
jaargang 48 – #97
Vinoblesse
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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

 vin naturel 
 biologisch gecertificeerd
 biodynamisch
 Demeter gecertificeerd 
 Biodyvin gecertificeerd

                                prijs per fles

43519  nu-2023  € 9,95
                      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

OP WIJNPAD SEPTEMBER 2022 
En alweer een raar half jaar verder, zes maanden waarin inflatie 
en vinflatie verder toenamen, de wereld almaar onrustiger werd. 
Laten we ons hier tot wijn beperken. We schreven het in maart 
al: krankjorume prijsstijgingen vervoer (brandstof, lonen), 
opslag en distributie, terwijl ook inkoopprijzen omhoog schoten 
en schieten door de (soms extreem) kleine oogst 2021 en simpel-
weg omdat glas, karton, etiketten voor wijnboer fors duurder 
werden. Die is nu blij als bestelde flessen überhaupt geleverd 
worden, door schaarste glas duurt het soms maanden (langer) 
voordat wijnen op fles kunnen. Wij proberen vrolijk stand te 
houden, zullen onze principes van duurzaamheid, voorkeur  
voor kleinschalig en bio niet verloochenen, boeren een faire prijs 
blijven betalen ook al hadden we die liever lager gezien. Gelukkig 
wel samen enkele – maar nog steeds minder dan vóór 2020 –  
inspirerende wijnreisjes gemaakt waarvan de laatste aan het 
‘vergeten’ Zuidwesten (Frankrijk) enorm vruchtbaar bleek. Het 
resultaat leest u op pagina’s 16–17 en achterkant gids voor een 
niet te missen proefdoos. Verheugend ook dat we eindelijk, jawel 
eindelijk, weer een proeverij kunnen geven. We hopen u zondag 
9 oktober in Restaurant de Lage Vuursche te zien. Graag tijdig 
reserveren, de ruimte is echt beperkt. Hopelijk tot dan… 

Pace e bene

       Marc Collard & Tjitske Brouwer

najaarsproeverij + diner  
Zondag 9 oktober, in twee sessies: 12.00–14.30 en 15.00–17.30

Graag de tijden te respecteren, er is geen overloop van eerste  
naar tweede sessie, de zaal wordt om 14.30 opgefrist.

locatie: Restaurant De Lage Vuursche  
(‘De Stal’ achter het restaurant) | Dorpsstraat 2, 3749  AD  Lage Vuursche

Bijdrage in de kosten: € 15,– p.p. te voldoen bij entree  of vooraf  
via www.vinoblesse.nl. Reserveren (info@vinoblesse.nl,  

035-5226260, www.vinoblesse.nl) noodzakelijk.

diner: Na de proeverij kunt u v.a. 17.00 in het restaurant dineren, 
chef Laurens Hensen maakt een speciaal menu waarbij u ook  

een Vinoblesse wijnarrangement kunt bestellen.
Kosten driegangendiner: € 42,50 | wijnarrangement: € 25,–

Reserveren bij restaurant zelf: Vuursche.nl | 035 666 8351
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De geschiedenis
Op een gure novemberavond bijna 48 
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 2022 (tekst en beeld) 
Wijnselectie, tekst & foto’s:  
Marc Collard & Tjitske Brouwer. 
Vormgeving en opmaak:  
Yolanda Huntelaar. 
Een uitgave van Vinoblesse bv 2022.  
Op al onze transacties zijn onze  
leveringsvoorwaarden van toepas-
sing, gedeponeerd bij de KvK te 
Amersfoort nr 31037570. Afschrift  
bij ons verkrijgbaar.

Op bezoek bij de familie Pedrotti  
in Trentino, april 2022
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kalkrijke bodem. Zoon Assis gaat voor 
natuurlijk: amper sulfiet, maakt cava 
zoals men die in Catalunya zelf drinkt: 
als aperitief of klok-slok bij tapas. Cava 
Brut Nature Azimut (gemaakt als 
champagne) is stoer, puur, fijne mous-

se, energiek en droog. Héérlijk. Versie 
rosé (nieuw) Cava Brut Nature Rosat 
fris, zuiver met aardbeien, iets Turks 
fruit, kruidig. Sappig, zachte mousse, 
elegant. Fiesta. 

fasoli quotidiani 
Broers en zonen Fasoli maken in Veneto 
dankzij grootschalig bio-werken toe-
gankelijke, vriendelijke geprijsde wij-
nen. 2020 Bianco Veronese Tre Piume 
(aanbieding) is een onbekommerd 
vriendelijke bianco voor de doordeweek-
se dis, zeker als het een Italiaanse is. 
2020 Rosso Veronese Tre Piume: rins 
met kers, zwarte bes, pruim, lijkt stoer 
maar subtiel randje ripasso,geeft verlei-
delijk zachte afdronk.

uit ver, ruig calabria 
Goede buren zijn fijn, verre (2000km) 
wijnvrienden ook. Zoals Vincenzo de 
Luca uit Cirò in ruig Calabria, knof-
lookteen van Italiaanse laars met 100% 
zongarantie en bergen tot 2000m die 
met de Ionische zee de op kalk staande 
gaglioppo (rood) en greco bianco (wit)  
verkoelen. Cirò Bianco 2021 volfris, 
sappig, gekonfijt, opwekkend, licht  
frizzante, gekonfijt citrusfruit, kan wat 
aan... Cirò Rosso 2020 dakpanrood,  
is levenslustig pittig, rins fruit, vilein 
pepertje, niet zwaar, vriendenwijn.

restpakket • pretpakket
Goede gewoonte: twee keer per jaar be-
zem door magazijn om van open dozen, 
losse flessen en interessante restanten 
mooie verrassingsdozen te maken, álles 
zelf opdrinken lukt niet. Pretpakketten 
(12 flessen) voor maar € 119,40, een prix 
d’ami want waarde minimaal € 150,– 
Per doos minstens acht verschillende 
wijnen. Ook leuk om cadeau te geven...

