de tijdloze 
wijnen van het aan de Tarn gelegen 
17e-eeuwse Château Lastours. Nu  
de derde generatie van la famille de  
Faramond: oude landadel, intelligent, 
belezen, hoffelijk, filosofisch, humor. 
(O)pa Jean is al lang niet meer, zoon 
Pierric evenmin. Oudste Hubert is met 
retraite en zo is kleinzoon Louis kasteel-
heer. De Gaillac Blanc, de überhuiswijn 
(Hamersma), ‘chiquer en smakelijker huis-
wijn is er niet’ (Klei) is in 2020 heerlijk 

geurig, sappig, droog, zacht en fris. 
Gaillac Rouge 2019 van braucol, duras, 
syrah, cabernet-sauvignon, merlot met  
het stoere van een zuidwester, de zwier 
van een bourgogne. Lastours is – net als 
Altugnac – HVE (Haute Valeur Environ-
nementale) gecertificeerd. 

alarm op altugnac
Alarmerende berichten van Bourguig-
nons Christian Collovray en Jean-Luc 
Terrier die in 1997 in Limoux (onder 
Carcassonne) neerstreken omwille van 

de voor hún chardonnay en pinot noir ide-
ale kalk- en fossielrijke bodem en hoog-
te. 2021 lijkt een rampjaar, te worden 
door nachtvorst april, kou in mei en 
juni, valse meeldauw: als ze 25% oosten 
is dat veel. Enige oplossing: nu al prijs
aanpassing om straks 2022 te overle-
ven. Alle begrip. Blanc 2020 (mauzac en 
chardonnay met drup chenin en sauvig-
non) is geurig volfris, toast lonkt. De 
2020 Rosé is van het type: all weather. 
Rouge 2018 met veel merlot is fruitrijk, 
rijp en kruidig nu. 

geweldig veel wijn
in Faugères vooral leisteen: schiste in de 
bodem. En dat proef je in de ambachte-
lijke, biologische wijnen van Domaine 
Valambelle van 80+ Michel en iets jon-
gere MarieLouise Abbal en kinderen. 
2019 Millepeyres (grenache, carignan, 
cinsault, syrah, mourvèdre) rijp fruit, 
kruiden, rijkdom met stijlvolle, fluwe-
len finale. Perswijn: ‘geweldig veel wijn 
voor onder een tientje.‘ De Volkskrant: 
‘vloeibaar comfort’.

de rust van voor 1900 
De familie Bertrand bezit naast Domai
ne de Malavieille bij Lac de Salagou, 
Mas de Bertrand in Saint-Saturnin, 
hartje Larzac. Zoon Benoît maakt de 
biodynamische (Demeter) wijnen, pa 
André (75) bemoeit zich overal mee, ma 
Mireille verkoopt. 2019 SaintSaturnin 
Roc & Lune met 85% carignan uit 1890 (!) 
wint het nog van goede 2018. Stevig, 

de wijnzin van alledag  
Al vijfendertig jaar (ook) ons visitekaartje: wijnen voor alledag, energiek 
en zuiver, getypeerd, natuurlijk, duurzaam gemaakt en relatief weinig 
– veelal vér beneden de norm – sulfiet bevattend. Bacchus’ eigen boutique, 
heette deze selectie in de beginjaren. Wijnen uit klassiek Europa zonder 
grand cru-allures maar wel met zoveel smaak, karakter en leven dat ze 
nooit vervelen en fris opstaan de volgende dag niet in de weg staan. 

CHÂTEAU LASTOURS
2020 Gaillac Blanc ‘Les Graviers’
De überhuiswijn (Hamersma).
01120  nu-2022  € 7,50

2019 Gaillac Rouge 
Al 35 jaar bij Vinoblesse.
01019  nu-2024  € 7,95

DOMAINE ALTUGNAC
2020 Pays d’Oc Blanc ‘Pilotis’
Geurig volfris, toast lonkt. 
26820  nu-2023  € 7,75

2020 Pays d’Oc Rosé ‘Pilotis’
Mooi droog en heerlijk kwiek.
26920  nu-2022  € 7,50

2018 Pays d’Oc Rouge ‘Pilotis’
Met montere merlot, fruitrijk rijp en zacht. 
00118  nu-2022  € 7,50

DOMAINE VALAMBELLE
2019 Faugères ‘Millepeyres’
Rijp fruit, kruiden, rijkdom met stijlvolle, 
fluwelen finale.
38719  nu-2023   € 9,50

DOMAINE DE MALAVIEILLE
2019 Saint-Saturnin ‘Roc & Lune’
Stevig, zwart fruit, bloeiende tijm,  
kurkuma, nootmuskaat 
43519  nu-2024   € 9,50

AZUL Y GARANZA
2020 Navarra Tinto ‘Alegría’
Rood waar je lekker alegria van wordt... 
39320  nu-2024   € 7,25

BODEGAS DE CAN SURIOL
2020 Penedès ‘Azimut Blanc’
Vrolijke Catalaan. Licht (11.5%),  
nauwelijks sulfiet.
32120  nu-eind 2022   € 8,50

Cava Brut Nature ‘Azimut’
Stoer, puur, fris, droog, zonder  
camouflage dosage.
37400  nu-2022   € 10,95

GINO FASOLI
2020 Bianco Veneto ‘Tre Piume’
Rank en frank, met witte bloemen,  
meloen, amandeltje.
16020  nu-eind 2022   € 7,95

2018 Rosso Veneto ‘Tre Piume’
Feesttrio corvina, cabernet en merlot. 
39418  nu-eind 2022   € 7,95

CANTINA DI LUCA
2020 Cirò Bianco ‘Gocce di Marinella’.
Sappig, wit fruit, zonnig citrus, kan nodige 
aan.
44420  nu-2022   € 8,15

2019 Cirò Rosso ‘Nettare di Abramo’
Raspend fruit, pepertje, fris en levenslustig 
44719  nu-2023   € 8,15

RESTPAKKET, € 99,= VOOR 12 FLESSEN
Pretpakket voor een prix d’ami.
Waarde € 115-135
11021 12  gem.prijs p/fl € 8,25

Bestellen kan ook op: 
www.vinoblesse.nl

 
De pigeonnier bij Château Lastours
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uit de tuin van tine 
Al zestien jaar komen we bij humorvol, 
warm, intelligent stel Tine Bernhard 
en Bernd Pflüger op hun met zachte 
biodynamische (Demeter) hand bestier-
de Weingut JansonBernhard, een 
oase van rust en vrede hier, de wijngaar-
den een moestuin gelijk. Stijl: ingeto-
gen, subtiel, mineralig (kalkbodems). 
2020 Zellertaler Silvaner minder rijk 

dan 2019, wel zo passend. Kruidig, 
slank, droog, verteerbaar, altijd in te 
zetten. 2020 Zellertaler Weißburgun
der subtiel, droog, lindebloesem, hazel-
nootje, fris en mineraal. 2019 Riesling 
Trocken ‘Kalkfels’, nu tweede botte-
ling, een jaar langer gerijpt op oud 
groot vat. Prachtglas: niet direct riesling, 
meer gekonfijt fruit, kalk (je ruikt die), 
specerijen, tedere zuren, volume. 2020 

Zeller Schwarzer Herrgott van 65+  
huwelijk Riesling en Gewürztraminer,  
in liefde elk jaar wijn wordend. Gul, 
kruidig, ananas, bloemen, citrus.  
Spannend. 2018 Zeller Kreuzberg 
Spätburgunder. Oude pinot noir zonder 
interventie gerijpt in grote houten  
vaten. Kers, chocola, snuf hout, bos-
besjes, laurier, jeneverbes. Zachte  
tannines maar fris en delicaat.

 
een jonge wolf…
De jonge Dennis Wolf uit Grosskarl-
bach (Mittelhaardt, Pfalz) heeft een  
imposant cv aan stages bij Klaus-Peter 
Keller, Ostertag, Jean-Louis Chave,  
Domaine Didier Dagueneau, nu (van 
deel familiegrond) zijn eerste ‘eigen’ 
wijnen, biodynamische. Het begin  
is er, de productie klein. Druiven ver-
gisten spontaan (soms ook malo), op-
voeding veelal op gebruikte houten  
vaatjes, weinig sulfiet, niet filteren. 
Pfalz Trocken Cuvée Kurt (Literfles) 

de thuiswijn familie zelf, vernoemd 
naar pa Kurt. Assemblage tien druiven, 
twee jaren, omgerekend 8,95/fles 75 cl! 
2018 Riesling Dennis Wolf, krachtig, 
breed, gul, fris en spontaan. 2019 Pfalz 
Spätburgunder Trocken verfijnde, 
bourgogne-achtige Spät van Grosses 
Gewächs Laumersheimer Steinbuckel. 

sauer scoort
De op het fruit, sap en plezier gemaakte 
wijnen van Heiner Sauer vallen overal 
in de smaak: thuis, in horeca en niet aan 
te slepen bij winkelklanten. Heiner 
vindt met zijn geloof in biodiversiteit  
en biologische gezonde druiven van de 
zandsteenflanken rond subtropisch 
Bad Gleisweiler het gelijk aan zijn  
zijde. Terecht 3 Trauben Gault/Millau en 
2½ ster Vinum. Cuvée Cana 2019 is 
geurige, malse mix van grauburgunder, 
riesling, sauvignon. Weißburgunder 

2020 is verfijnder én gevulder. Grau
burgunder 2020 eerder stevig, kruidig, 
energieke zuren. Nu met roze blush op-
dat we niet vergeten dat Grau (pinot gris) 
niet echt wit is. Jong en krachtig 2019 
Riesling Gleisweiler Buntsandstein 
met limoen, hooi, grapefruit, meloen. 
Rode Spätburgunder (pinot noir) 2020 
is volzacht, fris, aards, rijpe aardbeien. 
Net als Riesling ook op halve flesjes.

grüne grüner 
Voor elke beurs een goede, duurzame, 
eerlijke biologische veltliner maken, 
nobel idee in 2008 van wijnboer Rudi 
Hofmann en prof Ferdinand Mayr.  
De realisatie (nu door Rudi alleen) ook. 
2020 Grüner Veltliner Donauwinzer 
is ouderwets fris en zwierig met me-
loen, witte peper, appeltjes, grapefruit. 
Onbekommerd lekker. 

geduld in steiermark
Helaas nog niet op fles - Jüngling  
Gottfried Lamprecht laat alles  
langer rijpen - oogst 2020 van zijn  
biodynamische vrije stijl-wit uit vul-
kanenland Steiermark (Styria). Komt 
hopelijk eind dit jaar in nieuwsbrief. 
Snel naar vinoblesse.nl om te zien of  
er nog 2019 is van Steirerland Weiss
burgunder Sand & Lime en Furmint 
Sandstones, beste koop Perswijn...

Duitsland & Oostenrijk…
Ooit deden we alleen Frankrijk tot we in 1999 ook in Italië (biologisch) 
gingen pionieren, Spanje volgde in 2002, jaar later ontdekten we de 
extraverte zandsteenwijnen van Heiner Sauer uit de Duitse Pfalz, twee 
jaar later gevolgd door de introverte, mineralige van Janson-Bernhard.  
En onlangs spotten we (weer in de Pfalz) talentvolle debutant Dennis 
Wolf. onthoud die naam. Sinds 2009 vanuit het niets ook Oostenrijk  
met de malse, duurzame veltliner van Donauwinzer, vorig jaar kwam 
daar het free style wit van Herrenhof Lamprecht (Steiermark) bij, een 
aanwinst want verademend anders. 

Pfalz

DUITSLAND

OOSTENRIJK

Niederösterreich

Steiermark

WEINGUT JANSON-BERNARD
2020 Pfalz Silvaner Trocken
Kruidig, slank, droog, verteerbaar,  
altijd in te zetten.
17120  nu-2023   € 10,95

2020 Pfalz Zellertaler Weißburgunder 
Trocken 
Subtiel, droog, lindebloesem, hazelnootje, 
fris en mineraal.
18720  nu-2023   € 10,95

2019 Pfalz Riesling Trocken ‘Kalkfels’ 
Gekonfijt fruit, specerijen, tedere zuren, 
volume. 
17919  nu-2024   € 11,50

2020 Pfalz Riesling-Gewürztaminer 
Trocken ‘Zeller Schwarzer Herrgott‘
Würzig, ananas, bloemen, krachtige  
finale met wat citrus. 
34920  nu-2024   € 12,75

2018 Pfalz Spätburgunder  
‘Zeller-Kreuzberg’
Oude stokken pinot Noir uit Zellertal,  
fris en delicaat. 
35118  nu-2030   € 14,95

WEINGUT DENNIS WOLF
2019 Pfalz Trocken ‘Cuvée Kurt Literfles‘
Meloen, witte peper, appeltjes, rijpe 
grapefruit, meloen.
33919  nu-2022  € 11,95

2018 Pfalz Riesling Trocken
Krachtig, breed, gul, fris en spontaan.
81618  nu-2024  € 16,50

2019 Pfalz Spätburgunder Trocken
Verfijnde, bourgogne-achtige Spät 
van Grosses Gewächs Laumersheimer 
Steinbuckel. 
35719  nu-2025  € 16,50

WEINGUT HEINER SAUER
2019 Pfalz Trocken ‘Cana’ 
Malse Pfalz van grauburgunder, riesling, 
sauvignon. 
39119  nu-2022   € 8,95

2020 Pfalz Weißburgunder Trocken 
Fijn en gevuld. 
29120  nu-2023   € 10,95

2020 Pfalz Grauburgunder Trocken 
Stevig, kruidig met energieke zuren. 
34420  nu-2023   € 10,95

2019 Pfalz Riesling Trocken ‘Gleisweiler 
Buntsandstein‘
Limoen, hooi, grapefruit, meloen. 
29519  nu-2023   € 10,95
Idem halve fles
29220  nu-2023   € 6,50

2020 Pflalz Spätburgunder 
Volzacht, fris, aards, rijpe aardbeien. 
18120  nu-2024   € 10,95
Idem halve fles
51320  nu-2023   € 6,50

DONAUWINZER
2020 Grüner Veltliner ‘Donauwinzer‘
Geurig, sappig, opwekkend en fris. 
40120  nu-2023   € 10,40

Uitzicht op Zellertal Bij Janson-Bernard 
 

Oogst bij Heiner Sauer 
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twinkelende savoie
Nu zowat elke importeur (bio)wijnen 
uit de Jura voert (dankzij Ganevat), prij-
zen zijn gestegen, goed om te kijken 
naar de bergwijnen van buur Savoie. Bij 
broers Giachino (ster Guide rdvf) van 
flanken Mont Granier twinkelende, bio-
dynamische natuurwijnen als 2020 
Vin de Savoie Blanc Monfarina (80% 
jacquère, 20% verdesse), licht, speels, 
slank, mild, energiek: lychee, bergkaas, 
pepertje. Jammie…

anne & j.f. ganevat
Voor novices: Ganevat maakt wijn  
zonder enige toevoeging, ook geen 
sulfiet. Rijping 2–4 jaar op amfora,  
kegelvormige houten vaten foeders of 
barriques. Geen klaring of filteren. Zo 
100% natuur en geniaal artiest Ganevat 
in je glas. Naast de wijnen van eigen do-
mein (2018 wordt pas in 2022 gebotteld!) 
maakt hij met zus Anne van bij bio-
maatjes (in Jura) geselecteerde druiven 
nog wat cuvées, 2-3 jaar zonder sulfiet 
op gevoed, gesigneerd Ganevat…. 2018  
Arbois Blanc Arces: chardo twee jaar 
zonder sulfiet op grote vaten, niet  

geklaard, ongefilterd. Iets vluchtig,  
élégance en finesse. 2018 Côtes du Jura 
Blanc La Gravière: chardo bij Grands 
Teppes. Jeugdig, toast, perzik, pruim-
pjes, energiek.