retour à lastours 
In juni – het is snikheet – intiem bezoek 
aan ‘ons’ (sinds 1986!) aan de tijdloos 
traag stromende Tarn gelegen 17e-eeuw-
se Château Lastours. Gastheer Louis 
de Faramond is voor ons al de derde ge-
neratie van de landadelfamilie: intelli-
gent, belezen, hoffelijk, filosofisch, veel 
humor… Papa Hubert schuift bij de 
lunch ook aan. Gaillac Blanc Les Gra-
viers, ‘de überhuiswijn’ (Hamersma) is in 

2021 (kleine, late oogst) retro klassiek: 
mooi droog, fijn en opwekkend. Rouge 
2019 van braucol, duras, syrah, caber-
net-sauvignon, merlot is een stoere zuid-
wester met Bourgondische zwier.

met vooruitziende blik
Bourguignons Christian Collovray en 
Jean-Luc Terrier investeerden in 1997 
met vooruitziende blik in Limoux om-
wille van de voor chardonnay en pinot 

noir ideale kalkrijke bodem en hoogte. 
Pays d’Oc Blanc 2020 (mauzac, chardon-
nay met drup chenin, sauvignon): geurig 
volfris, toast, zuiver en vitaal. Viersei-
zoenen Rosé laat zien dat kwalitatief 
2021 door kleine oogst goed is: veel 
(echt) fruit en energiek. Rouge 2019 met 
nodige malse merlot is fruitrijk, licht 
kruidig, zachtfris. 

vloeibaar comfort
In Faugères veel leisteen: schiste in de 
bodem. Proefbaar in de fluwelige 2019 
Millepeyres van Domaine Valambelle 
van pa en ma Abbal en kinderen. Combi 
van grenache, carignan, cinsault, syrah, 
mourvèdre geeft rijp fruit en zachte, 
kruidige volheid. Perswijn: ‘geweldig 
veel wijn voor onder een tientje.‘ De Volks-
krant: ‘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 in 
hart Larzac. Zoon Benoît maakt de bio-
dynamische (Demeter) wijnen, pa 
André (76) moest zich onlangs terug-
trekken, ma Mireille doet nog de com-
merce. 2019 Saint-Saturnin Roc & 
Lune met 85% carignan uit 1890 heeft 
zwart fruit, tijm, kurkuma, nootmus-
kaat. In de mond vol en rond, naar de fi-
nale toe de serene diepgang van wijze, 
oude stokken. Prachtig.

cava van de catalaan 
In Alt Penedès, 50km onder Barcelona 
boert la família Suriol in gehucht  
Gabruac al dertig jaar biologisch op 

DE WIJNZIN VAN ALLEDAG
Al zesendertig jaar mede ons visitekaartje: de wijnen voor alledag, 
energiek en zuiver, getypeerd, natuurlijk, duurzaam gemaakt en relatief 
weinig – veelal vér beneden de norm – sulfiet bevattend. Wijnen uit 
klassiek Europa zonder grand cru-allures, maar wel met zoveel smaak, 
karakter en vitaliteit dat ze nooit vervelen en fris opstaan de volgende 
dag niet in de weg staan…

CHÂTEAU LASTOURS
2021 Gaillac Blanc ‘Les Graviers’
De überhuiswijn (Hamersma).
01121  nu-2024  € 8,95

2019 Gaillac Rouge 
Al 35 jaar bij Vinoblesse.
01019  nu-2024  € 8,75

ALTUGNAC
2020 Pays d’Oc Blanc ‘Pilotis’
Geurig volfris, toast lonkt. 
26820  nu-2023  € 8,50

2021 Pays d’Oc Rosé ‘Pilotis’
Sappig vol, fris, droog en kwiek. 
26921  nu-2023  € 8,50

2019 Pays d’Oc Rouge ‘Pilotis’
Met montere merlot, fruitrijk rijp en zacht. 
00119  nu-2023  € 8,50

DOMAINE VALAMBELLE 
2019 Faugères ‘Millepeyres’
Rijp fruit, kruiderij, comfortabel rijkdom, 
fluwelen finale.
38719  nu-2024   € 9,95

DOMAINE DE MALAVIEILLE 
2019 Saint-Saturnin ‘Roc & Lune’
In de royale finale rust en minerale  
diepte van wijze oude stokken. 
43519  nu-2024   € 9,95

BODEGAS DE CAN SURIOL 
Cava Brut Nature ‘Azimut’
Stoer, puur, fijne mousse, energiek  
en droog. 
37400  nu-2023   € 11,50

BODEGAS DE CAN SURIOL 
Cava Rosat Brut Nature ‘Azimut’
Fris, zuiver met aardbeien. Sappig, 
verlourszachte mousse, elegant. 
37600  nu-2023   € 11,50

GINO FASOLI 
2020 Bianco Veneto ‘Tre Piume’
Rank en frank, met witte bloemen,  
meloen, amandeltje.  
16020  nu-eind 2022   Van € 7,95 
Voor 7,25

2020 Rosso Veneto ‘Tre Piume’
Feesttrio corvina, cabernet en merlot. 
39420  nu-eind 2024   € 9,25 

CANTINA DI LUCA 
2021 Cirò Bianco ‘Gocce di Marinella’.
Volfris, sappig, gekonfijt,  
opwekkend licht tintelend.
44421  nu-2023   € 8,95

2020 Cirò Rosso ‘Nettare di Abramo’
Dakpanrood, is levenslustig pittig,  
niet zwaar, vriendenwijn.
44720  nu-2024   € 8,95