En op allocatie (per 3): 2017 Côtes du 
Jura Blanc ‘Les Miraculés’ Alle chardo 
die miraculeus vorst overleefden. 2017 
Côtes du Jura Blanc ‘Les Résistants’, 
savagnin die vorst weerstand bood.  

oprecht, flamboyant 
We kennen beer Marc en eega Anne 
Marie Tempé al een tijdje, we verkoch-
ten hun eerste oogst 1995... Vorig jaar 
vierden ze – Covid gedwongen – in stilte 
het 25jarig jubileum van hun domein 
in Zellenberg. Ze zijn van onze genera-
tie, daar aan de keukentafel kunnen we 
avond lang filosoferen over het leven,  
de vreemde wijnwereld en hoe verder nu 
beide Marcen de zestig ruim voorbij 
zijn. Voor wie de wijnen niet kent een 
resumé: Elzassers van de buiten categorie, 
oprecht, biodynamisch, kamerbreed, 
energiek, flamboyant, hedonistisch, 
fascinerend… Ze rijpen minstens twee 
jaar op grote, sommige op kleine, oude 
houten Bourgondische (Domaine 
Leflaive) vaten, als het kan zonder  
sulfiet. Géén wijngeestdodend roest-
vrijstaal bij Tempé, net zo min als aan-
zuren, ontzuren, chaptaliseren, gisten 
uit een zakje. Pinot Blanc Amzelle 
2018 (met 40% auxerrois) hazelnoot  
ananas, energiek, droog, verleidelijk. 
Mooi dit jaar, niet aarzelen. Riante 
Riesling Amzelle 2018: fijn, volslank, 
droog, gedekte zuren, citrus, silex,  

mineraal. De 2017 10 in DGH, deze  
dan de volle 10?! Magistrale Riesling 
Grafenreben 2018 (60+ stokken bij 
grand cru Schoenenbourg) voornaam, 
breed, complex, diep, gaat járen mee. 
Rodelsberg 2018 (60% gewurz, 40%  
pinot gris) van hoog koud, rossig 65+lapje 
boven grand cru Mambourg is achtbaan 

van smaken, fijn, energiek, gedistin-
geerd. 2018 Gewurztraminer Grand 
Cru Mambourg voluptueus, viriel, 
prachtzuren, lengte, gaat 10-15 jaar mee, 
grand vin, 5 sterren Perswijn de 2017.

ElzasDE ELZAS VOLGENS MARC TEMPÉ
Geen streek in Frankrijk met zulke eclatante opbrengsten als de Elzas. 
Toegestaan is 88 hl/ha, soms nog 10% meer. Let wel: per domein gemiddeld. 
Truc: je oogst 150 hl/ha lucratieve pinot gris of riesling en laat de goedkope 
sylvaner hangen. Je middelt et voilà de toegestane 88…. Het is onze Marc 
Tempé een doorn in het oog, zijn rendementen komen nooit boven 35 hl/
ha uit, bij grands crus wordt de 20 niet gehaald. Dat proef je, daar betaal je 
iets meer voor, net als bij andere ‘groten’ in de Elzas. Kijk naar prijs witte 
bourgognes, dan valt het reuze mee. de grote hamersma: ‘we begrijpen 
eigenlijk nog steeds niet dat Tempé zijn prijzen niet al lang verdubbeld heeft.’

JURASSIC PARK & SAVOIE
Twee keer chez Jean-François (Fanfan) en zus Anne Ganevat in wijn-
gehucht Rotalier. Op heenreis is het na rondje wijngaarden en proeven 
van vijftig wijnen plots vier uur en we moeten nog lunchen… Besluit: 
eind juni komen we op terug. Dan blijven jullie ook eten en logeren,  
zegt J-F gelijk… We moeten wit 2018 en 2019 domein, en wijnen eega 
Maylis nog proeven. Ook veel om bij te praten, bijvoorbeeld over gerucht 
dat domein verkocht zou zijn aan ‘dé Russen’. Dat ligt genuanceerder,  
we weten nu wat er speelt maar hebben beloofd er niet over te praten 
voordat iets (eventueel) officieel is. 

Jura & Savoie

MARC TEMPÉ
2018 Pinot Blanc ‘Amzelle’
Open, hazelnoot, energiek, verleidelijk.
14018  nu-2024   € 17,25

2018 Riesling ‘Amzelle’
Subtiel, volslank, droog, prachtzuren, 
mineraal.
16518  nu-2024   € 21,50

2018 Riesling ‘Haut Lieu Grafenreben’
Voornaam, breed, complex, diep.
34018  nu-2025+   € 31,00

2018 Vin d’Alsace ‘Rodelsberg’
Gewürz en pinot gris, verbluffend, 
fascinerend. 
35618  nu-2025+   € 31,=

2018 Gewürztraminer Grand Cru 
‘Mambourg’
Voluptueus maar viriel, voor 10-15 jaar 
plezier.
17518  nu-2030   € 47,00

DOMAINE GIACHINO
2020 Vin de Savoie Blanc ‘Monfarina’
Bergstroom, zo van ‘t vat sur lie op fles.
38620  nu-2023    € 14,95

ANNE & JEAN-FRANÇOIS GANEVAT
2018 Côtes du Jura Blanc  
Chardonnay ‘Arces’
Elégance en finesse. 
20218  nu-2026   € 32,00

2018 Côtes du Jura Blanc  
Chardonnay ‘La Gravière’
Jeugdig, toast, perzik,  
gele pruimpjes, golvend, energiek.
47818  nu-2026    € 34,00

 
Ontbijt in de wijngaard tijdens pluk  
bij Marc Tempé

Jean-François Ganevat en eega Maylis die eigen natuurwijnen maakt onder naam Zeroïne
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LA BOURGOGNE 2019, 2020, 2021… 
Waar moet dat heen met het meest traditionele, meest beroemde wijnge-
bied ter wereld? De streek waar we na die eerste keer april 1985 zo verslaafd 
aan zijn geraakt…. Na drie warme jaren op een rij met soms atypisch rijke 
wijnen, dreigt er in 2021 – net als in de Jura en delen van de Languedoc 
– maar weinig geoogst te kunnen worden, met name in Chablis en Côte de 
Nuits. De nachtvorst van 8 april (-7˚C) na te vroeg uitlopen van de knoppen 
in bizar warm (25+ ˚C) maart, gevolgd door wisselvallige lente en zomer 
waarin net als hier lokaal opeens veel regen viel en valse meeldauw de kop 
opstak, zal de komende jaren voelbaar worden. Er is al schaarste, de 
wijnen zijn al zo gewild: dat gaat wringen… Ook opbeurend nieuws: rood 
2019 is geweldig: gul, charmant en ondanks de rijkdom fijn en precies, bij 
wit lijkt vroege oogst 2020, ook qua rendementen (Chablis), het te winnen. 

Bourgogne

pattes loup later 
In juni ook langs cultheld Thomas Pico 
van Pattes Loup die met zijn biologi
sche, gulle, zachte, extraverte wijnen 
tot top Chablis behoort. Thomas is net 
40 geworden, toen we hem spotten (eer-
ste oogst 2006) dus nog een broekeman. 
Hij heeft de 90% nachtvorstschade (en 
dat na die van 2016, 2017…) van april nog 
niet echt verteerd. Wel daarom besloten 
2019 alles nóg langer op te voeden, zo 
bottelt hij basischablis Vent d’Anges 
2019 pas in 2022. 

dauvissat 2020
Leuk bezoek aan Vincent Dauvissat 
(we kennen elkaar al 35 jaar..) die in juni 
ondanks de grote nachtvorstschade, 
energiek en optimistisch lijkt. We  
proeven alle negen 2020s van het vat. 
Prachtjaar: het gulle van 2018, de  
precisie van 2019. La Forest geweldig, 
Les Preuses monumentaal. 

keukentafel vigot
Fijne uurtjes ook bij dwars duo Fabrice 
en Christine Vigot. We proeven intiem 
aan de keukentafel, Fabrice tapt in de 
kelder steeds wat 2020 af in karaf. Klei-
ne oogst door de ongekende hitte van 
augustus. De wijnen zijn enorm rijk 
maar niet zo fris als in ook warm 2019 
(fantastisch hier). De ‘hele druif-vinifi-
catie’, toegepast sinds 2016 zorgt wel 

voor fraîcheur en diepte. Ook hier 
nachtvorstschade in 2021. De faam van 
2019 (wijnen kwamen in mei al binnen) 
zorgde ervoor dat meeste al op zijn. Nog 
wel de geweldige 2019 GevreyCham
bertin Les Crais (50+stokken) met fruit 
en lengte op 1er cru-niveau. Gul, zwie-
rig, zó Vigot, zó drinkbaar. Beperkt.

ambroise & kinderen
Na Vigot, zo in Prémeaux bij Ludivine 
Ambroise. De gulle, rondborstige 
bourgognes hier zijn van het begin in 
1989 een succes. Papa Bertrand (toen 
rebelse twintiger, nu viervoudig opa) 
heeft domaine zes jaar geleden overge-
dragen aan dochter Ludivine en zoon 
François die meer voor elegantie gaan 
dan pa. De teelt is  vrijwel biologisch, 
wijnen worden geklaard noch gefilterd.
Kleine oogst wit in 2019, weinig rood  
in 2020. Rood 2019 is als bijna overal in 
de Bourgogne onweerstaanbaar lekker… 
Nieuw (bij ons) 2019 Bourgogne  
Aligoté van 50+ stokken, laat geoogst: 

open sappig, rond, makkelijk en dat 
voor een schijntje... 2020 Bourgogne 
Blanc rijpte in groot vat. Subtiel,  
aimabel, vol slank, toast, boter, gember, 
plezier… 2019 Hautes Côtes de Nuits 
Blanc fijner, meer elegantie, gekonfijt 
fruit van late pluk, toast, floraal, op-
wekkend. 2019 Bourgogne Rouge Côte 

d’Or van 50+stokken is op het fruit.  
Soepel, sappig, verleidelijk en comfor-
tabel. 2019 Bourgogne Rouge Vieilles  
Vignes (60+ grenzend aan aop Nuits 
Saint-Georges) is steviger met toast  
(van hout), verfijnder in het fruit, de 
tannines meer gelaagd. 

finesse in volnay 
Chique, tot in de puntjes verzorgde  
biodynamische (Demeter) bourgognes 
bij Frédéric RossignolFévrier in  
Volnay. Zoon Valentin, halfweg de 
twintig, introvert, pienter en deskun-
dig ontvangt ons. Goed dat zo’n jonkie 
met steun van pa eigen ideeën mag  
inbrengen. Fenomenale rouges in 2019, 
ook 2020 is excellent. Nieuw: klassiek 
frisse 2020 Bourgogne Aligoté van 
kalkrijk veldje (0,23 are, 1978) bij Volnay 
niet ver van oude vulkaan, geen hout, 
maar 12̊ . 2019 Bourgogne Rouge  
Maison Dieu van akker bij Pommard, 
mocht tot 1938 ook zo worden verkocht. 
Mooiste tot nu toe: Fijn fruit, luxe snuf 
hout, vulling, minerale lengte. Voor wie 
hem nog niet (voldoende) heeft besteld: 
2019 Volnay Clos de la Cave, 40+ per-
ceel midden in dorp bij Clos des Ducs. 
Exquise fruit, kruidig, volzacht, super 
energiek, geen 1er cru-lengte, wel fines-
se. Vinous: 89-91pt. Voor komende jaren 
(deze Kerst al?): 2017 Volnay Clos de la 
Cave: klassieker, eleganter, begint te 
betoveren met gekonfijte kersjes, choco-
la, wat rokerigs, satijnen fraîcheur.  
Verwenwijn, cadeauwijn, net als 2019 
per drie verpakt. 

FABRICE VIGOT
2019 Gevrey-Chambertin ‘Les Crais’
Gul, zwierig, zó Vigot, zó drinkbaar. 
Superjaar 2019.
81919  2023-2027  € 43,50

MAISON BERTRAND AMBROISE
2019 Bourgogne Aligoté
Lekker open, très Ambroise, milde zuren. En 
dat voor een habbekrats.
82319  nu-eind 2022  € 11,50

2020 Bourgogne Blanc Côte d’Or
Subtiel, aimabel, vol slank, toast, boter, 
gember, plezier 
12020  eind 2021-2024  € 17,50

2019 Hautes Côtes de nuits Blanc
Genereus, creamy met kamperfoelie  
en oranjebloesem.
12119  nu-2024  €  19,95

2019 Bourgogne Rouge Côte d’Or
50+ stokken, op het fruit, sappig, 
verleidelijk en comfortabel. 
03019  nu-2024  € 15,95

2019 Bourgogne Rouge Pinot Noir  
‘Vieilles Vignes’
Un petit nuits-saint-georges,  
70+ stokken, groot jaar 2019.
51219  2022-2025  € 17,50

FREDERIC ROSSIGNOL-FÉVRIER
2020 Bourgogne Aligoté 
Klassiek fris, van kalkrijk veld nabij oude 
vulkaan. 
19420  nu-2023   € 14,50

2019 Bourgogne Rouge Maison Dieu
Fijn fruit, luxe snuf hout, vulling, minerale 
lengte. 
80719  nu-2024   € 26,= 
 
2017 Volnay Clos de la Cave
Klassiek, elegant, verwenwijn. 
19117 3  nu-2025   € 37,00

2019 Volnay Clos de la Cave
Exquise fruit, volzacht. Ultieme 
comfortwijn.
19119 3  nu-2028   € 37,00

Kijk voor de allocatie wijnen op 
de website of stuur een email 

naar: info@vinoblesse.nl

Bij Christine en Fabrice Vigot aan de keukentafel

 
Bij Rossignol Février heeft zoon Valentin 
pa Fréderique overgehaald bij vinificatie 
meer grappes entières  toe te passen. 
Resultaat meer fraîcheur, ook in warm 
2020.
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hommage aan henri 
Woensdag 16 juni een snelle lunch op 
bloedheet plein Meursault, om 14.00  
begint de vatendans bij JeanFrançois 
en Sophie Germain. Even J-F zeggen 
dat we verlaat zijn. Na paar belpogingen 
neemt hij aan: papa Henri blijkt zojuist 
op drieëntachtigjarige leeftijd overle-
den. Ach... Perplex.... Stamelende con-
doleance en bon courage. Jeetje Henri 
Germain, eerste ontdekking in de 
Bourgogne in 1986. Lieve, stille man, 
precies, bescheiden. Net als zijn artisa-
nale wijnen die tijd nodig hadden om op 
hun merites te worden ingeschat. Marc 
plukte er in 1996, 1997 en 1999, we proef-
den minstens twee keer per jaar bij  
Henri. Bij deze een hommage aan  
‘l’éminence grise de Meursault’, ‘het best  
bewaarde geheim van Meursault’. Troost 
voor weduwe Paulette: de wijnen - 
sinds 2002 door zoon JeanFrançois  
gemaakt – zijn geliefder dan ooit. En 
jongste Eric doet het ook al zo goed als 
wijnmaker en directeur van Maison 
Vincent Girardin.