RESTPAKKET
Restpakket, € 119,40 voor 12 flessen
Pretpakket voor een prix d’ami.
Waarde € 150,– à € 155,–
11022 12  gem.prijs p/fl € 9,95

Toujours: l’entrée de Château Lastours
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tine’s tuin
Sinds 2005 komen we bij lief, humorvol, 
intelligent koppel Tine Bernhard en 
Bernd Pflüger op hun met zachte hand 
bestierde Weingut Janson-Bernhard. 
Vredig en rustig daar in Zellertal, de 
wijngaard een moestuin gelijk. Alles is 
100 % Zellertal, 100 % handpluk, 100 % 
biodynamie. Stijl: ingetogen, subtiel, 
mineraal. 2021 Zellertaler Silvaner is 
kruidig, slank, zacht, fijn, verteerbaar, 

stukje quiche erbij… 2020 Riesling 
Trocken ‘Kalkfels’ rijpte op oud groot 
vat. Niet het citroenige van riesling maar 
fijn gekonfijt fruit, kalk, specerijen, te-
dere zuren, alom inzetbaar. 2020 Zeller 
Schwarzer Herrgott kind van al 65+ 
jaar zij aan zij bloeiende Riesling en Ge-
würztraminer, Gul, fris, kruidig, abri-
koos, lychee, citrus, spannend! Ook/
juist aan tafel. 

biopionier sauer
De op het fruit, sap en plezier gemaakte 
wijnen van biopionier (1987) Heiner 
Sauer zijn voor een groot publiek. Ei-
genheimer  Heiner vindt met zijn geloof 
in biodiversiteit en biologische, deels 
biodynamische teelt op zandsteenflan-
ken bij Bad Gleisweiler het gelijk aan 
zijn zijde: 3 Trauben Gault/Millau; 3 Ster-
ne Vinum. Instap Cana 2021 kreeg een 
nieuw etiket en is een geurige mix van 
grauburgunder, riesling, sauvignon en een 
scheutje gewürz. Weißburgunder 2020 
is verfijnder én gevulder, fris, wit fruit, 
wat toast toe. Grauburgunder 2021 is 
meer masculien: kruidig, energieke zu-
ren, rechte rug. Immer jong en pittig 
2020 Riesling Gleisweiler 
Buntsandstein met limoen, hooi, 
grapefruit, meloen. Kassakraker Spät-
burgunder (pinot noir) 2021 is volzacht, 
ouderwets fris, droog met verleidelijk 
zwart fruit. Net als Riesling ook op kod-
dige dikbuikige halve flesjes.

lonely wolf 
Jonge held Dennis Wolf uit Grosskarl-
bach (Mittelhaardt, Pfalz) zwierf leer-
gierig Europa door, bouwde een impo-
sant cv aan stages bij o.a. Klaus-Peter 
Keller, Ostertag, Chave, Dagueneau op, 
maakt nu in zijn up van lapjes familie-
grond zijn eigen biodynamische wij-
nen in kleine oplages. Vergisting is 
spontaan, opvoeding op gebruikte hou-
ten vaatjes, weinig sulfiet, niet filteren. 
Ontdek zelf hoe Duits wit ook kan sma-
ken: Pfalz Trocken Cuvée Kurt, hom-
mage aan pa Kurt, is van tien druiven-
soorten en twee jaren en gebotteld op 
royale, familiale literfles. Heerlijk fris, 
eerlijk, sappig, toegankelijk, smullen. 
2019 Riesling Dennis Wolf, geurig, 
verfijnd, energiek en spontaan. Even  
karaferen. 2019 Riesling Kirchgarten 
voornaam, volumineus, toast, fijne  
zuren, lengte, complexiteit.

groene grüner 
Betaalbare, goede, duurzame, biologi-
sche veltliner maken, fijn idee (2008) 
van wijnboer Rudi Hofmann en prof 
Ferdinand Mayr. De realisatie (nu door 
Rudi alleen) ook. 2021 Grüner Veltliner 
Donauwinzer is fris en zwierig, fijne 
zuren met meloen, peper, groene appel-
tjes….: zorgeloos lekker. 

vrije kür lamprecht
In Midden-Europees vulkanenland 
Steiermark (Styria) laat Jüngling Gott-
fried Lamprecht zijn biodynamische 
wit (on)gewoon 18 maanden rijpen op 

grote Oostenrijkse vaten, vooraf gistten 
de wijnen spontaan (met tweede, malol-
actische). Enige additief wat (<15 mg) 
sulfiet voor het ongefilterd bottelen. 
Gottfried: free style wine making is duur-
zaam werken zonder chemie, intuïtief, 
miniem sulfiet, met je verstand en ver-
trouwen in de natuur. Wijngaarden bij 
de Buchertberg met gevarieerde zande-
rige, kalkrijke bodem. Vrije kür-wijnen , 
eigenwijs anders: zacht, rustig én zwie-
rig, weinig alcohol, droog, fijne zuren, 
niet op druif maar op terroir gericht, 
eerder strijkkwartet dan Wiener Waltz. 
Niet koud schenken, karaferen en grote 
glazen doen goed. 2020 Weissburgun-
der Sand & Kalk elegant, droog, pittig, 
peer, perzik, fijn zuur, citroenmelisse, 
toast. 2020 Furmint Sandstones (2019 
beste koop Perswijn) energiek, kruidig, 
geel fruit, droog, compact, doet aan  
puligny denken… 2019 Buchertberg 
Gemischter Satz Weiss: honderdtal 
oude druivenrassen door elkaar ge-
plant, samen vergist. Also sprach der  
Buchertberg: timide, gelaagd, ragfijn, 
peer, appel, kruidig, neuriet lang na.

Duitsland & Oostenrijk…
Vijftien jaar snuffelden we alleen in Frankrijk tot we in 1999 – 
nieuwsgierig als we zijn - ook in Italië gingen pionieren. Spanje 
volgde in 2002, jaar later kruisten in de Duitse Pfalz de extraverte 
wijnen van Heiner Sauer ons pad, gevolgd door de juist introverte, 
mineralige van Janson-Bernhard. En in 2020 spotten we – ook in  
de Pfalz – supertalent Dennis Wolf. In Oostenrijk is sinds 2009  
de duurzame Veltliner van Donauwinzer vaste waarde, in 2020  
kwam daar het free style wit van vrije geest Gottfried Lamprecht 
(Steiermark) bij, een aanwinst want zo eigenwijs anders.

Pfalz

DUITSLAND

WEINGUT JANSON-BERNARD 
2021 Pfalz Silvaner Trocken
Kruidig, slank, zacht, fijn, verteerbaar.
17121  nu-2025   € 11,95

2020 Pfalz Riesling Trocken ‘Kalkfels’ 
Gekonfijt fruit, specerijen, tedere zuren, 
volume. 
17920  nu-2024   € 12,50

2020 Pfalz Riesling-Gewürztaminer 
Trocken ‘Zeller Schwarzer Herrgott‘
Würzig, ananas, bloemen, krachtige finale 
met wat citrus. 
34920  nu-2024   € 13,40

WEINGUT DENNIS WOLF  
N.V. Pfalz Trocken ‘Cuvée Kurt Literfles‘
Mix van alle wijngaarden en  
druiven van het domein.
33920  nu-2023  € 14,50

2019 Pfalz Riesling Trocken
Krachtig, breed, gul, fris en spontaan.
81619  nu-2025  € 18,95

2019 Pfalz Riesling Kirschgarten Trocken
Riesling uit de Kersentuin: kracht en finesse. 
81719 3  nu-2024  € 29,50

WEINGUT HEINER SAUER 
2021 Pfalz Trocken ‘Cana’ 
Malse Pfalz van grauburgunder,  
riesling, sauvignon. 
39121  nu-2024   € 9,50

2020 Pfalz Weißburgunder Trocken 
Fijn fris, volslank, met wat toast.
29120  nu-2023   € 11,50

2021 Pfalz Grauburgunder Trocken 
Kruidig, energieke zuren, rechte rug.
34421  nu-2023   € 11,50

DONAUWINZER 
2021 Grüner Veltliner ‘Donauwinzer‘
Geurig, sappig, opwekkend en fris. 
40121  nu-2023   € 11,50

HERRENHOF LAMPRECHT 
2020 Steirerland Pinot Blanc, Sand & Lime
Elegant, droog, pittig, peer, perzik, fijn 
zuur, citroenmelisse, toast. 
10220  nu-2024   € 14,95

2020 Steirerland Furmint, Sandstones
Droger, energieker dan 2019, kruidig, geel 
fruit, met het stoere van de Furmint.
15220  nu-2024   € 17,50

2019 Buchterberg Weiss Traditioneller 
Gemischter Satz
Gelaagd, ragfijn, peer, appel, kruidig,  
lang naneuriënd. 
06919  nu-2024   € 21,50

2020 Pfalz Riesling Trocken ‘Gleisweiler 
Buntsandstein‘
Limoen, hooi, grapefruit, meloen. 
29520  nu-2023   € 11,50
Idem halve fles
29220  nu-2023   € 6,85

2021 Pflalz Spätburgunder 
Volzacht, fris, aards, rijpe aardbeien. 
18121  nu-2024   € 11,50
Idem halve fles
51321  nu-2023   € 6,85

Bestellen kan ook op: 
www.vinoblesse.nl

OOSTENRIJK

Niederösterreich

Steiermark

Bij Tine alles 100% Zellertal,  
100% handpluk, 100% biodynamie

Rijpe riesling druiven  
bij Janson-Bernhard
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buitencategorie 
We kennen beer Marc en Anne-Marie 
Tempé in Zellenberg vanaf eerste oogst 
1995. Ze zijn van onze generatie, nu,  
vele jaren later kunnen we daar aan  
de keukentafel in oude vakwerkhuis 

avonden lang filosoferen, ouwehoeren 
over het leven, over de zo vreemde, 
soms harde wijnwereld en hoe verder nu 
beide Marcen halfweg de zestig zijn. 
Voor wie de wijnen niet kent: Elzassers 
van de buitencategorie, oprecht, bio-

dynamisch, kamerbreed, energiek, 
flamboyant, genereus, fascinerend…  
Ze rijpen minstens twee jaar op grote, 
sommige op kleine, oude houten Bour-
gondische vaten, als het even kan zon-
der sulfiet. Geen wijngeestdodend 
roestvrijstaal chez Tempé. Net zo min 
als aanzuren, ontzuren, bijsuikeren of 
gisten uit een pakje. Briljante (nu Deme-
ter gecertificeerde) wijnen in 2019. De 
Vin d’Alsace Alliance staat op solide 
sokkel van sylvaner, pinot blanc en chasse-
las gekruid met snuf riesling en gewurz. 
Mooi fris, floraal, kruidig, droog, 
mondvullend maar opwekkend. Pinot 
Gris Amzelle goed rijk, volrond,  
paddenstoel, hazelnoot, mineraliteit 
toe. Riesling Amzelle weer erg fijn…: 
droog, gedekte zuren, silex, rokerig,  
geconcentreerde bourgondisch 
(meursault?) brede finale. 