Nu collectie 2019, riante wijnen, zeker 
rood, meeste wit beperkt op allocatie 
en per drie verpakt. Meursault (van 
vijf lieux-dits) is fijn, volfris kruidig, 
rondrijk. Wine Advocate 90-92+; Cheva
lières subtieler, fijn citrus. WA 91-93+; 
Limozin (perceel 1938) is de brede, goei-
ige kolos. WA 91-93+; 1er Cru Charmes 
diepte, golvende élégance, WA 92-94+; 
Poruzot is meursault ten voeten uit: 
volzacht, zinlijk. WA 92-94pt. Chassag
neMontrachet Morgéot (witte 
wijn-perceel Fairendes) boers, uitbundig, 
op het rijpe fruit. WA 91-93pt; Formida-
bele bijna grand cru Perrières, kracht 
met finesse, WA 95-97pt. 
Bourgogne Côte d’Or Rouge zacht pi-
not, snuf hout, gevuld, fris. WA 87-89 pt: 
ChassagneMontrachet Rouge (1954) 

bessen, thee, riant rijp, volume, krui-
dig. WA 89-91+; De unieke Meursault 
Rouge Clos des Mouches (1949) smeu-
ig, exquise parfum, niveau volnay 1er 
cru, WA 90-92; Beaune Bressandes 1er 
Cru (1959) de galante, wijze seigneur, ro-
zen, bosbessen. WA 90-92 pt.

carrilon 2020
In PulignyMontrachet proeven we – 
meestal ’s ochtends vroeg of ’s middags 
laat -sinds 1985 bij een van de beste tra-
ditionele (witte) wijnboeren van de 
Bourgogne: Jacques Carillon, zelfver-
zekerd maar bescheiden al aast de halve 
wereld op zijn wijnen. 2020 (voorjaar 
2022 op fles) was extreem vroege oogst, 
qua karakter tussen 2017 en 2018 in.

bij monnik pierre 
Inspirerend en leerzaam proeven bij 
monnik Pierre Fénals (73) Zijn hand-
matig biodynamisch werken en afzien 
van sulfiet proef je in de pure, verteerba-
re natuurbourgognes van Maison En 
Belles Lies. Prachtwijnen in 2019, gun 
ze de tijd tot natuurlijke, preserverende 
reductie plaats maakt voor pracht. 
Bourgogne Blanc (uit Meursault),  
volfris, vers brood, concentratie, breed-
te, fijne zuren. Nieuw : Santenay Blanc 
Sous la Roche, hoog kalkrijk pal zuid 
gelegen perceel. Subtiel, elegant,  
crémeux, spannend… Corton Grand 
Cru ‘En Charlemagne’ (beperkt per 
drie) hart van de grand cru, 80+ char-
donnay. Uitroeptekens in proefboekjes: 
met afstand mooiste wijn van onze 
reis. Élégance, lengte, verstilde finesse 
en mineraliteit uit lang vervlogen tij-
den. Hautes Côtes de Beaune Rouge 
(bij Saint-Aubin), een cursus pinot noir:  
vibrerend van fruit en levenslust, trans-
parant, lessend, 11.5 :̊ fles eerder leeg dan 
je lief is. Maranges Rouge het serene 
van 65+-stokken pinot fin. Griotjes,  
donker fruit, pruim, ‘spekje’ van oude 
stokken, retrorustiek, energiek. Paar 
jaar kelderrust nog. Fraai. 

op naar bray….
In Bray, hoge, natte uithoek Mâcon
nais met eigen appellation villages vin-
den we de prettig eigenreide Delphine 
en Sébastien Boisseau van La Vigne 
Mouton, sinds kort bijgestaan door 
koppel Margaux en Valentin Calland. 
Een verademend basale kijk op wijn 
hier: biodynamische druiven; niets 
toevoegen (alleen bij wit wat sulfiet 
voor bottelen); klaren noch filteren.  
De koele rode kalk/klei ( foie de veau) is  
er nu met opwarmende aarde perfect 
voor chardonnay. 2019 MâconBray Le 

Mouton Blanc: frank en vrij, geen hout, 
vers brood, hazelnoot, vol en levendig, 
zó drinkbaar. Nog beperkt 2019 Mâcon
Bray Blanc ‘Clos Rebetiot 119’ chardon-
nay uit 1900(!). Diepte, fruit, mineralen, 
lengte, rust. Ook rood mag er zijn: 2019 
MâconBray Rouge Le Mouton Noir 
gamay op kalk/klei zónder sulfiet als 
bourgogne gevinifieerd. Rins zwart 
fruit, vitaal, heerlijk stoer.

HENRI GERMAIN & FILS
2019 Meursault 
Van 5 perceeltjes. Volfris, kruidig, rondrijk.
08119  2022-2027+  € 45,00

2019 Meursault-Chevalières
Subtieler fijn citrus.
08719 3  2023-2027  € 59,00

2019 Meursault-Limozin
Perceel uit 1938: rijk, breder dan 
Chevalières. 
07719 3  2024-2027  € 59,00

2019 Meursault-Charmes 1er Cru
Diepte met golvende élégance.
08619 3  2024-2027  € 77,00

2019 Chassagne-Montrachet Morgeot  
1er Cru
Uniek perceel uit 1900, diepte, fruit, lengte.
08819 3  2024-2027  € 68,00

2019 Bourgogne Côte d’Or Rouge
Van 50+ stokken, zacht pinot, snuf hout, 
gevuld, fris. 
08219  nu-2024  € 26,50

2019 Chassagne-Montrachet Rouge
Riant rijp, volume, kruidig. 
07819  2022-2026  € 38,00

2019 Meursault Rouge ‘Clos des Mouches’
Smeuïg, exquise parfum, niveau volnay.
08919 3  2023-2030  € 57,00

2019 Beaune-Bressandes
Stokken uit 1959, galant, rozen, bosbessen.
08019  2023-2030  € 57,00

MAISON EN BELLES LIES
2019 Bourgogne Blanc
Volfris, vers brood, concentratie,  
breedte, fijne zuren.
07119  nu-2026   € 27,50

2019 Santenay Blanc ‘Sous la Roche’
Subtiel, elegant, crémeux, spannend
09119  2022-2026   € 33,50

2019 Corton Grand Cru ‘En Charlemagne’
Élégance, lengte, verstilde finesse en 
mineraliteit uit lang vervlogen tijden. 
12419 3  2023-2030   € 125,00

2019 Hautes Côtes de Beaune Rouge
Vibrerend van fruit en levenslust, 
transparant, lessend, 11.5˚ 
10819  nu-2024   € 25,00

2019 Maranges Rouge
Ouderwets rustiek en energiek. Paar jaar 
kelderrust nog, fraai. 
08519  2023-2026   € 27,50

LA VIGNE MOUTON
2019 Mâcon-Bray ‘Le Mouton Blanc’
Al té lekker. Geen hout. Laag sulfiet. Vrije 
wijn, blije wijn. Demeter.
03719  nu-2024    € 18,50

2019 Mâcon-Bray ‘Clos Rebetiot’
Uniek perceel uit 1900, diepte, fruit, lengte.
18819  nu-2025    € 23,00

2019 Mâcon-Bray ‘Le Mouton Noir’
Gamay als bourgogne gemaakt, vin nature, 
oeps: fles nu al op?
02919  nu-2024    € 18,50

 
Dit jaar dus voor het eerst sinds 1986 niet 
in de kelder van Germain, deze foto is uit 
2020.

Monnik Pierre Fénals doet al het biodynamische werk met de hand….
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champagne champagne
Champagne Erick De Sousa (sinds 1997 
bij ons) staat voor subtiel, individueel, 
élégance, biodynamisch, weinig sulfiet. 
Brut Tradition is soepel, droog, fris en 
zacht. Brut Réserve Blanc de Blancs 
Grand Cru aristocratisch, vitaal, erg 
fraai dit jaar. 
Van Robert Barbichon et fils in de  
landelijke Côte de Bar Brut Réserve  
4 cépages (pinot noir, pinot meunier,  
chardonnay, pinot blanc, 90% oogst 2017, 
3g dosage), volbreed, monter, rustig. Fijn 
gerijpt met beurse appeltjes, kweepeer, 
brioche, hazelnoot. Extra Brut Blanc 
de Noirs (95% pinot noir) is voller, jeug-
dig, viriel en energiek. In Baarn ook nog 
Blanc de Blancs Brut Nature (100% 
chardonnay).

comme comme....
Bordeaux comme il faut, zoals het hoort, 
bordeaux comme (Corinne et Jean-Michel) 
Comme: eerlijk, energiek, biodyna-
misch, in balans van nature. J-M was 
lang régisseur Pontet-Canet, stuwde de 
grand cru naar grote hoogte. Zij advi-
seerde grand cru Climens naar de top. 
Maar hun passie ligt bij eigen als moes-

tuin verzorgde Champ des Treilles bij 
Sainte-Foy-La-Grande. 2019 Bordeaux 
Rouge Le Petit Champ géén hout, 
braam, vlier, krachtig fris, pepertje van 
10% petit verdot. 2019 Bordeaux Rouge 
Grand Vin. Laatste jaar deze cuvée,  
vanaf 2020 geen hout meer in de kelder. 
want zo zegt Corinne: kappen bomen, 
fabricage vaten is allesbehalve bio.  
Kelderwijn: gespierd, dampend van 
fruit en toast van oude barriques  
Pontet-Canet. Un grand vin. 

très margaux 
Autodidact Christophe Landry, enfant 
du pays, wijnboer (en niet kasteelheer) 
van vader op zoon in Arsac op Château 
des Graviers laat zijn kiezelgrond spre-
ken, werkt biodynamisch, hecht aan 
biodiversiteit, gebruikt weinig sulfiet; 
klaart niet; filtert amper, is zuinig met 
nieuw hout. Zo margaux zoals margaux 
ooit was: elegant, fijn, floraal. Nog een 
keer 2016 Margaux Cru Artisan:  
volkrachtig, levendig, zwart fruit,  
ceder, bloemen, complex dankzij  
swingend sextet cabernet, sauvignon, 
merlot, cabernet franc en ‘vergeten’ petit 
verdot, malbec, carmenère. 

chermette depuis 1995
Bij PierreMarie en Martine Cher
mette komen we depuis 1995 voor ex-
pressieve, sulfietarme beaujolais van 
geploegde akkers. Op instigatie zoon 
JeanEtienne die met jongadolescente 
ambities zich bij pa en ma heeft ge-
voegd, is nu de transformatie naar bio 
ingezet. Naam Vissoux veranderde in 
Domaines Chermette. De Crémant de 
Bourgogne Brut (chardonnay, lage dosa-
ge, weinig sulfiet) heeft fijne mousse, 
elegantie, perzik, brioche. Prima alter-
natief voor champagne. Beaujolais Vi
eilles Vignes Origine van 35-85 jaar 

oude gamay is in 2020 fris op het fruit, 
opgewekt, soepel, kruidig. 2020 Fleu
rie Les Garants begint compact, ste-
vig, wordt dan gracieuze diva met iris, 
viooltjes, granaatappel, grafiet. 

zelden gezien niveau
Fijn bezoek aan Guillaume Clusel en 
ouders Gilbert Clusel en Brigitte Roch 
in CôteRôtie. Hier grond bijkopen  
(€ 1.100.000/ha!) is geen optie, wel in  
de iets noordelijker Coteaux Lyonnais. 
Druif daar gamay. Vinificatie klassiek 
als in Côte-Rôtie dus wezenlijk anders 
dan in de Beaujolais. Cultuur bio. Coup 

de coeur Revue du Vin de France: ‘un  
niveau rarement vu dans cette appellation’. 
2020 Coteaux Lyonnais Rouge  
Traboules krokant, warmfris, slank, 
framboos, kers, verfrissend pepertje. 
Opnieuw – droogte nu – kleine oogst, 
hij kocht ook wat niet bio-gecertifieerde 
druiven bij vrienden. 

BEAUJOLAIS & LYONNAIS
Goede beaujolais met in hoofdrol de rustieke gamay zijn wijnen op het 
fruit, op het leven, elegant, zonder zoet of zwaarte. Precies zoals familie 
Chermette die maakt: drinkbaar, zwavelarm, zonder schep suiker, 
smaakbepalende gisten of Arabische gom. Zuidelijker in de Coteaux 
Lyonnais maakt Guillaume Clusel - in 2018 coup de coeur Revue du Vin de 
France - furore met gamay gemaakt als syrah van thuis in de Côte-Rôtie. 

BD CHAMPAGNE & - BD BORDEAUX
Ondanks grote afstand verbonden: Champagne en Bordeaux. Veel grote 
huizen hebben wijngaarden in beide streken, zitten ook in de parfum of 
mode… Daarbij het luxe-imago dat voorop staat, dat geld gerichte: niet 
ons ding. Wij gaan - net als elders - voor de artisanale, natuurlijk werken-
de ‘kleintjes’ als Erick de Sousa en Thomas Barbichon in de Champagne; 
het beroemde koppel Comme (Champ des Treilles) en autodidact 
Christophe Landry (Les Graviers) in Bordeaux. Hier eigen wijnen, authen-
tiek, biodynamisch en gesigneerd door de propriétaire-récoltant zelf.

Bordeaux

Champagne

ADVIESBUREAU COMME
Onze Jean-Michel Comme (Champ 
des Treilles), 30 jaar régisseur en 
chef de culture van Pontet-Canet, 
heeft nu met Corinne een advies-
bureau: Ze ontwikkelden een  
andere manier van wijnbouw  
gebaseerd op, maar verder gaand 
dan bio dynamie, een die zich  
aanpast aan het terroir.  
www.commeconsulting.com. 

Beaujolais  
& Lyonnais

DOMAINES CHERMETTE
Crémant de Bourgogne Brut
Elegantie, witte bloemen, perzik, chique 
brioche.
14000  nu-2022  € 15,95

2020 Beaujolais Origine ‘Vieilles Vignes’
Van 35-85 jaar oude gamay. Opgewekt, 
soepel, kruidig.
13520  nu-2024  € 12,50

2020 Fleurie ‘Les Garants’
Fijn parfum van viooltjes, iris, grafiet, 
zwarte kers. 
13820  nu-2026  € 18,95

GUILLAUME CLUSEL
2020 Coteaux du Lyonnais Rouge 
‘Traboules’
Krokant, warmfris, slank, puur fruit: 
framboos, kers, pepertje.
42520  nu-2024  € 12,95

CHAMPAGNE DE SOUSA 
Champagne Brut ‘Tradition’
Elegant, soepel, aperitief.
04100  nu-2022+   € 35,=

Champagne Grand Cru Brut
‘Réserve Blanc de Blancs’
Aristocratisch vitaal, erg fraai dit jaar. 
04800  nu-2024   € 44,50 

CHAMPAGNE BARBICHON ET FILS
Champagne Brut ‘Réserve 4 cépages’
Volbreed, kweepeer, brioche, hazelnoot. 
03600  nu-2022+   € 33,00

Champagne’ Blanc de Noirs’
Voller, jeugdig, viriel en energiek. 
58200  nu-2022+   € 31,00

CHÂTEAU CHAMP DE TREILLES
2019 Bordeaux Rouge ‘Le Petit Champ’
Pittig, stoer, mondvullend, o, zo puur. 
06819  nu-2025   € 12,50

2019 St. Foy de Bordeaux Rouge  
‘Grand Vin’
Gespierd, dampend van fruit en toast van 
oude barriques Pontet-Canet.
06319  2022-2028   € 14,95

CHÂTEAU DES GRAVIERS
2016 Margaux ‘Cru Artisan’
Verleidelijk zwoele van zonnig jaar.
37916  2022-2029   € 29,50

 
Zoon Guillaume, ma Brigitte en pa Gilbert 
van Clusel-Roch, zie ook pagina 18 bij 
Côte-Rôtie
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cursus sauvignon 
In 1997 op Salon des vins de Loire in An-
gers eruit gepikt en sindsdien niet meer 
uit het gamma weg te denken de door 
Jean-Luc Mardon op Domaine du Pré 
Baron in cru Oisly duurzaam (Terra Vi-
tis), modern-klassiek gemaakte sauvig-
nons. Wijnen die je zo voor cursussen 
kan gebruiken, meer getypeerde kennen 
we niet. 2020 Sauvignon de Touraine 
stuift vanouds met grapefruit en kruis-
bessen, goed vol en heerlijk fris. Cru 
Oisly L’élégante 2019 van oude stokken 
sauvignon heeft rijp gekonfijt fruit, is 
zwoel, compact, Nieuw-Zeelands rijk.

proeven in sancerre
Eerste bezoek van onze Tour de France is 
aan de joviale maar serieuze familie 
Bernard Fleuriet et fils in het landelij-
ke Menetou-Ratel, acht kilometer slin-
geren van Sancerre. Zoon Mathieu 
(1982) maakt de wijnen en leidt ons rond 
door de smetteloze cuverie en kelder met 
kleine houten vaten, foeders, cementen 
cuves en amfora’s alvorens we oogst 2020 
van het vat proeven. Vroege oogst, eind 
augustus al begonnen. Fijn jaar, minder 

rijk dan 2019, iets hogere zuurgraad. 
Spontane vergisting, soms ook natuur-
lijke tweede malolactische. Pas bij bot-
teling krijgen de wijnen 30mg sulfiet, 
daarvoor niets. Dan proeven we dezelf-
de serie 2019 op fles, prachtwijnen, een 
ervaringsdeskundige klant vergeleek ze 
al met die van Cotat.... 2019 Menet
ouSalon ‘La Vigne au Paul’ Blanc van 
sauvignon 25km van Sancerre. Monter, 
mals, gul, creamy, grapefruit, hooi, mil-
de zuren, 200% drinkbaar. 2019 Sancer
re Blanc Tradition (caillottes, silex en 
terres blanches ingetogen, subtiel vuur-
steentje (silex). Rond, zacht, roze grape-
fruit, perzik, fijne zuren, minerale fina-
le. 2019 Sancerre Blanc Côte de 
Marloup van historisch perceel (terres 
blanches, zuidhelling) waar volgens de 
legende heksen ‘s nachts dans(t)en… 
Glorieus glas: open, floraal, exotisch, 
vol-elegant, in zachte kalk landend. 
Gaat nog járen mee. Ook razend lekker: 
Sancerre Rouge Tradition 2018, pinot 
noir deels op barriques gerijpt. Zwart 
fruit, grillé, velours, fris, nonchalant 
charmant…

trouvaille in saumur
De afgelopen jaren naarstig gezocht 
naar versterking van de rode Loire-bri-
gade, naast hoop oninteressants veel 
goeds geproefd maar steeds nét niet 
onze smaak. Geduld beloond met 
vondst biodynamische (Biodyvin) wij-
nen van Manoir de la Tête Rouge. Ei-
genaar (sinds 1995) Guillaume 
Reynouard maakt op dit 17e_eeuwse 
domein gelegen op de top (puy) van de 
heuvel Le-Puy- Notre-Dame wijnen naar 
ons hart: oprecht, geen toevoegingen 
(behalve iets sulfiet bij bottelen), wei-
nig interventie, zonder in laissez-faire 
stijl te vervallen. Biodiversiteit, respect 
voor de natuur en authenticiteit van de 
wijnen staan voorop. Bodem van klei 
met flink kalk (soort tufsteen) en de re-
latief hoge maar beschutte ligging ge-
ven de wijnen vitale verticaliteit, ook in 
de alsmaar warmere wijnjaren. 2019 
Saumur Rouge Bagatelle (cabernet 
franc) is le grand charmeur: loopt over 
van het fruit (frambozen, aardbeien), 
volfris, energiek, sappig en soepel, 
zachte tannines, geen hout: preten-
tieloos lekker. Grote broer 2017 Saumur 
Puy Notre Dame ‘Tête de Lard’ is an-
dere koek: oude stokken, lange lagering 
(op hout), rokerig, geconcentreerd, 
slank maar gespierd, complex, versmol-
ten tannines, lengte. Kan ook nog járen 
de kelder in. 2019 Vin de France ‘K sa 
Tête’ van uit vergeethoek gehaalde pi-
neau d’aunis. Rinse cranberries, pepers, 
kruidig, energiek, fier, verzacht in fina-
le maar zo uitdagend dat de volgende 
slok lonkt… Beperkt.