Elzas
de elzas volgens marc tempé
Half april waren Marc en Anne-Marie Tempé bij óns op bezoek, dit voor 
proeverij aan select, goed gemutst groepje sommeliers in restaurant  
De Lage Vuursche. Marc kon zijn stokpaarden weer berijden en die met 
indringende wijnen kracht bijzetten: rendementen komen niet boven 35 
hl/ha uit, bij grands crus wordt de 20 niet gehaald, dat terwijl bij meesten 
de 100 achteloos gepasseerd en geïncasseerd wordt. Dat proefde iedereen, 
en in het vibrerende karakter ook het arbeidsintensief biodynamisch 
werken. Daar betaal je wat meer voor, net als bij andere ‘groten’ in de 
Elzas. Kijk naar prijzen witte bourgognes, dan valt het heus, echt, best 
wel mee… Of om de grote hamersma te citeren: we begrijpen eigenlijk 
nog steeds niet dat Tempé zijn prijzen niet al lang verdubbeld heeft...

DOMAINE GIACHINO 
2020 Vin de Savoie Blanc ‘Monfarina’
Bergstroom, zo van ‘t vat sur lie op fles.
38620  nu-2023    € 15,70

ANNE & JEAN-FRANÇOIS GANEVAT  
2018 Côtes du Jura Blanc ‘Fortbeau’
Oude chardonnay van marnes uit het lias, 
twee jaar op vat of amfora gerijpt.
46918 3  nu-2025   € 36.–

2018 Côtes du Jura Blanc ‘La Barraque’
Oude savagnin van marnes uit het lias,  
twee jaar gerijpt op houten vaten.
30218 3  nu-2026   € 47.–

2015 Côtes du Jura Blanc ‘Montferrand’
Oude chardonnay van marnes grises uit  
het lias, met schilinweking, vijf jaar gerijpt  
op houten vaten.
80115 3  nu-2026   € 59.–

2020 Côtes du Jura Rouge Pinot Noir  
‘Les Chonchons’
Oude stokken pinot noir van marnes grises uit 
het lias, een jaar gerijpt op eikenhouten vaten.
20520 3  nu-2025   € 41.–

MARC TEMPÉ 
2019 Vin d’Alsace ‘Alliance’
Sylvaner, pinot blanc en chasselas  
gekruid met snuf riesling en gewurz. 
01719  nu-2024   € 17,95

2019 Pinot Gris ‘Amzelle’
Volrond, paddenstoel, hazelnoot, 
mineraliteit toe.
16619  nu-2024   € 22,50

2019 Riesling ‘Amzelle’
Weer erg fijn! Droog, rokerig, 
geconcentreerde bourgondisch,  
brede finale.
16519  nu-2024   € 24,50

Alle wijnen van Ganevat zijn 
beperkt. Maximaal één doos  

per soort per klant.

JURASSIC PARK & SAVOIE
Vorig jaar twee keer chez levende legende Jean-François en zus Anne 
Ganevat in gehucht La Combe. Naast het samen tweemaal driekwart 
dag proeven – het aantal cuvées is oneindig – is er tijd om rustig bij te 
praten. Zoals over gerucht verkoop domein aan ‘dé Russen’… Dat ligt 
genuanceerder en voor ons verandert er niets. Na de Russische inval in 
Oekraïne kantelt het speelveld (zie kader). Ook al draait het domein op 
volle toeren en doet Jean-François waar hij goed in is, geniale wijnen 
maken, lijkt de toekomst onzeker. 

Jura & Savoie

blij in de savoie
Van flanken Mont Granier (1.933 m) in  
de Savoie fijne natuurwijnen (sulfiet 
<15mg) van door broers Giachino  
biodynamische (Demeter) geteelde  
autochtone druifjes. 2020 Blanc  
Monfarina 2020 (80% jacquère, 20%  
verdesse) zo van ‘t vat sur lie op fles. 
Licht, speels, friszacht, lychee, peer, 
verse kaas: blije wijn... 

anne & j.f. ganevat 
Hier Côtes du Jura, wit en rood die  
Fanfan met zus Anne maakt van bij  
natuurmaatjes in de Jura geselecteerde 
druiven. Alle zonder sulfiet of wat  
dan ook door Ganevat opgevoed en  
zo van signatuur voorzien. Wijnen op 
allocatie, kijk op www.vinoblesse.nl  
of er nog wat rest, zie strook onderaan 
de pagina.  

KLEM EN NON GRATA 
Jaar geleden kwam het echt naar buiten: Jean-François Ganevat verkoopt 
domein. Want geen opvolging. Hij, dan 52, wil zijn oeuvre veilig stellen, zijn 
unieke savoir-faire doorgeven, dat kost jaren. Dochter Florine (32) is niet  
geïnteresseerd. Zoontje Antide (8) is te jong.  ‘Mocht me iets overkomen (hij 
kwakkelt met zijn gezondheid) dan zou alles – behalve de wijngaarden – met 
mij verdwijnen. Dat wil ik vrouw en kind niet aandoen. Al het personeel (20 
man/vrouw) blijft, maar ik hoef ik er niet langer verantwoordelijkheid voor te 
dragen. De reeks kleine oogsten maakt het onmogelijk alle vaste lasten alleen 
te dragen’. De koper? Alexander Pumpyansky, een in Genève woonachtige 
wijngekke Russische miljardair, sinds 2008 al eigenaar van Prieuré Saint-Jean 
de Bébian (Languedoc). Dan valt Rusland 23 februari Oekraïne binnen,  
9 maart volgen sancties E.U.: Russische tegoeden en bezittingen worden  
geblokkeerd. Net daarvoor (4 maart) brengt Pumpyansky snel domeinen in 
nieuwe holding onder. Terwijl de Ganevats in het dorp personae non gratae 
zijn geworden: als collaborateurs genegeerd bij de bakker, op straat, op 
school. Buren groeten niet meer, vrienden (?) haken af. Op sociale media 
wordt schijnheilig opgeroepen de wijnen te boycotten. Voormalige eigenaar 
Saint-Jean de Bébian, Benoit Pontenier is nu met J-F aan het onderzoeken 
hoe ze beider domeinen kunnen terugkopen. Maar voorlopig zitten ze klem...