NIEUW IN LOIRE LUILEKKERLAND
Het was een tijd zoeken in Loire luilekkerland, niets leuker dan dat overi-
gens…, tot we vorig jaar de joviale, biologische sancerres van Bernard 
Fleuriet en zonen vonden. Nu komen daar de biodynamische saumurs bij 
van Manoir de la Tête Rouge. Leuk, leuk, fijn, fijn. Temeer omdat in 
(langs?) de Loire onze wijnwortels liggen, het waren immers de tien 
verschillende sancerres van de prettig gestoorde Pascal Gitton op eerste 
wijntrip oktober 1983 die voorgoed het wijnvuur in ons ontstaken. Dat een 
boer, van dezelfde sauvignon uit hetzelfde jaar maar van andere terroirs zó 
uiteenlopende wijnen kan maken… Niet te geloven, fascinerend, daar 
wilden we meer van weten… 

Loire

DOMAINE DU PRÉ BARON
2020 Sauvignon de Touraine
Grapefruit en kruisessen, vol en heerlijk fris. 
02220  nu-2023  € 9,50

2019 Touraine Oisly ‘l’Élégante’
Oude stokken sauvignon. Zwoel en 
compact. 
02719  nu-2023  € 11,25

DOMAINE FLEURIET
2019 Menetou-Salon Blanc
Heerlijk open, milde zuren, buitengewoon 
drinkbaar. 
03819  2021-2023   € 17,95

2019 Sancerre Blanc ‘Tradition’
Rond, zacht, roze grapfruit, perzik, zachte 
zuren. 
02519  2021-2025   € 21,=

2019 Sancerre Blanc ‘Côte de Marloup’
Glorieus glas : floraal, exotisch, 
hyperelegant. 
44319  nu-2025   € 22,50

2018 Sancerre Rouge ‘Tradition’
Geboren Casanova, velourszacht, 
nonchalant charmant. 
05118  2021-2025   € 22,50

MANOIR DE LA TÊTE ROUGE
2019 Saumur Rouge ‘Bagatelle’
Le grand charmeur: energiek, oprecht, 
sappig en soepel.
50019  2021-2024    € 12,95

2017 Saumur ‘Puy Notre Dame’
Serieus glas. Geconcentreerd, gespierd, 
complex. Kelderwijn.
50517  nu-2026    € 16,50

2019 Vin de France ‘K sa Tête’
Pineau d’Aunis: witte peper, kruidig, 
energiek. 
50819  nu-2025    € 16,95

De verklaring van de symbolen 
             12   

vind je op pagina 2

Mathieu Fleuriet, joviaal én 
serieus, net als zijn prachtige 

sancerres en menetou…

Eerste stop junireis is in Sancerre, altijd 
weer fijn er even rond te dwalen
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Rhône

comfort in crozes
Komend vanaf Clusel in Côte-Rôtie ben 
je zo bij Domaine Combier in Pont  
d’Isère. Pa Laurent is er zelf. Zijn  
crozeshermitage 1992 – hij 27 toen  
was onze eerste biologische wijn: wég 
vooroordelen over bio. Zoon David (nu 
ons contact) geeft elders een proeverij 
aan sommeliers. In de saaie caveau bo-
ven proeven we wat er op fles is, rijke, 
comfortabel volle wijnen uit 2019 en 
2020 (ja, ja klimaat verandert), daarna 
ondergronds de rest van het vat. 2020 
CrozesHermitage Blanc Domaine 
Combier (80% marsanne, 20% roussanne) 
acacia, abrikoos, aai hout, voluptueus, 
strelend, ook bij De Librije *** per glas. 
2020 Cuvée Laurent Rouge 2020 syrah 
puur zonder hout, rijk maar krokant, 
speels fruit, peper, zwarte thee. 2020 
Rouge Domaine Combier (17/20 rdvf) 
is verleidelijk volsmeuïg, perzik, choco-
la, wat gerookts, snuf luxueus hout, vol-
ronde finale. Vlaggenschip 2019 Clos 
des Grives (perceel bio sinds 1970) is 

overtuigend zichzelf. Zeer beperkt en 
op intekening. 

nieuw bij clusel-roch 
Iconisch postzegeldomein (5½ ha) sinds 
1989 vaste waarde: CluselRoch in 
Côte-Rôtie. Officieel bio sinds 2002, in 
de praktijk veel langer. Coup de coeur in 
Guide des Meilleurs Vins de France 2018. 
Mama Brigitte, viervoudig oma nu en 
binnenkort met retraite, ontvangt ons in 
de recentelijk flink vergrote kelder, later 
voegen zoon Guillaume – op papier nu 
de baas - en (o)pa Gilbert zich bij ons. 
Proeven we nomaliter een (dé) condrieu 
en paar versies côte-rôtie nu is er een 
gans gamma (o.a. zes coteaux-du-lyon-
nais) om door te werken. Leuk!
Nieuw wit is 2019 Vin de France Blanc 
‘Sur le Mont’ van jonge roussanne,  
viognier, altesse, clairette in Ampuis en 
Saint-Cyr, in Côte-Rôtie dus. Verwen-
wijn: rondrijk. rijpe perzik, bloemen, 
fijne fraîcheur houdt zwaarte ver. 2020 
Condrieu Verchery: 15 augustus  

geplukt: delicaat, compact, abrikoos,  
bergamot, minerale lengte. Nieuw 
rood: 2020 Vin de France ‘Rouge  
Serine’ jonge syrah op graniet in 
Chavannay. Mooie opstap naar de  
kostbare côte-rôtie’s: goed gul maar fijn, 
fris en très syrah. 2019 CôteRôtie 
‘Schistes’, 95% syrah sélection massale 
oude serine d’Ampuis met handje viognier. 
Zwart fruit, rondeur 2019, maar elegant, 
floraal, verse zeep, gebottelde kamer-
muziek. Voor Grandes Places (in 1935 
door grands-parents Baptiste et Mar-
guerite Clusel aangeplant en Viallière 
(beide per 3, of per stuk in magnum): 
kijk op vinoblesse.nl wat er nog is.

 rhône raffinement 
Op Domaine La Cabotte in het ver-
stilde Massif d’Uchaux bij Eric Plumet 
en Marie Pierre d’Ardhuy (en zoon 
Etienne)  Rhônewijnen met raffine-
ment, precisie en fraîcheur dankzij het 
sinds 2008 biodynamisch werken. De 
Bourgondische wortels en dito smaak 
van ons wilskrachtige koppel spelen 
ook een rol, net als het feit dat bodem 
rijk aan silex is. 2020 Côtes du Rhône 
Blanc Colline (clairette, grenache blanc, 
viognier) ongekend fris voor de streek, 
perzik, steranijs, sensueel zacht, rijk 
maar niet té. 2020 Colline Rouge 
(grenache, syrah, carignan) warm maar 
hier fijn jaar: fris, energiek, rinse kers, 
viooltje, kruiden, teer, goed vol, blijft 
opwekkend. Super voor het geld want 
onbekend: 2019 Massif d’Uchaux Rou
ge ‘Garance’ (grenache, syrah, mourvèd-
re) compact, nog introvert, framboos, 
braam, peper, olijf, fris, volle douceur, 
mineraal slotakkoord.

rhône frank en vrij 
Bij Thomas Jullien van Ferme 
SaintMartin bij Suzette 400m hoog in 
Les Dentelles de Montmirail proeven we 
lekker op het terras, de Mont Ventoux 
als decor. Fietsende jonge dokters (zoon) 
Didier en kompaan Yannick proeven 
mee. Bij Thomas echt vrije wijnen, dat 
spreekt hun generatie aan. Bio is hier 
gewoon: respect voor de natuur. Nu hij  
de chef is (pa Guy met pensioen) komen 
de sulfietgehaltes niet boven 10mg uit: 
natuurwijnen dus. Thomas oogt relax-
ter dan vorig jaar, wijnen lopen goed 
chez les cavistes en bars à vins. Daarbij  

très content met oogst 2020. Wij ook. 
2020 CôtesduRhône Blanc ‘Carlina’: 
orangewine (maar niet echt oranje) van 
roussanne met schilinweking, clairette, 
grenache blanc zónder. Jubelrecensie 
NRC: ‘geweldige vondst. Super zwoele witte 
Rhône’. Volzacht, bite, waaier aan krui-
den, bloemen, mandarijn. Echt orange  
is Blanc Austral 2019, 80% roussanne, 
15% grenache blanc + vergeten rassen, 
week schilcontact. Gastronomisch wit: 
zich ontvouwend in pittige garriques, 
gekonfijt fruit, op stevig maar warm 
kussen van abrikozenpitten. 2020  
CôtesduRhône Les Romanins, nu 
30% macération carbonique om fruit te 
accentueren, hoekige af te ronden.  
Doet wijn goed, mooi fruit, sap, energie: 
puur plezier!

Onder vlag Les Vins de Thomas maakt 
Thomas van gepacht bio bewerkt arm, 
rotsig perceel de 2020 Ventoux Rouge 
Sur le Caillou: luchtig, kruidig, gri-
otjes, lavendel, gerekt en zacht. Visite-
kaartje 2019 Beaumes de Venise Rou
ge Terres Jaunes: rijpe kers; olijf; brem, 
genereuze fraîcheur, kleiige tannines, 
nog even geduld. Topcuvée depuis 1964 
is Le SaintMartin (85% grenache 60-
100+ jaar, 24 maanden op foeders). Nog 
één keer formidabele 2017: donker, 
kruidig, compacte élégance in rijkdom. 
Grand vin.

DOMAINE COMBIER
2020 Crozes-Hermitage Blanc  
‘Domaine Combier‘
Acacia, abrikoos, subtiel hout, fijn en 
strelend zacht, onweerstaanbaar.
10520  nu-2024   € 22,95

2020 Crozes-Hermitage Rouge  
‘Cuvée Laurent‘
Krokant, speel fruit, peper, zwarte thee.
06520  eind 2021-2024   € 18,50

2020 Crozes-Hermitage Rouge  
‘Domaine Combier’
Volsmeuïg, perzik, chocola, snuf  
luxueus hout.
05520  2022-2026   € 23,50

CLUSEL-ROCH
2019 Vin de France ‘Sur le Mont’
Hedonistisch rondrijk. Perzik, bloemen,  
fijne fraîcheur houdt zwaarte ver. 
27819  nu-2023   € 17,95

2020 Condrieu ‘Verchery’
Delicaat, compact, abrikoos, bergamot, 
minerale lengte 
05620 3  nu-2025   € 53,00

2020 Vin de France ‘Rouge Serine’
Jonge syrah op graniet in Chavannay. 
28120  2022-2025   € 17,95

2019 Côte-Rôtie ‘Les Schistes’
Zwart fruit, rondeur 2019, maar elegant, 
floraal, gebottelde kamermuziek 
07319 3  2024-2030   € 53,00

DOMAINE LA CABOTTE
2020 Côtes-du-Rhône Blanc ‘Colline’
Wit fruit, steranijs, mild maar mooi fris, 
rond.
02620  nu-2023   € 10,95

2020 Côtes-du-Rhône Rouge ‘Colline’
Fris, energiek, rinse kers, viooltje, kruiden. 
01920  nu-2024   € 10,95

2019 Côtes du Rhône Villages  
‘Massif d’Uchaux Garance’
Compact, nog introvert, framboos,  
braam, peper, olijf, volle douceur. 
03119  nu-2025   € 13,95

DOMAINE FERME SAINT-MARTIN
2020 Côtes-du-Rhône Blanc ‘Carlina’
Roussanne met schilinweking, clairette en 
grenache blanc zónder.
05820  nu-2024    € 14,95

2019 Côtes-du-Rhône Blanc ‘Austral’
Garrigues, gekonfijte abrikoos, mooie 
zuren, prachtige orange wine.
06019  nu-2025    € 18,95

2020 Côtes-du-Rhône ‘Les Romanins’
Fruit, sap, energie, puur plezier !
05420  2022-2024    € 11,50

2019 Beaumes de Venise Rouge  
‘Les Terres Jaunes’
Veel volume én fraîcheur van de gele 
kleigrond en frisse hoogte.
23219  nu-2024    € 14,95

2017 Beaumes de Venise Rouge  
‘Cuvée Saint Martin’
Beste ooit, hecht, donker, kruidig, 
miraculeus elegant, mineralig. 
14317  nu-2025    € 18,50

THOMAS JULLIEN 
2020 Ventoux Sur le Caillou
Luchtig, vrij, griotjes, lavendel.
10020  nu-2022    € 13,95

REUZEN UIT DE RHÔNE 
Op enige wijntour deze zomer natuurlijk ook vaste etappe Le Vaucluse, 
depuis1983 onze favoriete wijnstreek. Vanuit fijne chambre d’hôtes bij Le 
Barroux bezoeken we Ferme Saint-Martin, ook proeven we rustig de 
onderweg bij Clusel-Roch (Côte-Rôtie) en Laurent Combier (Crozes- 
Hermitage) verzamelde monsters door. In de droomdorpjes (Beaumes-de 
Venise, Sablet, Séguret, Crestet, Bédoin) is het drukker dan in unheimisch 
2020 maar nog lang niet zo vergeven van toeristen als gebruikelijk. In 
geliefd Gigondas is het stil in de smalle, steile straatjes en onder de oude 
platanen, we kunnen in het Maison du Vin ongestoord zoveel gigondas 
proeven als we willen. De natuur in de Dentelles de Montimirail is eind 
juni nog lentegroen, de brem vlammend geel. Heerlijke streek, heerlijke 
wijnen: volgend jaar weer.

Overal brem (genêts) in Dentelles de 
Montmirail bij Ferme Saint-Martin
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provençaalse klasse 
Om altijd in huis te hebben te hebben: 
de biologische Côtes de Provence Rosé 
Corail van Château de Roquefort. 2020 
(laatste, altijd beste botteling) begint 
nazomers lekker te worden: open nu, 
opwekkend rode besjes, bergamot, 
brem, buxus. Aristocratische élégance  
en zwier van huis uit: klasse. 

gul en romantisch:
clos canereccia
Volgens La Revue du Vin de France ‘Het 
mooiste recente avontuur aan de oostkust’: 
Clos Canereccia niet ver van Aléria, 
vanaf 2010 door vigneron romantique, 
Titi (Christian) Estève tot (nu gecerti-
ficeerd) biologisch, experimenterend 
(amfora’s, enten ‘vergeten’ rassen) mo-
dern wijngoed getransformeerd. Bodem 
van roze galets roulés op alluviale klei 
waarvan gulle, sappige, alom geprezen 
wijnen. 2019 Corse Rouge Cuvée des 

Pierre (50% niellucciu, 25% syrah, 25% 
grenache) is ideale initiatie tot rood  
Corsica: zwart fruit, grafiet, intens 
maar luchtig, nog stevige, kruidige  
finale. 15.5-16pt rdvf; 4.5 ster Pers
wijn; per glas in sterrenrestaurants. 
2019 Vin de France Blanc Biancu  
Ghjentile, herontdekt druifje biancu 
gentile is de (soort van) viognier van  
Corsica, ooit geplant om rode nielluciu  
te verzachten. Abrikoos, perzik,  
kruidig. Crèmezacht (toefje hout),  
decadent rijk maar fris en energiek  
in lange finale. Origineel en verlei - 
de  lijk. De 2017 5 sterren Perswijn,  
2019 is mooier.

PROVENCE & CORSICA 
Fijn de Provence: het klimaat, het licht, la Méditerranée, het lichte eten,  
de rosé van Roquefort…. Overtreffende trap: l’île de Beauté Corsica, ruiger, 
spannender, Italiaanser, en qua wijn véél dynamischer dankzij cohort 
jonkies dat gaat voor bio en beter. In 2018 en 2019 waren we er, tickets 
voor eind september zijn geboekt…. Corsicaanse wijnen zijn aan de prijs 
(ook ter plekke, ondanks dat daar op wijn geen BTW wordt geheven), 
onder de 15 euro lastig iets goeds te vinden, maar daarboven een paradijs 
als je buiten de gebaande wijnpaden durft te drinken. Revue du Vin de 
France: ‘Sans doute le vignoble le plus excitant et dynamique de France à l’heure 
actuel’. Wij kiezen voor de energieke wijnen van jonge sterren Clos 
Canereccia en Nicolas Mariotti Bindi. En voor de sublieme blanc van la 
grande dame de Patrimonio: Muriel Guidicell. Hoge scores in Revue du Vin 
de France en Perswijn (driemaal maximale vijf sterren): nu bent u aan 
zet: a salute. 

Provence

Corsica

CORSICA

Patrimonio

Aléria

vlammend wijnhart:
nicolas mariotti bindi 
De komeet van Corsica Nicolas Mariotti 
Bindi, door Revue du Vin de France tot 
wijnboer van het jaar Corsica gekozen, 
ging van nul, naar één, naar twee ster-
ren in Le Classement van zelfde rdvf. 
Nico met zijn vlammend wijnhart is 
helder, intelligent, oprecht, weet wat hij 
wil en kan. En wat (nog) niet. Dat proef 
je in zijn intuïtieve, gloedvolle, hoogst 
natuurlijke biologische wijnen van 
klei/kalk in cru Patrimonio, sommige 
als vin de france gedeclareerd. Op etiket 
staat het exacte (lage) sulfietgehalte 
maar helaas niet dat ze, wel degelijk, bio 
zijn gecerti ficeerd. 
2020 Patrimonio Blanc: echt vermenti-
nu van hier, fris, uitnodigend, bloemen, 
citrus, zacht, elegant, energiek, glas-zo-
leeg. 2019 Blanc Mursaglia (vermentinu 
7000 stokken/ha op kalk) is als witte 
hermitage met bloemen, peer, specerij-
en. Breed, vol fluwelig, eindigt zilt, 

mooi bittertje toe. rdvf 93 pt, gaat nog 
járen mee. Ook nog wat 2017 en 2018  
verkrijgbaar. 2020 Patrimonio Rouge 
(niellucciu) géén hout, peperig fruit, 
Bourgondisch transparant, opwekkend, 
de maquis zingt lang na… 2017 Rouge 
Mursaglia (niellucciu 7000 stokken/ha, 
kalk) is breed, krachtig, complex, ge-
konfijt zwart fruit, kruiden. Karaferen, 
94pt rdvf. 2017 Patrimonio Rouge 
Porcellese Vieilles Vignes (50+ nielluc-
ciu ) het kabbelende van brunello, trans-
parante van barbaresco, finesse van  
beide. Geen hout, wel ongetemd: orega-
no, tijm, nepita, peper, teer, leer, munt, 
warmte van 2017. rdvf ‘grand cru de  
méditerranée’, vijf sterren Perswijn 
voor de 2015.

la grande dame….: 
muriel guidicelli 
We kennen la grande dame de Patrimonio 
Muriel Guidicelli al sinds 2007 van 
beurzen, als bio-baanbrekend voorzit-
ster van de aop en van haar gelaagde 
wijnen. In 2018 (en 2019) staan we dan 
toch echt in haar knusse proeflokaal, ze 
heeft inmiddels twee sterren in Guide 
rdvf. We kiezen uiteindelijk voor het 
jonge, energieke, natuurlijke gamma 
van (ex-stagiaire) Mariotti Bindi. Maar 
haar superbe Patrimonio Blanc (vorig 
jaar 5 sterren Perswijn) delen we graag 
met u. De 2020 is zo verfijnd, floraal, 
mineraal als maar kan. Volslank, rustig, 
lengte, gróte wijn. Een fles rond de 
Kerst, rest 1-3 jaar de kelder in? 

CHÂTEAU DE ROQUEFORT
2020 Côtes de Provence Rosé ‘Corail’’
Aristocratisch klassiek, stijlvol gedurfd.
26020 nu–2023   € 14,50

CLOS CANERECCIA
2019 Corse Rouge ‘Cuvée des Pierre’
Zwart fruit, kruidig, nepita,  
stevig maar luchtig. 
42119  nu-2023+  € 12,95

2019 Vin de France Biancu Ghjentile
Abrikoos, perzik, kruidig. Crèmezacht  
met een toefje luxe hout.
43019  nu-2023+  € 21,50

CANTINA DI TORRA/ 
NICOLAS MARIOTTI BINDI
2020 Patrimonio Blanc
Vermentinu, floraal, citrus,  
energiek, glas-zo-leeg.
57020  2021-eind 2022   € 16,50

2019 Vin de France Blanc ‘Mursaglia’
Breed, vol fluwelig, eindigt zilt. 
42019  nu-2026   € 26,=

2020 Patrimonio Rouge
Puur niellucciu, geen hout,  
peperig rood fruit, opwekkend.
81820  nu-2023   € 16,50

2017 Vin de France Rouge ‘Mursaglia’
Breed, krachtig, complex.
42317  eind 2021-2026   € 26,00

2017 Patrimonio ‘Porcellese Vieilles Vignes’
Oregano, tijm, nepita, peper, teer,  
leer, munt… Een tikje sauvage.
51617  eind 2021-2026   € 29,50

DOMAINE GIUDICELLI
2020 Patrimonio Blanc
Volslank, rustig, veel lengte, gróte wijn. 
42020  2022-2026   € 31,50

Muriel Giudicelli (Patrimonio): vermentinu op zijn mooist.
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GRANDS VINS DU LANGUEDOC
In ‘s werelds grootste, meest spannende wijngebied is sinds die eerste keer in 
1986, toen treinend en liftend (een auto hadden we niet) veel veranderd. De 
kwaliteit is nog nooit zo hoog geweest, het aandeel bio steeg van bijna niets 
naar 5000 ha (30 % alle bio Frankrijk). Minder fijn: verandering van klimaat, 
de onvoorspelbaarheid ervan. Nachtvorst na te vroeg uitlopen van de win-
gerds; op de ene plek maandenlange droogte (La Clape) terwijl elders (Larzac) 
hagel en hozen (ongekend in het voorjaar) oogsten bij voorbaat decimeren. Al-
leen waar ze in de Bourgogne dan gewoon prijzen evenredig kunnen verhogen 
– men raakt het toch wel kwijt - is dat hier onmogelijk. Wie koopt een ‘eenvou-
dige’ minervois of faugères als die 20 euro moet kosten… Lastig. Geniet zolang 
als het kan van de gezien rendementen en kwaliteit, billijk geprijsde wijnen 
van Altugnac, Murettes, Valambelle, Malavieille, Clos Marie, Pech Redon, 2 
Ânes, Agrunelles, Vignes Oubliées, Dom & Terre en aanwinst Flobusch. 

Les Corbières
Grootste, meest gevarieerde AOP 
van Oc, ten zuidoosten van Carcas-
sonne, zuidwesten van Narbonne 
aan de voet van de Montagne Noi-
re. Goed ruig daar, van nabij zee 
tot het desolate, rotsige binnenland 
bij Alaric Lagrasse, Meeste wijn is 
rood, in hoofdrol: carignan.

Limoux & Minervois
Limoux ligt in het Atlantisch groene 
deel van Oc onder Carcassonne. Zui-
delijk is het hoog en kalkrijk met fijne 
bubbels; volfrisse chardonnay; ele-
gante pinot noir. Prima mauzac, che-
nin, merlot, syrah soms. Cabernet? 
Nee. Van Carcassonne oostwaarts 
naar Minervois, na 30 km vlakte 
waarvan saaie wijnen, gloort het in 
de heuvels bij La Livinière. Syrah is 
de ster, geur van zwart fruit, kamille, 
pikante bloemetjes (santolina). 

Languedoc

hoge alternatieven 
In zuidelijke, hoge (400-500m) deel  
Limoux bij Altugnac van bourguignons 
Christian Collovray en Jean-Luc Terrier 
kalkrijke bodem vol fossielen. Ooit de 
zee hier, nu groen, zonnig met koele 
nachten zodat chardonnay en pinot noir 
fraîcheur behouden. Helaas veel nacht-
vorstschade in 2021. Gelukkig zijn er 
nog de 2019 Pays D’Oc Chardonnay: 
sappig, gerieflijk volfris, wat toast al 
(echt Limoux), geen hout. 2019 Pinot 
Noir: rins fruit, luxe zweem vanille, 
monter, zacht. Heerlijk en betaalbaar. 

lastige bellido’s 
Veldwerkers JeanLouis en Viviane 
Bellido van Domaine des Murettes in 
La Livinière (Minervois) hebben vanaf 
eerste oogst 1991 een fanclub bij Vino-
blesse. Ups en downs worden trouw ge-
volgd, de wijnen ruimhartig besteld. 
Lastig communiceren is het wel: nooit 
bereikbaar, mails – voorheen faxen - 

blijven onbeantwoord, vervoerder moet 
soms tweemaal langskomen omdat 
maar deel bestelling klaarstaat, dat kost 
geld en irritatie… Enfin, makkelijk heb-
ben ze het niet. 2020 Viognier Muret
tes: stevig, vol maar fijn. Rinse abri-
koos, perzik, kruiderij toe. 2019 
Minervois Rouge Murettes van rijp 
geplukte, met groene vingers bio

logisch geteelde syrah en grenache. 
Zwarte kers, cassis, bloemetjes, volop 
kruiden, peper. Royaal en stoer.

corbières aan zee
Vanaf eerste millésime (2000) bij ons: de 
maritieme corbières van Domaine des 2 
Ânes. We zagen het domein in de heu-
vels boven Peyriac de Mer een biody
namische biotoop worden; we logeer-
den er vaak; Marc plukte er in 2014. Na 
vertrek Dominique in 2016 (zie Dom & 
Terre) gaat Magali onverdroten door. 
Als aanbieding -  in afwachting van 
2020 – 2017 Premiers Pas (carignan): jo-
viale vin nature, nu zachter geworden, 
kruidiger ook en glou-glou soepel. Seri-
euzer Fontanilles 2018 (grenache, carig-
nan, syrah, geen hout): soepel en sappig, 
bosbes, bedje van garrigues, peps. L’En
clos 2018 van grenache, syrah en houtge-
temde mourvèdre. Rijp fruit, vijgen, pe-
per, rijkdom met finesse. 

corbières binnen
Vanaf 2 Ânes in uurtje naar Dom & Terre 
van andere (nu ex-) ezel Dominique 
Terrier in het ruige, hoge binnenland 
van Corbières. Witte natuurwijnen (nul 
sulfiet toegevoegd) op hun best, zit Do-
minique in de genen, pa was eerste bio-
boer Jura. Hij is blij dat zoon Jules (23) 
na wijnstages elders nu bij paps komt 
werken. 2020 Blanc Roussanne ‘En 
Duo’ (zonder marsanne dit jaar). Open, 
kruidig, volzacht, fijn fris en opwek-
kend in afdronk, koopje. 2020 Blanc Vi
ognier En Solo: viognier in optima for-
ma: weelderig, rijpe abrikoos, perzik. 
Intense finale met kruidige fraîcheur. 

logeren in la clape
Fijne logeerpartij en laat, lang bijpraat-
diner tot in de kleine uurtjes bij 
Christophe Bousquet en eega Marie 
op pech (top) La Clape gelegen Château 
Pech Redon. Hier geen last van nacht-
vorst, hagel, stortregens zoals elders in 
Oc maar van droogte… Het wijngebla-
derte hangt er nu eind juni al slap en 
dorstig bij. Volgens voorspellingen  
hebben ze hier in 2040 het klimaat  
van Palermo (Sicilië), in 2050 dat van 

Tunis… Christophe verzucht dat laatste 
10-15 jaar opbrengst al met 25%–35% is 
gedaald en dat wijnbouw in La Clape 
niet langer rendabel is. Gelukkig stemt 
het geproefde weer blij: biologisch wit 
en rood, doordesemd van de natuur, 
met ruggengraat van kalkbodem, zilt 
van nabije zee. 
2020 L’épervier Blanc (grenache blanc, 
bourboulenc, viognier, marsanne, roussan-
ne, clairette): friszacht, pijnboom, 
floraal, hartig, abrikoos, jodium. 2019 
Centaurée Blanc van 80% bourboulenc 
op foeder en grenache blanc + clairette: 
fiere kracht, floraal, wat hout, hars,  
rozemarijn, zilt. Prachtzuren, dijk van 
een wijn. Rood: Les Cades 2019 (syrah, 
cinsault, grenache, carignan) 2e mise: 
kruidiger, minder zoetig in het fruit. 
Compact, fris en stevig, minerale finale 
met laurier, jeneverbes, rozemarijn. 

Fórmidabele 2019 L’épervier Rouge 
(45% grenache, 45% syrah en 10% carignan 
op foeder en cement): essence van cades, 
teer, ceder, cassis, wierook, specerijen. 
Rijkdom, finesse, breedte, fraîcheur. 
L’Epéron 2018 (50+ carignan, geen hout) 
is energiek, ongeremd, donker fruit, 
spicy, peper, allures dure Priorat maar 
dan zonder hout.