De Tempé’s op bezoek in Amsterdam 
bij Café Parlotte, april 2022
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FABRICE VIGOT 
2020 Bourgogne Rouge ‘La Maladière’
Zwierig, vol-elegant, intens, veel lengte 
voor een ‘gewone’ bourgogne.
03920  2023-2026   € 25.–

MAISON BERTRAND AMBROISE 
2021 Bourgogne Blanc
Jong, fris, aimabel, volslank,  
wat toast, plezier.
12021  nu-2024  € 18,95

2021 Bourgogne Rouge
(50+stokken), rood fruit, viooltjes,  
soepele, opgewekte pinot.
03021  nu-2024  € 21.–

2019 Côte de Nuits Villages Rouge 
Frambozen met een hint van salie.  
Sappig, volrond, bevallig. 
12519  2022-2025  € 29,95

FREDERIC ROSSIGNOL-FÉVRIER  
PUNTEN NEIL MARTIN
2020 Bourgogne Aligoté 
Klassiek fris, van kalkrijk veld nabij  
oude vulkaan. 
19420  nu-2024   € 14,50

2020 Bourgogne Pinot Noir
Van vijf akkertjes in (gemeente) Volnay. 
Beperkt. Vinous 87-89.
50720  nu-2026   € 19,50

2020 Bourgogne Rouge Maison Dieux
Fijn fruit, chique toef hout, gevuld, minerale 
lengte, excellent. Vinous 88-90.
80720  nu-2028   € 27,50
 
2020 Volnay Vieilles Vignes
Van vier 50+ percelen, vers fruit, stevig, 
montere zuren, erg smakelijk. Vinous 90-92.
59320  2024-2030+   € 34,50

2020 Volnay ‘Clos de la Cave’
Exquise fruit, kruidig, volzacht,  
energiek. Vinous 90-92.
19120 3  2024-2030+   € 47.–

2020 Pommard Les Petits Noizons
Boven 1er cru Charmots, fijn zwart fruit, floraal, 
concentratie, 1er cru-niveau. Vinous 89-91.
50420 3  2025-2030+   € 47.–

2020 Volnay Carelle Sous La Chapelle 1er Cru
Uitroeptekens in proefboekjes. Rijk, rijp, 
rokerig, mineraal, exquise fraîcheur.  
Vinous 92-94. 
50920 3  2025-2030+   € 59.–

2020 Volnay 1er Cru ‘Robardelle’
(uit 1926…) nog op slot, diepte, lengte.  
Voor de kelder. Vinous 90-92.  
59420 3  2025-2030+   € 61.–

HENRI GERMAIN & FILS 
2020 Bourgogne Aligoté
Van perceel uit Meursault,  
40+ stokken, laat geplukt. 
16320  2022-2027+  € 21,00

2020 Meursault-Chevalières
Subtiel, energiek, fijn citrus. WA 92-94+.
08720 3  2024-2028  € 66,00

Kijk voor de allocatie wijnen  
op de website of stuur een  

e-mail naar: info@vinoblesse.nl

BOURGOGNE 2019, 2020, 2021, 2022 
En hoe gaat het in het meest traditionele, meest beroemde wijngebied ter 
wereld, de streek waar we sinds 1985 zo verslaafd aan zijn? Na drie warme 
jaren met soms atypisch rijke wijnen, is er in 2021 – net als in de Jura en delen 
Languedoc – verontrustend weinig geoogst, zeker in Chablis en de Côte de 
Nuits. Dit na nachtvorst april en te vroeg uitlopen van de knoppen in warm 
(25+ ˚C) maart, gevolgd door wisselvallige lente en zomer waarin lokaal veel 
regen viel en valse meeldauw de kop opstak. zijn. Daar kan de komende, 
waarschijnlijk grote oogst 2022 weinig aan veranderen. Er is niet genoeg 
terwijl de vraag ondanks de forse prijzen gewoon blijft groeien. Fijn is wel dat 
de kwaliteit van 2020 (hoewel niet bij iedereen) eenmaal op fles verrassend 
goed blijkt, vooral bij hen die laat (en fenolisch rijp) durfden te oogsten.  
Meer dan aanbevolen de wijnen van Rossignol-Fevrier en Belles Lies 2020.  
Die van Germain behoeven geen krans en zijn op de bon...

Bourgogne

pattes loup 2021?
In januari langs cultheld Thomas Pico 
(40) van Pattes Loup die met zijn biolo-
gische, gulle, zachte, extraverte wijnen 
tot smalle top Chablis behoort. Geluk-
kig door ons al gespot bij allereerste 
oogst 2006. Thomas voedt zijn wijnen 
nu naar zijn grote voorbeeld Ganevat 
drie, vier jaar op zodat effect van de 
90% nachtvorstschade in 2021 pas la-
ter merkbaar zal zijn. Mei 2023 nieuw 
aanbod, zoals de basischablis Vent 
d’Anges 2020 en cru’s 2019. 

dauvissat 2020, 2021?
De (in alle opzichten) andere cultfiguur 
van Chablis, Vincent Dauvissat (65) 
kennen we sinds 1985. Hij heeft ervaring 
met kleine oogsten door voorjaarsvorst, 
weet dat het erbij hoort en dat er ook 
(té?) gulle jaren zijn als 2018 en wellicht 
2022. Oplages 2021 zullen miniem zijn, 
vandaar dat hij deel 2020 achterhield 
voor verkoop in 2023. 