ALTUGNAC
2019 Haute Vallée Blanc ‘Chardonnay’
Sappig, gerieflijk vol, fris. 
31019  nu-2024  € 10,95

2019 Haute Vallée Rouge ‘Pinot Noir’
Echt pinot noir, zacht, fijn, fris. 
31119  nu-2024  € 10,50

DOMAINE DES MURETTES
2020 Vin de France Blanc ‘Viognier’
Echt viognier, écht Minervois.
04720  nu-2023   € 10,95

2019 Minervois ‘Rouge des Murettes’
Zwarte kers, cassis, bloemetjes, kruiden, 
peper.
05719  nu-2024+   € 10,25

DOMAINE DES DEUX ANES
2017 Corbières ‘Premiers Pas’ 
Joviale vin nature, kruidig en glou-glou 
soepel
27517  nu-2022    
aanbieding nu van € 10,50 voor € 8,95

2018 Corbières ‘Les Fontanilles’
Soepel en heerlijk sappig, bosbes, 
garrigues, peps.
25518  nu-2024    € 11,95

2018 Corbières ‘L’Enclos’
Oude grenache, syrah en (op hout 
getemde) mourvèdre.
25618  nu-2025    € 15,50

DOM & TERRE
2020 Vin de France Blanc Roussanne ’En 
Duo’
Open, kruidig, volzacht, opwekkend in de 
afdronk. 
18420  nu-2022    € 11,50

2020 Vin de France Blanc Viognier ‘En Solo’
Weelderig, abrikoos, perzik, ongefilterd, 
amper sulfiet.
18220  nu-2023    € 12,95

CHÂTEAU PECH REDON
2020 La Clape Blanc ‘l’Epervier’
Friszacht, pijnboom, venkel, abrikoos.
09620  nu-2023   € 16,50

2019 La Clape Blanc ‘La Centaurée’
Mooiste wit van de Languedoc?!
10619  nu-2026   € 21,00

2019 Coteaux du Languedoc ‘Les Cades’
Fris en stevig, finale met laurier, jeneverbes 
en rozemarijn. 
27419  nu-2023+   € 12,50

2019 La Clape Rouge ‘l’Epervier’
Formidable! Grandeur de La Clape. 
Gebotteld kruidenrek.
00319  2022-2027+   € 15,95

2018 Vin de France Rouge ‘l’Éperon’
50+ carignan. Ongeremd, donker fruit, 
spicy. Allure Priorat. 
31418  2022-2026+   € 15,50 

La Clape
Droog, warm, winderig, kalkrijk 
bergmassiefje bij Narbonne aan 
zee. Magische wijnen mogelijk mits 
je de overweldigende natuur res-
pecteert: de warmzoete geur van 
pijnbomen, cades (soort jenever-
bes), rozemarijn, brem. Denk er 
grijswitte rotsen bij, steile kliffen, 
vlinders, gezaag van cigales, het 
zilte van zee. 

Op weg naar het oude proeflokaaltje bij Pech-Redon (La Clape)
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Terrasses du Larzac
Jonge AOP (alleen rood) en.een 
van Ocs beste. Allegaar terrroir in 
32 gemeentes, o.a. Saint-Saturnin, 
Aniane, Montpeyroux, Jonquières, 
Lac de Salagou, Saint-Jean de la 
Blaquière, Saint-Privat. Alle streek-
druiven doen het goed. Verzengen-
de dagen, koele nachten met wind 
uit Cevennen in de rug. 

Le Pic Saint-Loup
AOP 40 km boven Montpellier met 
faam. Natste stukje Languedoc. 
Rood én wit hebben groene fraîcheur 
en élégance met impressies van  
dennen, rozemarijn, tijm. Clos Marie 
is en blijft de top…. 

bij talent flo busch
Ook langs talent Florian Busch en 
vriendin Paola Ponsich. We kennen Flo 
van zijn werk bij pa Clemens (Moezel). 
Na studie oenologie volgen jaren van 
zwerven door Frankrijk, werkt bij  
o.a. onze Raimond op Roquefort in  
de Provence, wordt wijnmaker bij  
Auphillac in Montpeyroux, creëert 
daar in 2018 met amie Paola eigen  
microdomein. Ze kiezen natúúrlijk voor 
bio dynamie en spontane vergisting, 
niet klaren of filteren. We lunchen 
(lang…) op oude dorpsplein onder de 

platanen, proeven daarna in gehuurde 
schuur het gamma door, maken een 
tour door de (deels gepachte) wijngaar-
den. Het aanbod: tweede mise van de 
(nu langer) op fijne lie gerijpte 2020 
Mont Baudille Blanc ‘Lou Bragalou’ 
(brougalou is een paars mediterraan 
bloemetje) van 100% oude, hoog, rotsig 
gelegen grenache blanc, deels met tros-
sen vergist. Open, zachter, voller, krui-

diger nu. Fijn en fris in finale. 2020 
‘Pierre qui Rolle’, 70% verrmentino,  
30% grenache blanc met schilinweking, 
beetje orange wine. Lumineus, druivig, 
kruidig, subtiel en spannend. 
2019 Rouge ‘Heureux qui comme’ 
(naar chanson van Brassens) oude  
carignan op galets roulés, klassiek  
gemaakt, deels op oude barriques  
gerijpt. Plezierwijn in Duitse stijl:  
direct, volop rins fruit, sap, specerijen, 
opwekkende zuren. 

verrukkelijk samen 
In Argelliers een koel, tochtig, kalkrijk 
westelijke uithoek Larzac, vonden we in 
2010 Stéphanie Ponson en Frédéric 
Porro die eerder beider domeintjes ver-
enigden in Mas des Agrunelles om 
bio-werk te bundelen, liefde te bezege-
len. Sinds 2015 geen hout meer bij op-
voeding maar cement en wél pietsje sul-
fiet bij bottelen. Zo meer precisie 

zonder dat vin nature-karakter verloren 
gaat. 2020 Terrasses du Larzac L’In
digène (60% syrah, 25% grenache, 15% ca-
rignan) heeft fraîcheur en huiseigen ver-
teerbaarheid. Volslank met bosbes, 
zwarte thee, munt, tijm. Nicolaas Klei: 
‘verrukkelijk samengaan van stoer Zuid-
Frans en verfijnd fruit, van puurnatuur-
wijn en klassiek.’ 

om niet te vergeten
Vanuit ons honk in Jonquières kwar-
tiertje rijden naar JeanBaptiste  
Granier in Saint-Jean de la Blaquière. 
J-B maakt sinds 2009 (eerste jaren met 
Olivier Jullien) van lang vergeten  
percelen grenache, syrah, carignan van 
hittebestendige kalk en leisteen op  
300–400m boven Saint-Privat een van 
de meest geraffineerde wijnen van al. 
We proeven in the middle of nowhere in 

spiksplinternieuwe kelder met proeflo-
kaal, nog niet alles is af, maar het wordt 
mooi. 2020 Languedoc Rouge ‘Autour 
du Cinsault’ van 70% stokoude cinsault 
op zacht matras van grenache en syrah. 
Verleidelijk, opwekkend, subtiel rinse 
kersjes, laurier, kaneel, witte peper. 
Licht gekoeld op zijn allerbest. Iconi-
sche 2019 Terrasses du Larzac ‘Les 
Vignes Oubliées’ rijpte op grote hou-
ten vaten in oude, Bourgondisch vochti-
ge, koele schapengrot. Bij vlagen flink 
warm (45˚C 26 juni) jaar… Ingetogen, 
verfijnd, compact bosfruit, munt  
garriques, volzacht, mooi fris, chique 
snuf hout. Delicaat en aristocratisch. 

grand blanc du pic
De top van Pic SaintLoup: Clos Marie 
van Christophe Peyrus en Françoise  
Julien, we kennen ze vanaf eerste oogst 
1996… Voormalig zeeman Chris (51 nu) 
is een vigneron van de buitencategorie: 
gedreven, grenzeloos nieuwsgierig,  
tegelijk intuïtief, werkend vanuit het 
hart. Rouge Olivette 2020 komt vol-
gend voorjaar. Nu 2019 Blanc Manon 
2019 van zacht geperste oude roussanne 
met macabeu, clairette, grenache blanc, 
rolle en carignan blanc. Energieker dan 
2017. Fijn floraal, gekonfijt fruit, citrus, 
munt, tijm. Verkwikkend fris, bevallige 
rondeur, ook precies en mineralig. 
Smullen op niveau, gaat ook nog járen 
mee. Revue du Vin de France: 17/20 pt 
‘se place dans la famille des grands blancs 
méditerranéens’.

FLO BUSCH
2020 Mont de Baudille Blanc ‘Lou 
Bragalou’
Open, zacht, vol, kruidig. En fris in finale. 
59720  nu-2023   € 14,50

2020 Vin de France Blanc ‘Pierre qui Rolle’
Lumineus, druivig, kruidig, subtiel en 
spannend. 
59820  nu-2023   € 19,50  
nu ter introductie € 18,50

2019 Vin de France Carignan  
‘Heureux qui Comme’
Oude carignan op galets roulés,  
deels op oude barrique gerijpt. 
59919  nu-2023   € 16,95

MAS DES AGRUNELLES 
2020 Terrasses du Larzac ‘l’Indigène’
Sterrenwijn. Elegantie, specerijen, bosbes, 
fraîcheur. 
06220  2022-2025    € 14,95

JEAN-BAPTISTE GRANIER
2020 Languedoc ‘Autour du Cinsault’
Rinse kersjes, laurier, kaneel,  
witte peper. Licht gekoeld drinken. 
37320  2022-2026  € 16,25

2019 Terrasses du Larzac  
‘Les Vignes Oubliées’
Delicaat en aristocratisch.
35819  2022-2026  € 19,95

CLOS MARIE
2019 Pic Saint-Loup Blanc ‘Manon‘
Groots mediterraan wit: smullen op niveau. 
RVF: 17/20
24119  nu-2024   € 19,95

Domaine Flo Busch 
Paola Ponsich & Florian Busch 

Domaine Flo Busch & Fleurs de Garrigue  –  vignes & plantes aromatiques 
Florian Busch & Paola Ponsich, 1 place de la Dysse, 34150 Montpeyroux, France 

Paola +33 (0)6.71.42.37.32  –  contact@fleursdegarrigue.com 
Florian +33 (0)7.87.16.11.39  –  domaine@flobusch.com 

www.flobusch.com 

 

HEUREUX QUI COMME… 2019 
 

 

 
Cépages :  100% Carignan 

Age vignes :  > 40 ans 

Terroir : marnes bleus et jaunes avec des dépôts de grès  

et galets de rivières 

Vinification : environ 2 semaines macération avec remontages réguliers et 

pigeages au bon moment pour trouver le bon équilibre tannique 

   Levures indigènes, non collé ni filtré 

   SO2 total : 27 mg 

   13 % vol. 

Elevage :  10 mois principalement en barrique 

Production :  2000 bouteilles 

Garde :  3 – 6 ans 

Wijngaarden in hart van de Larzac: 
driehoek Jonquières, Saint-Saturnin, 
Monpeyroux.

 

 
Jean-Baptiste Granier (Les Vignes Oubliées) 
met nieuwe cuvée: Autour du Cinsault. 
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GELIEFD PIEMONTE 
Met een kletsnatte herfstweek Piemonte bij o.a. Stefano Belloti (Degli  
Ulivi) in Gavi en Severino Oberto (Erbaluna) in La Morra begint in 1999  
ons Italiaans avontuur. Vele ontdekkingsreizen volgen, tot aan Sicilië, 
Sardinië, Campania en ver Calabria toe. Piemonte zelf – de heuvels ten 
zuiden van Turijn - is ons altijd dierbaar gebleven. Heeft iets van de Bour-
gogne, de akkers zijn net zo verkaveld, wijnen vaak afkomstig van kleine 
familiedomeinen. Gastvrije streek bovendien: je komt er behalve voor wijn 
voor truffels, porcini, kazen, salumi, hazelnoten… Daarbij overal fijne 
enoteche, osterie en wijnwandelpaden. Druiven o.a. barbera, dolcetto, nebbiolo, 
cortese, freisa, grignolino, moscato. Wijnen als barolo, barbera d’alba, dolcetto 
d’alba, langhe rosso, barbaresco, roero, gavi, monferrato, moscato d’asti. 

Piemonte

BRON VAN BIO VENETO
Vanuit Trentino en zijn blinkende, soms druipende Dolomieten met 
appels, kaas, wandelpaden en wijngaarden, daal je af naar het ondanks 
het toerisme prachtige Gardameer en romantisch Verona. Je bent in 
welvarend Veneto beland, een wijnstreek zowel grossierend in goedkope 
niemendallen uit de vlakte van 150 hl/ha als bron van goed en betaalbaar 
bio, met name in de heuvels boven het Gardameer en Soave. Denk aan 
wijnen van Roari en Fasoli. Druiven: garganega, pinot grigio, corvina, 
rondinella, molinera, cabernet en merlot. Wijnen o.a: soave, bardolino, 
prosecco, custoza, garda, valpolicella, amarone. Eten: zoetwatervis, 
polenta, risotto, salumi. Room wordt niet geschuwd…. 

ITALIA

Trentino

Veneto

dogliani di nicoletta 
Verstopt in de heuvels boven Dogliani 
maakt Nicoletta Bocca op San Fereolo 
middels lange maceratie en opvoeding 
biodynamische dogliani (100% dolcetto) 
als ware het barolo. Wijn zoals het hoort: 
kalm en energiek tegelijk. Concentratie 
in bizar warm 2017, druiven leken wel  
rozijntjes, soms zelfs met wat pourriture 
noble… 2017 Dogliani Superiore Valdi
bà: steviger dan anders, iets vluchtig 
(verdwijnt bij karaferen), zwarte kers,  
framboos, hazelnootschil, cacao. Staat 
als een huis, dag van te voren openen  
kan ook.

oh, oh roari… 
De biologische, weelderige, natuur
wijnen van Alessia en Stefano Bertaiolo 
van Monte dei Roari net onder het  
Gardameer zijn zoals u weet verbluffend 
goed en betaalbaar. In vier jaar tijd  
werden ze onze grootste leverancier  
in Italia. Schrikken dus als Alessia in 
februari vertelt dat de familie heeft  

besloten hele oogst 2020 in bulk (onge-
botteld) te verkopen… We vragen gelijk 
om - desnoods vooruitbetaald - dan 
X-aantal flessen speciaal voor ons te  
bottelen (alleen al van de in horeca zo ge-
liefde 2019 pinot grigio verkochten we 
9000 flessen), er valt geen speld tussen 
te krijgen. Hoe dat zit? De wijngaarden 
zijn het versnipperd, overerfd bezit van 

de familie (van Stefano): ouders, broers, 
zussen, ooms, tantes, neven, nichten…: 
allen aandeelhouders. Angstig in deze 
ongewisse Corona-tijden wil de meerder-
heid nu cashen (prijs biowijn in bulk is 
relatief goed) en niet de onzekere ver-
koop op fles af wachten, de flessen, eti-
ketten etc. moeten voorfinancieren. In-
middels staan twee broers lijnrecht 
tegenover elkaar. Bálen voor Alessia, 
bálen voor ons, voor u. Nu alleen nog (be-
perkt, maximaal 1 ds/klant) 2019 Garda 
Pinot Grigio ‘Tre Rie’. Op tafel sterren-
restaurants: fier, friszacht, citrus, peer, 
bite. 2019 Bardolino Rosso ‘Reboi’ vrije 
blije wijn (nul sulfiet). Viooltjes, kers, 
kruidig. Stoer, gul, aards. Iets gekoeld op 
zijn lekkerst Beste koop Perswijn….

roari alternatieven: 
Op de site vindt u nog wat wijnen van 
Fasoli (ook uit Veneto) die normaliter 
voor winkels en horeca zijn bestemd. 
Kijk ook eens op pagina 30 naar de  
bevallige Benevento Bianco Vassalo, 
Cantina Morone in Campania.

MONTE DEI ROARI 

2019 Garda Pinot Grigio ‘Le Tre Rie’
Puur en heerlijk: droog, fris en fier
49619  nu-2022    ] € 9,35

2019 Bardolino Rosso ‘Reboi’
Frisdroog stoer en vol ineen,  
trappelt energiek na. 
17719  nu-2022    € 9,35

AZIENDA SAN FEREOLO
2017 Dogliani Superiore ‘Valdibà’
Zwarte kers, framboos, hazelnoot, cacao. 
03417  dit najaar-2024   € 16,50

Ook belangrijk (20.000 ha) in Piemonte : 
hazelnoten, de fijnste ter wereld, mits 
bomen op goede bodem en hoogte (500–
600m) staan. Ruim na de pluk worden ze 
over het erf uitgespreid om te drogen, de 
volgende morgen wordt alles weer in grote 
juten zakken geschept…. Zwaar werk. 
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le marche & la toscana 
In Le Marche ferme wijnen van nabij Adriatische zee aan voet Apennijnen 
geteelde verdicchio, passerina, pecorino (wit); montepulciano, sangiovese, 
lacrima (rood) voor bij de lokale stoere keuken. Toscane is meer gecivili-
seerd, aangeharkt, maar ook cultureel, romantisch, historisch en toeris-
tisch, denk aan Florence, Siena, Montalcino, San Gimignano. Dé druif 
sangiovese, wordt helaas vaak door peperdure oenologen vanaf de tekentafel 
gevinifieerd. Maar mooie rode wijnen genoeg in Chianti en Montalcino 
met een tanige, warme souplesse, kruidigheid en aristocratische zuren die 
hun strengheid verliezen aan tafel. 

Toscana

Le Marche

best buy verdicchio 
Sinds 2004 in onze Italiaanse toptien, 
de biologische Verdicchio di Matelica, 
Collestefano van dromerige, ook ijdele 
Fabio Marchionni. Een man van klare 
wijn zonder rafelrandjes: Duitse stijl op 
rvs. Zijn verdicchio van frisse 500m 
hoogte is een icoonwijn: vijfmaal tre 
bicchieri in Gambero Rosso; Decanter 
zegt: Italy’s best buy-wine of all time… 
2020 is open met gember, citrus, aman-
deltje, peer, appel, opwekkend, soepel 
en crispy. Perfect bij schaal- en schelp-
dieren. 

capitano buondonno 
Vanaf debuut (2001) in ons Italiaans 
team onomstreden capitano (aanvoer-
der) de Toscaans-Napolitaanse ingeni-
eur Gabriele Buondonno van Casavec-
chia alla Piazza bij Castellina in 
Chianti. Wij (en veel klanten) komen er 
graag. We kunnen het goed met elkaar 
vinden, zijn leeftijdsgenoten, dochter 
Annemaria studeert in Amsterdam, zo 
zien we elkaar soms op een terras aan de 
Amstel… Bij Gabri tussen de wijnper-
ceeltjes (dertig jaar bio), olijfbomen, 

struikgewas. Leisteen en kalk in bodem 
geven kracht, kleur en finesse. In kelder 
druifeigen gisten, niet filteren, weinig 
sulfiet, subtiel houtgebruik. Ook in 
2018 declasseerde hij deel chianti om 
gasten agriturismo fijn glas Toscana 
Rosso te schenken: rins zwart fruit,  

rokerig, soepel, (t)huiswijn op niveau… 
De echte Chianti Classico 2018 is open 
met kers, cassis, leer, houtskool, fijn 
zuur: molto classico, molto Buondonno. 

TENUTA MIGLIAVACCA
2020 Grignolino del Monferrato Casalese
Zo licht de kleur, zo intens de smaak.
32420  2022-2025    € 14,95

2019 Monferrato Freisa
Prettig boers, dikke aardbeien, bosfruit, 
volrond.
33819  nu-2023    € 14,95

CASCINA ROCCALINI
2019 Langhe Nebbiolo
Fijn aards-floraal, verkwikkend energiek.
15019  nu-2024   € 17,95

2017 Barbaresco ‘Roccalini’
Kruidig, rijp rood fruit, elegant en krachtig.
17317  eind 2021-2026+   € 32,50

COLLESTEFANO
2020 Verdicchio di Matelica
Open, gember, citrus, amandeltjes peer, 
opwekkend, crispy. 
34320  nu-2023+   € 10,60

CASAVECCHIA ALLA PIAZZA
GABRIELE BUONDONNO
2018 Toscana Rosso
Rins zwart fruit, rokerig, soepel.
15418  nu-2023   € 11,25

2018 Chianti Classico
Compact (nog), leer, zwarte kers, bessen, 
aristocratisch, gespierd.
15118  eind 2021-2024+   € 15,95

wijn van de meester 
In glooiend Monferrato vond Tjitske het 
oudste biodynamische wijngoed (1964) 
van Italia: Tenuta Migliavacca van 
Francesco en Monica Brezza. Een ge-
mengd bedrijf zoals dat in BD hoort. Het 
ruikt er naar wijn, hooi, melk, mest, 
veldbloemen, kruiden. Menig biodyna-
misch wijnboer leerde hier het vak. Wij-
nen rijpen in reusachtige, oude foeders. 
Traditionele stijl (denk aan Giuseppe 
Rinaldi, Bartolo Mascarello) op zijn 
mooist: puur, zonder poeha, en nog bio-
dynamisch ook. 2020 Grignolino del 
Monferrato Casalese mooi de 2020! 

Fijn, slank, ronde tannines, getemde 
zuren. Twinkelend gekonfijt rood fruit, 
klassiek Piemonte ten voeten uit,  
lievelingsrood Marc…2019 Monferrato 
Freisa is lekker boers, druivig, fris  
bosfruit, volronde zwier, raspend rinse 
zuren, aards, freisa zonder fratsen: glas  
zo leeg. 

barbaresco natuur 
Al tweehonderd jaar in de familie  
Cascina Roccalini, jonge Paolo Veglio 
is de eerste die wijn zelf bottelt. Gane
vat (Jura) is zijn voorbeeld. Nebbiolo 
staat op fameuze Sant’Agata-mergel. 
Cement voor vergisting, houten foeders 
voor opvoeding zonder sulfiet. Natuur
wijnen die qua elegantie doen denken 
aan mooie vosne-romanée. 2019 Lang
he Nebbiolo, druiven voor barbaresco 
jong gebotteld. Fijn rins, aards, rozen, 
volslank, energiek. Begint nu jaar na 
bottelen zijn evenwicht, finesse te  
vinden. Nog beperkt 2017 Barbaresco: 
warm jaar, zonnig kruidig, je proeft  
de kleine zondoorstoofde nebbiolo,  
compact en verfijnd tegelijk. Nog even 
geduld per favore.

Op weg naar meester Brezza van het  
oudste BD-wijndomein van Italia.

Francesco Brezza: traditionele  
stijl Piëmonte, puur, zonder poeha 

Toscana van boven met rechtsonder Casavecchia alla Piazza van Gabriele Buondonno 
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alta campania
Op de grens Campania en Basilicata in 
Alta Irpinia op winderige, vaak koude 
(we spreken uit ervaring!) 800m hoogte 
tussen het oneindige graan één wijnper-
ceeltje: de twee hectare fiano van tegen 
windmolens en argwaan buren strij-
dend 70+stel Nerina en Pierluigi  
Zampaglione. Teelt is biologisch, vini-
ficatie zonder sulfiet, maand schilinwe-
king. De 2019 Campania Fiano Don 
Chisciotte is goudgroen met zweem 
oranje, geurt zalig naar Turks fruit, si-
naasappelschil, abrikoos, bloemen. 
Rond, zacht (ongefilterd), fiere zuren en 
bite door schilinweking. Oplage 8000 
flessen, meeste gaat naar sterrenrestau-
rants, sinds 2012 deel naar ons. Blij mee!

dolce campania 
In duizendjarige borgo Guarda San
framondi 60km ten noordoosten van 
Napels in de provincie Benevento (met 
gelijknamige hoofdstad), leiden Giovan-
ni en zus Eleonara Morone de 4ha kleine 
Cantina Morone met biologisch vizier. 
Zij is antropologe, hij medico. Pa Pasqua-
le hoedt de akkers, mama Maria kookt 
(super) en doet de proeverijen. Vriendin, 

oenoloog Anna della Porta adviseert. 
Aan voet van de Monte Taburno weel-
derig groene wijngaarden (op 300m)  
traditioneel tendone gesnoeid. Mooi, 
vruchtbaar en oud daar; de wijnen van 
streekwijze druivenrassen zacht, op-
recht. 2020 Benevento Bianco Vassal
lo (60% malvasia, 40% falanghina 50+ 
stokken op kalk/klei, handpluk): spon-
tane vergisting, niet geklaard, mini-
maal gefilterd is timide van geur, in-

tens maar rustig, kalmerend van 
smaak. Floraal, sinaasappelschil, prille 
appeltjes, fris en sappig. Groentegerech-
ten? Graag! 2020 Benevento Barbera, 
Nero Piana van lokale barbera del sannio 
(nee, géén familie barbera uit Piemonte 
maar neef nero di troia uit Puglia), op-
wekkend en fruitvol, zacht, prettig ve-
getaal, energiek rood pepertje. Spaghetti 
aglio olio, stuk pizza of lasagna erbij: 
smullen…

landelijk, stoer, bio
Op voetreis naar Rome in 2014 spot 
Marc de landelijk stoere biowijnen van 
Omero Moretti in Montefalco waar 
anno 2021 wereldse dochter Giusy po-
pelt azienda van eigenzinnige papà over 
te nemen. 2020 Umbria Rosso Cilie
giolo ‘Terre di Giano’ fruitrijke rosso 
met regionale ciliegiolo (soort stevige pi-
not noir) met 90% in titelrol, geen hout. 
Fris, gekruid, zwoel, kloek, bittertje, 
Italiaanser kunnen we het niet maken. 
2017 Montefalco Rosso (sangiovese, 
sagrantino): concentratie, rijk, gekonfijt, 
wierook, spicy, finale in fanfare. Ook per 
fles Olio Extra Vergine 2020: fijn, vers, 
zacht, piccante, ma non troppo. 

palazzo carpineti
De paleiselijk theatrale kelder van  
Marco en zoon Paolo Carpineti ligt aan 
de voet van het ruim 2000 jaar oude, te-
gen berg gehurkte Cori, 50km ten zuiden 
van Rome. Uiterlijk vertoon, blingbling 
lijkt hier en in grootste afzetmarkt Rome 
bijna zo belangrijk als de wijnen zelf. Het 
gaat goed met de azienda biologica van 

keizer Carpineti: behalve in Rome vin-
den de wijnen ook in Parijs, Amsterdam 
gretig aftrek; hóge noteringen in Itali-
aanse pers. Lazio Bianco Capolemole 
(bellone) wordt in menig sterrenrestau-
rant geschonken. In 2020: zacht citrus, 
bloesem, pollen. Rond, sappig, golvend, 
fris. 2019 Lazio Rosso Tufaliccio  
(montepulciano, cesanese op tufsteen): 

kruidig, zwoelfris, geen hout, zwierige 
zuren, puike pastawijn. 2020 Olio Extra  
Vergine, MoMo 2 lijkt in nieuwe fles wel 
een parfum. Wél de fijnste olio die we  
kennen. 

DOLCE CAMPANIA
Streek tussen Rome en Napels, en het schiereiland daaronder, werd in de 
oudheid gezien als beste wijngrond van Italië. Want ondanks alle zon: groen, 
vruchtbaar en dolce: lieflijk zacht. Druiven als aglianico, greco, falanghina, 
fiano, barbera di sannio en aop’s o.a.: Sannio, Falerno, Solopaca, Vesuvio, 
Benevento, Ischia, Cilento. docg’s Greco di Tuffo, Fiano di Avellino, Taurasi, 
Aglianico del Taburno. Met name wit kan mooi zijn, zeker als druiven  
(naar oude traditie) wat schilinweking krijgen, geeft wijn bite en doet deze 
passen bij veel groentegerechten, en bij buffel mozzarella natuurlijk… Campania

STIL UMBRIA & LIEFLIJK LAZIO
Stil en ongepolijst, Umbrië, het groene binnenland tussen Toscane, Mar-
che en Lazio. In 2014 wandelt Marc - van Bologna op weg naar Rome –  er 
bergje (tot 1200m) op, bergje af door droomdorpjes als Assisi, Montefalco, 
Spello, Spoleto, ’s avonds genietend van de copieuze, aardse keuken. Beste 
wijnen rond Montefalco. Witte druiven: grechetto, trebbiano toscano, trebbia-
no spoletino. Rode: sagrantino, sangiovese, ciliegiolo. Net voorbij Rieti loopt hij 
Lazio in, Rome lonkt…. Lieflijker, ook drukker. Romeinen drinken wijnen 
van eigen druiven als bellone, greco moro, cesanese, nero buono, romanesca, 
bonvino bij eigen keuken (artisjokken, pasta, saltimbocca, pizza). Meeste 
wijn gaat gewoon als Lazio igt door het leven. 

Umbria

Lazio

VAN CORI NAAR VAASSEN
Chef Pasquale Carfora, geboren en 
getogen in het Cori van Carpineti 
opent in Vaassen waar (ons) drie-
sterren De Leest zat, restaurant 
Aroma. De wijnen van Carpineti  
zullen niet ontbreken... De ambities 
zijn hoog, we zijn benieuwd!

PIERLUIGI ZAMPAGLIONE
2019 Campania Fiano ‘Don Chisciotte’
Fiere fiano, 800m hoog. Trouvaille Tjits, 
favoriet Marc. 
37619  nu-2023+    € 18,50

CANTINA MORONE 
2020 Benevento Bianco ‘Vassallo’
Rond, zacht, floraal, sinaasappelschil, 
herfstappeltjes.
41820  nu-2023   € 10,95

2020 Benevento Barbera ‘Nero Piana’
Opwekkend, fruitvol, zacht, prettig 
vegetaal, energiek.
82420  nu-2024   € 12,95

MORETTI OMERO
2020 Umbria Rosso Ciliegiolo ‘Terre di 
Giano’
Verleidelijk stoere, fruitrijke rosso voor 
alledag.
39020  nu-2023   € 10,50

2017 Montefalco Rosso
Donker gekonfijt fruit, wierook, spicy hout, 
finale in fanfare. 
39717  nu-2024+   € 15,00

Olio Extra Vergine di Oliva
Geurig, volzacht, piccante, ma non troppo.
70720 1 x 0,5l   € 12,95

MARCO CARPINETI
2020 Lazio Bianco ‘Capolemole’
Rond, heerlijk sappig, golvend, fraîcheur.
32720  nu-2023   € 12,95

2019 Lazio Rosso ‘Tufaliccio’
Kruidig, zwoelfris fruit, zwierige zuren, 
pastawijn.
34519  nu-2023   € 12,50

Olio Extra Vergine di Oliva MoMo2
Fijn, fruitig, licht piccante, peper,  
verse tomaat
70220 1 x 0,5l   € 15,95

Bij Marco Carpineti in paleiselijke 
proefruimte met (niet op foto) uitzicht  
op wijngaarden en oude Cori.
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natuurlijk sardinië
Sardijn Carlo Deperu ontmoet tijdens 
opleiding oenologie in Milaan, Brazili-
aanse Tatiana Holler die er na studie in 
San Paolo bij communicatiebureau 
werkt. In 2005 keren ze terug naar Car-
lo’s geboortedorp in het noordwesten 
van Sardinië om er een (hún) natuurlijk 
wijnparadijs te maken. Teelt is bio, wijn 
maken natuurlijk, zonder toevoegin-
gen, behalve iets sulfiet bij bottelen. 
2019 Vermentino di Gallura ‘Fria’. Mat 
goudgroen (niet geklaard, ongefilterd, 
dag schilinweking), bloemen, geel fruit, 
fijn mediterraan oxidatief (als wit  Pech 
Redon), vurig, volslank, tijm, zilte (zee 
nabij) finale. Wat een wijn… 2019 Isola 
dei Nuraghi Bianco ‘Maria Tzufia’ 
(70% moscato di tempio, 30% vermentino). 
Opwekkend cedro, bergamot, abrikoos, 
fris, droog, lengte. Ook aanbevolen door 
Hilary Akers in het Financieele Dag-
blad. 2019 Isola dei Nuraghi Rosso 
‘Famiglia’ van 70% cannonau, 30%  
muristellu (familie carignan):  Vrienden-

wijn, familiewijn: ongecompliceerd,  
authentiek rustiek, gul. Zondoor-
stoofd, goed vol maar niet té, mirte, 
kruiderij, frisse finale geeft zin in 
nog een teug. En nog een.

sicilia in de gloria
In 2014 bij nieuwsgierig toeval (somme-
lier gevraagd vijf grillo’s te mogen proe-
ven…) ontdekt in Trapani: het glorieuze 
wit van Marco de Bartoli. Navraag 
leert dat Marco twee jaar eerder is over-
leden en dat kinderen Renato, Giuseppina 
en Sebastiano verder gaan maar op meer 
natuuravontuur uit zijn. In de cantina 
bij Marsala bouwen zij met jeugdig 
elan biologisch en natuurlijk (eigen 
gisten, wit<40 mg sulfiet) het werk van 
legendarische papa uit. Basis: grillo, 
druif met zonbestendige schil en  
zuren van oudoom cataratto, fruit van 

achter-oma zibibbo. Moet op kalksteen 
staan, niet ver van zee en precies rijp 
worden geplukt. Zo wijn licht in alco
hol maar hoog op smaak, zilt en vol 
zonne-energie. Verleidelijke 2020  
Lucido (kloon cataratto) knisperend, 
elegant, sap, limoen, 12.5 .̊ Bij rauwe  
tonijn, mosselen, zeekraal, lamsoren. 
Verfijnder is Vignaverde (grillo) die we 
vanaf eerste editie 2013 volgen en voor 
ons de mooiste van stel. 2019 is subtiel, 

slank, je ruikt zee, pijnboompitjes,  
kruiden. Is creamy en zilt. Nu lekker, over 
paar jaar: wow. Groots de Grappoli del 
Grillo 2019, op hout vergiste grillo, allu-
re bourgogne 1er cru. Jong, compact,  
gebrand, bergamot, gember, zon… Geen 
gamma De Bartoli zonder marsala: 2016 
Vigna da Miccia, Marsala Superiore 
Oro: dadels, toast, marmelade, hazel-
noot, cacao, kumquats. Niet té zoet,  
eerder zilt. Complex, lang. Ook per fles. 