vigot op de bon
Ploeteren, Fabrice en Christine Vigot 
dit voorjaar: dubbele hernia Fabrice, 
langdurige angina bij Christine, geen 
personeel. Bottelen van 2020, kleine 

oogst door de hitte van augustus, moest 
uitgesteld. De wijnen zijn rijk, de ‘hele 
druif-vinificatie’ zorgt voor fraîcheur 
en diepte. Alle wijnen: zéér beperkt. 
Bourgogne Rouge Les Maladières 

2020: zwierig, vol-elegant, intens, veel 
lengte voor een ‘gewone’ bourgogne. 
Gevrey-Chambertin Aux Etelois, 
(stokken uit 1964 bij Grands Crus  
Griottes- en Charmes Chambertin)  
en Vosne-Romanée Les Damaudes 
(pinot fin uit 1934 bij 1er cru Malcon-
sorts) zijn op allocatie. 

beste basis ambroise 
De gulle, niet geklaarde, ongefilterde 
bourgognes van Domaine Bertrand 
Ambroise zijn van het begin in 1989 een 
succes. Vooral de onvolprezen basis in 
wit en rood. Bertrand - nu ook viervou-
dig opa - heeft het domein zeven jaar  
geleden overgedragen aan dochter  
Ludivine en zoon François die meer 
voor eigentijdse elegantie gaan. De teelt 
is en blijft nagenoeg biologisch.
Ook hier pijnlijk kleine oogst in 2021. 
Bourgogne Blanc 2021 rijpte in groot 
vat, maar één dit jaar…. Jong, fris,  
aimabel, volslank, wat toast, plezier. 
Bourgogne Rouge Côte d’Or 2021 
(50+stokken), rood fruit, viooltjes,  
soepele, opgewekte pinot. Nog beperkt 
Côte de Nuits-Villages Rouge 2019, 
hedonistische wijn, gekonfijt fruit,  
luxe snuf hout, zacht, verleidelijk. 

superbe in 2020
Stijlvolle, tot in de puntjes verzorgde 
biodynamische (Demeter) bourgognes 
bij Frédéric Rossignol-Février in Vol-
nay. Met komst zoon Valentin en zijn 
‘hele druif-vinificatie’ nóg fraaier zoals 
we ter plekke konden proeven. Stijl: fris, 
puntig, van nature verfijnd: très bour-
guignonne. Superbe wijnen (binnen 

hun categorie) in 2020, hoog genoteerd 
in Vinous (zie blauwe strook), van harte 
aanbevolen. Bourgogne Aligoté van 
kalkrijk perceel boven Volnay bij oude 
vulkaan, geen hout, 12̊ , fris, mineralig, 
écht aligoté, geprezen in Perswijn.  
Bourgogne Rouge van vijf akkertjes  
in (gemeente) Volnay. Plezierpinot:  
tintelend zwart fruit, zalige fraîcheur. 
Bourgogne Rouge Maison Dieu van 
historische akker bij Pommard. Fijn 
fruit, chique toef hout, gevuld, minera-
le lengte, excellent.  
Volnay Vieilles Vignes van vier 50+ 
percelen, vers fruit, stevig, montere  
zuren, erg, erg smakelijk. Volnay Clos 
de la Cave, 40+ lapje in dorp zelf bij 
Clos des Ducs. Exquise fruit, kruidig, 
volzacht, energiek. Pommard Les  
Petits Noizons Cuvée Valentin. Boven 
1er cru Charmots, fijn zwart fruit, 
floraal, concentratie, 1er cru-niveau. 
Volnay Carelle Sous La Chapelle 1er 

Cru, uitroeptekens in proefboekjes. 
Rijk, rijp, rokerig, mineraal, exquise 
fraîcheur. Volnay 1er Cru ‘Robardelle’ 
(uit 1926…) nog op slot, diepte, lengte. 
Voor de kelder.  

germain op zijn best 
De bourgognes van Jean-François en 
Sophie Germain (Meursault) reiken  
hoger en hoger, met oogst 2020 is de  
absolute top in zicht. Bizar (of juist niet) 
hoge scores in rdvf (91-97pt) en Wine 
Advocate (WA). Met dank aan in 2021 
overleden papa Henri (onze eerste ont-
dekking in de Bourgogne, 1986) die van-
uit het niets begonnen, het fundament 
legde. Lieve man, bescheiden, precies. 
Net als zijn artisanale wijnen die tijd 
nodig hebben/hadden om op hun  
merites te worden beoordeeld. Klein-
dochter Lucie diende in januari de  
officiële aanvraag naar overstap bio  
in. Wat zou hij trots zijn geweest. 

Op bezoek bij Fabrice en Christine 
Vigot, Vosne-Romanée
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2020 Meursault-Limozin
(perceel 1938) is de brede, goeiige kolos. 
Met diepgang. WA 92-94+.
07720 3  2025-2030  € 66,00

2020 Meursault-Poruzot 1er Cru
Meursault ten voeten uit: vlezig, zinlijk.  
WA 92-94pt.
09720 3  2025-2030  € 86,00

2020 Meursault-Charmes 1er Cru
Diepte, mineraal, golvende élégance,  
WA 94-96.
08620 3  2025-2030  € 86,00

2020 Meursault-Perrières 1er Cru
Kracht met finesse, WA 95-97+pt.
09020 3  2025-2030  € 119.–

2020 Chassagne-Montrachet  
Morgeot 1er Cru
(perceel Fairendes) boers, uitbundig,  
rijp en lang. WA 91-93pt.
08820 3  2025-2030  € 77,00

2020 Chassagne-Montrachet Rouge
(1954) bessen, thee, riant rijp, volume, 
kruidig. WA 89-91+.
07820  nu-2026  € 41,00

2020 Meursault Rouge ‘Clos des Mouches’
(1949) smeuïg, floraal, thee, niveau volnay 
1er cru, WA 90-92.
08920 3  nu-2027  € 66,00

2020 Beaune-Bressandes
(1959) de hoffelijke seigneur…, bosbessen, 
rozen élégance, WA 91-93 pt.
08020  nu-2027  € 66,00

WA : scores William Kelly in Wine Advocate, 
januari 2022.