Sardegna

Sicilia

MARSALA DE BARTOLI 
Nicolaas Klei (Elsevier) over marsala: 
‘De enige goede komt van De Bartoli, 
maar die is dan ook geweldig. Licht 
zoet, frisse zuren, zilt, amandelen,  
contemplatie. Weergaloos spannend.’

DEPERU HOLLER
2019 Vermentinu di Gallura Superiore ‘Fria’
Fruit, bloemen, wilde tijm en iets zoutigs. 
81219  nu-2022+   € 18,75 

2019 Isola dei nuraghi Bianco ‘Maria Tzufia’
Citrus, abrikoos, fris, droog, lengte. 
Aanbevolen in FD.
81419  nu-2022+   € 19,50

2019 Isola dei nuraghi Rosso ‘Familia’
Vriendenwijn, familiewijn.  
Zacht fruit, vol maar niet té. 
81319  nu-2022+   € 18,75

MARCO DE BARTOLI
2020 Terre Siciliane Catarratto ‘Lucido’ 
Zachtfris open, Siciliaanse citrus, zonlicht.
48220  nu-2023   € 13,95

2019 Sicilia Grillo ‘Vignaverde’ 
Intens en vederlicht tegelijk. Zilt…! 
48319  nu-2024+   € 15,50

2019 Sicilia ‘Grappoli del Grillo’
Indringende, houtvergiste grillo. 
48419  nu-2026   € 23,50

Marsala Vigna La Miccia Bartoli  
5 Anni 0.5L
Dadel, toast, hazelnoot.
48700 1 x 0,5l  nu-2030  € 27,50

LA SARDEGNA & LA SICILIA...
Vergeleken met Sicilië heeft introvert Sardinië niet veel druif- en wijn-
variatie, Sardijnen zijn gewoon altijd bij eigen cultuur, (herder)tradities en 
eigen druiven als vermentino en cannonau gebleven. Jammer nou dat het vaak 
een enologo van het vasteland is die de wijnen maakt: gaat net dat Sardijnse 
karakter verloren… Hoe anders extravert (en dit jaar extreem warm) Sicilië - 
we komen er sinds 2000 - de lichtval; het klimaat; de bergen; cultuurschat-
ten; de Etna; het toeterverkeer; de citroenen, amandelen en pistachenoten; 
granite; tomaten; peperoncini, vis... De Siciliaan zelf met 5000 jaar overheer-
sing in de genen is trots en gelaten tegelijk maar blijft gastvrij voor de vele 
vluchtelingen en toeristen. Ga voor wijnen van inheemse druiven nero 
d’avola, frappato, nerello mascalese (rood) en grillo, inzolia, carricante, cataratto 
bij wit.... Pinot grigio, chardonnay, viognier hebben hier echt niets te zoeken.

VINOUS OVER DE BARTOLI
‘If I were permitted only one produ-
cer on the island of Sicily to intro-
duce readers to, it would be Marco 
de Bartoli’ (Vinous juni 2021)

Mooi Sardinië: de kalkrijke 
wijngaarden van Deperu- 
Holler aan het Lago Coghinas.

Langs stoffige hoekige betonnen buitenwijken van Trapani, door zanderige vlakte met 
desolate lintdorpen komen we net buiten Marsala in contrada Samperi bij Cantina 
Marco di Bartoli. Waaien doet het hier altijd…
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Vinos Vinoblesse: Spanje &Portugal
Onregelmatig – op beurzen meestal - snuffelen we ook rond in Spanje en 
Portugal. We proeven dan intuïtief: herkomst maakt helemaal niet uit, al zal 
een klassiek Spaanse houtgedomineerde reserva nooit iets voor ons zijn. 
Krijgen we een echte vin(h)o vinoblesse (natuurlijk, authentiek, houtarm, 
fruitrijk) in het glas, gaan we erop af. Aldus in de loop der jaren een fijne 
collectie biologische wijnen van Azul Y Garanza (Navarra), Suriol (Catal-
unya), Vina Ilusion (Rioja) en Casa de Mouraz (Dão, Douro)…. Salud, saúde!

Wat er is veranderd:
Het zal wennen zijn: vanaf 1 juli is de 
nieuwe alcoholwet van kracht. Bij be-
zorging aan particulieren dient trans-
porteur bij aflevering een 18+ check 
uit te voeren. Bij twijfel dient aan  
de chauffeur een legitimatiebewijs 
getoond te worden. Dat mag iemand 
anders zijn als het maar op het adres 
van de opdracht is. De bestelling mag 
niet ergens rond het huis worden  
geplaatst en niet bij de buren worden 
afgegeven. Overigens geldt dit alle-
maal niet als u op naam van (uw)  
bedrijf bestelt. U kunt aangeven of u 
de wijnen bij voorkeur ‘s ochtends 
(8.00-13.00 of ‘s middags (12.00-
18.00) wilt ontvangen. U krijgt avond 
voor levering een mail van de trans-
porteur met geschatte tijdstip levering 
(bv tussen 9.00-11.00 uur).

Wat niet is veranderd:
Opslag en distributie zijn toevertrouwd 
aan wijnspecialist WDC Verhoeven  
U kunt kiezen (bestelformulier of op 
de site) welke van de dagen in uw 
postcodebied u het best schikt. Zo 
kunt u van tevoren maatregelen  
nemen opdat wijnen in ontvangst kun-
nen worden genomen. De wijnen wor-
den tussen 8 en 18.00 uur bezorgd. Is 
levering thuis lastig, dan kunt u een 
afleveradres opgeven waar men altijd 
terecht kan: werk, bij een kantoor, in-
stantie of winkel in de buurt. Of u kunt 
de wijn afhalen in Baarn kruising A1/
A27) of bij opslag in Tilburg. Lukt  
dit niet en kan er op deze data niet 
worden bezorgd, dan kunt u met ons 
een aparte afspraak te maken. Voor 
levering door het jaar heen vindt u  
de bezorgdagen voor uw regio op 
www.vinoblesse.nl.

Hoe bestellen?
Door het bestelformulier (zonder post-
zegel) naar Antwoordnummer 320, 
3740 VB BAARN te sturen. Of via de 
www.vinoblesse.nl Wanneer? Zo snel 
mogelijk. Het liefst voor 19 oktober,  
later kan ook, maar de kans bestaat 
dan, dat een wijn is uitverkocht. 

Wanneer komt de wijn?
De wijn wordt tweede helft november 
op de door u gekozen dag bezorgd. 
Bestelt u uit voorraad, dan dezelfde 
week nog.

Alléén per doos, dus voordelig....
Een wijn kan alleen per doos (van 6,  
een enkele van 12, per wijn vermeld) 
worden afgenomen. Zo kunnen we  
prijzen redelijk houden. Bij minder dan 
36 (hele) flessen of een bedrag/leve-
ring van minder dan € 300,- incl BTW 
wordt € 11,45 bezorgbijdrage berekend
 
All-in prijzen, wel snel betalen
Prijzen zijn per fles, incl. BTW, accijns 
en verpakking. U betaalt nà ontvangst 
van de factuur, als de wijnen zijn be-
zorgd binnen 8 dagen. Op de site kunt 
ook met IDEAL betalen. Bij een eerste 
bestelling vragen wij om betaling 
vooraf. Bij te late betaling worden ad-
ministratiekosten berekend. Pas na 
gehele betaling wordt u de eigenaar 
van de bestelde wijnen.

De bezorging: controleren…
Vervoerder Verhoeven (013-5942430) 
doet zijn best uw instructies op te vol-
gen. Controleert u de zending altijd 
goed. Bij breuk, vermissing of omwis-
seling, dit graag aantekenen op ont-
vangstreçu én ons dit onverwijld be-
richten.

Direct uit voorraad
Veel wijnen hebben wij in voorraad. 
Welke, is op www.vinoblesse.nl te  
lezen. Ze zijn het hele jaar door –  
via site en telefonisch- te bestellen. 
Levering: direct. Afhalen in Baarn of 
Tilburg op afspraak. Er zijn ook winkels 
die wijnen van ons voeren.

Kantoor/afhalen Baarn: 
Beukenlaan 18
Correspondentie: info@vinoblesse.nl
Postbus 319  3740 AH  BAARN
Tel: 035 54 26 260 

Vervoerder/opslag: 
Verhoeven 013-5942430

Gewijzigde informatie aflevering!

SPANJE

Toro
Rioja

Catalunya

Navarra

authentiek portugal 
Bij sterrenrestaurants over de hele we-
reld: de authentieke biodynamische 
wijnen van Casa de Mouraz. Een be-
zoek aan António Ribeiro en Sara Dio
nisio in het groene, oude binnenland 
van Dão verruimt de wijngeest. Graniet 
in bodem geeft fraîcheur, breedte, mi-
neraliteit; talloze regionale druiven  
maken wijnen eigenwijs anders. 2020 
Dão Branco (o.a malvasia-fina, bical,  
cerceal-branco, encruzado, alvarinho).  
Nog pril, citrus, peer, groene kruiden, 
gekonfijte zuren, mineralig (denk aan 
chablis), puur, heilzaam rustig. Beperkt 
ook 2018 Dão Branco Encruzado van 
gelijknamige laatrijpende regioheld. 
Geurig, compact, mineralig, fiere  
zuren, intens. Gaat bij rijpen richting 

mooie riesling. Subliem bij vis. 2016 Dão 
Tinto (touriga-nacional, tinta-roriz, alfro-
cheiro, jaen, água-santa) is zo authentiek 
als maar kan: kloek, opwekkend, rins 
duister fruit, specerijen, tabak, cacao. 

vitaal navarra 
In 2005 stellen we u voor aan jonge  
Catalaan Dani Sánchez Nógue en Bas-
kische María Barrena, samen Azul Y 
Garanza in Navarra. Begin van modern 

CASA DE MOURAZ 
2020 Dão Branco
Chablis van Portugal? Autochtone druiven. 
Fris, puur, rustig
43820  nu-2025   € 12,25

2018 Dão Branco ‘Encruzado’
Witte schoonheid van lokale held 
Encruzado.
43918  nu-2024   € 14,95

2016 Dão Tinto
Kloeke mix vijf autochtone druiven. 
Portugal!
44016  nu-2025   € 12,25

NAVARRA

AZUL Y GARANZA
2020 Navarra Blanco ‘Tres’
Sappig, aromatisch fris, rondeur. 
34120  nu-eind 2022   € 8,25

2020 Navarra Rosado ‘Tres’
Sappig, vief, rood fruit, pepertje, met 
sensuele rondeur.
33620  nu-eind 2022   € 8,50

2020 Navarra Tinto ‘Tres’
Tres selectie tempranillo. Sappig, fris, 
verwarmend. 
33420  nu-2024   € 8,20

RIOJA

VINA ILUSIÓN
2019 Rioja ‘Viña Ilusión’
Zo is wijn bedoeld: puur, kwiek, fruitrijk.
40219  nu-2023    € 9,50

Spanje met vitale feelgoodwijnen dank-
zij biologische teelt op uitlopers Pyre-
neeën en in de kelder modern natuur-
lijk werken zonder geselecteerde 
gisten, rvs of houtsnippers. 2020 
Navarra Blanco Tres (30% oude viura, 
70% garnatxa blanca) is fris, grassig, 
geurig, wordt nog voller. Aperitief, bij 
groentegerechten, piperade... 2020 
Rosado Tres, heeft het primaire fruit 
afgeschud en wordt voller, kruidiger 
zonder dat frisheid verloren gaat. Bij 
pittige mediterrane keuken. 2020 
Navarra Tinto Tres (tempranillo, drup 
cabernet, geen hout) braam, blauwe 
bes, specerijen, ceder, volfris, sappig. 
Al zestien jaar goed. 

rioja zonder opsmuk
Positivo en radicaal romanticus  
Martin Andrés Alonso Etayo geniet 
er van dat hij van zijn dorp Calohorra 
een biotoop in balans heeft gemaakt 
en hij er een collectieve biologische 
rioja levert die iedereen zich kan ver-
oorloven, die iederéén lekker vindt. 
Het begon met bezoek aan Japanse in-
spirator Fukuoka (permacultuur), aan-
leg wijngaard, bouw huis en windmo-
len. Dat is alweer even geleden. 2019 
Rioja Viña Ilusión: hartverwarmende 
oerwijn. Geen hout, ongepolijst, stoer, 
fris, bessen, framboos, Baskisch pe-
pertje toe. Beste koop Perswijn, 2017: 
‘puur, sappig, elegant. Heerlijke wijn zon-
der opsmuk’. 2019 is beter.

Het groene, oude binnenland van Dão, met kenmerkende granieten rotsblokken. 
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Twaalf hits van toen en nu, alle biologisch of biodynamisch gecertificeerd!

s.m. Cava Brut Nature Azimut, Can Suriol
2020 Bourgogne Aligoté, Domaine Rossignol-Février 
2019 Mâcon-Bray Blanc ‘Le Mouton Blanc’, La Vigne Mouton
2020 Dão Branco, Casa de Mouraz
2020 Verdicchio di Matelica, Collestefano
2019 Sicilia Grillo ‘Vignaverde’, Marco de Bartoli  
2019 Hautes Côtes de Beaune Rouge, Maison En Belles Lies
2019 Saumur Rouge Bagatelle, Manoir de la Tête Rouge
2019 Bordeaux Rouge Le Petit Champ, Champ des Treilles 
2019 Minervois Le Rouge des Murettes
2019 Freisa del Monferrato Casalese, Tenuta Migliavacca
2018 Montefalco Rosso, Moretti Omero

Cava Brut Nature Azimut: ‘menig 
champagne is niet beter ‘(Nicolaas Klei), 
sinds 2008 bij Vinoblesse.

Bourgogne Aligoté: biodynamisch, 
fris & mineralig, wijngaard in Vol-
nay, nabij oude vulkaan.

Mâcon-Bray Blanc: biodynamisch, 
chardonnay frank en vrij, geén hout. 
In 2019 gevonden in de Languedoc…

 
Dão Branco: chablis van Portugal 
sedert 2014 in onze stal, biodyna-
misch, bij menig sterrenrestaurant. 
 

Verdicchio di Matelica: vijf keer tre 
bicchiere Gambero Rosso, al zeventien 
jaar in onze Italiaanse toptien. 

 
Grillo Sicilia Vignaverde: wonder-
wit ontdekt op terras in Trapani 
(2014), zilt, vederlicht maar intens.

 
Hautes Côtes de Beaune Rouge: 
cursus biodynamische pinot noir van 
monnik Pierre Fénals vanaf begin in 
2009 bij ons present.

 
Saumur Rouge Bagatelle: nieuw,  
zo lekker kan biodynamische natuur- 
cabernet franc zijn. 
 

Bordeaux Rouge: van privédomein 
fameus (biodynamisch) wijnstel 
Jean-Michel en Corinne Comme, in 
2008 op beursje in België gespot. 

 
Minervois Rouge: klassieker  
Vinoblesse, geliefd vanaf allereerste 
oogst 1991…

 
Freisa del Monferrato: van oudste 
BD-domein Italië. Piëmonte ten voe-
ten uit. 

 
Montefalco Rosso: kruiste toevallig 
Marcs pelgrimspad Bologna-Rome in 
2014.

Twaalf hits van toen  
en nu, biologisch of 
biodynamisch ge-
certificeerd, nu in 

feestelijke jubileum-
doos!

Feestpakket  
’wéér alle goed’ (EN BIO) 

FEESTPAKKET ‘WÉÉR ALLE GOED’  
(12 FLESSEN) À € 174,– 
Twaalf hits van toen en nu, alle biologisch  
of biodynamisch gecertificeerd.
53535 12  gem.prijs p/fl  € 14,50
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