MAISON EN BELLES LIES 
2020 Bourgogne Aligoté
(Saint-Aubin) knisperend rins,  
fijn, zo is aligoté bedoeld, 11.5 .̊
06120  nu-2025   € 22,50

2020 Bourgogne Blanc
(Meursault), volfris, vers brood,  
creamy, breedte, fijne zuren.
07120  2023-2027   € 29.–

2020 Santenay Blanc Sous la Roche
Hoog, kalkrijk, middagzon. Compact, 
subtiel, elegant, spanning…
09120 3  2023-2027   € 37.–

2020 Saint Romain Blanc La Perrière
Floraal, gespierd, geweldige peps, 
aanrader.
15520 3  2023-2027   € 38.–

2020 Corton-Charlemagne
(beperkt) hart grand cru, 80+ stokken. 
Wow-wijn: élégance, verstilde finesse  
en mineraliteit.
12420 3  2025-2028   € 163.–

2020 Hautes Côtes de Beaune Rouge
Levendig lesje pinot noir, volop fruit,  
thee, kruidig, 11.7 .̊
10820  2023-2025   € 26,25

2019 Maranges Rouge
Van 65+-stokken pinot fin, donker fruit, 
pruim, retrorustiek, energiek. Mooi.
08519  2023-2026   € 29.–

2020 Aloxe-Corton
Kracht, complexiteit: dit is wat je als 
verslaafde bourgogne rouge zoekt.
09220 3  2024-2027   € 39,50

2020 Le Mouton Blanc ’Clos Rebetiot’ 
Diepte, fruit, mineralen, lengte, rust. 
Prachtglas.
18820  2023-2026   € 24,95

2020 Bourgogne Aligoté (40+ stokken, 
Meursault) is ruim gevuld, kan ook  
nog 3-5 jaar rijpen. Overige wijnen op 
allocatie, meeste per drie verpakt. 
Meursault Chevalières subtiel, ener-
giek, fijn citrus. WA 92-94+; Limozin 
(perceel 1938) is de brede, goeiige kolos. 
Met diepgang. WA 92-94+; 1er Cru Char-
mes diepte, mineraal, golvende élégan-
ce, WA 94-96; Poruzot is meursault ten 
voeten uit: vlezig, zinlijk. WA 92-94pt. 
Chassagne-Montrachet Morgéot (per-

ceel Fairendes) boers, uitbundig, rijp en 
lang. WA 91-93pt; imposante bijna grand 
cru Perrières, kracht met finesse, WA 
95-97+pt. Chassagne-Montrachet  
Rouge (1954) bessen, thee, riant rijp,  
volume, kruidig. WA 89-91+; Meursault 
Rouge Clos des Mouches (1949) smeu-
ig, floraal, thee, niveau volnay 1er cru, 
WA 90-92; Beaune Bressandes 1er Cru 
(1959) de hoffelijke seigneur…, bosbes-
sen, rozen élégance, WA 91-93 pt.

carrilon 2021
In Puligny-Montrachet komen we 
sinds 1985 bij een van de beste, meest 
secure en traditionele (witte) wijnboe-
ren van de Bourgogne: Jacques Caril-
lon, zelfverzekerd maar bescheiden al 
aast de halve wereld op zijn wijnen. 
Kleine oogst 2021 komt voorjaar 2023.

bij monnik pierre 
Altijd inspirerend en leerzaam, proeven 
bij Maison En Belles Lies met BD- 
monnik Pierre Fénals (74) wiens hand-
matig biodynamisch werken en afzien 
van sulfiet je terugvindt in zijn pure, 
verteerbare natuurbourgognes die  
weg naar ons hart en ook dat van twee-
sterrenrestaurant De Nieuwe Winkel in 
Nijmegen hebben gevonden. In warm 
2020 durfde Pierre laat te plukken, wijs 
besluit. Tip: gun de wijnen wat tijd tot 
de natuurlijke, preserverende reductie 
plaats maakt voor volle pracht. Bour-
gogne Aligoté (Saint-Aubin) knispe-
rend rins, fijn, zo is aligoté bedoeld, 11.5 .̊
Bourgogne Blanc (Meursault), volfris, 
vers brood, creamy, breedte, fijne zuren. 
Santenay Blanc Sous la Roche, hoog, 
kalkrijk, middagzon. Compact, subtiel, 
elegant, spanning… Nieuw de Saint- 

Romain Blanc Perrière (stenig, 400m, 
bio sinds 2011) floraal, gespierd, gewel-
dige peps, aanrader, 3-4 jaar kelder in. 
Corton Grand Cru ‘En Charlemagne’ 
(per 3, beperkt) hart grand cru, 80+ stok-
ken. Wow-wijn: élégance, verstilde fines-
se en mineraliteit. Hautes Côtes de  
Beaune Rouge (bij Saint-Aubin), leven-
dig lesje pinot noir, volop fruit, thee,  
kruidig, 11.7 ,̊ fles zoeft leeg. Aloxe- 
Corton (rode klei, 65+ perceel Caillettes), 
verfijning, kracht en complexiteit is wat 
je als bourgogne rouge-verslaafde zoekt. 
Uit 2019 nog Maranges Rouge het  
serene van 65+-stokken pinot fin, donker 
fruit, pruim, retrorustiek, energiek. 

chardo anno 1900
In Bray, hoog, nat hoekje Mâconnais 
vonden we in 2019 La Vigne Mouton 
van Delphine en Sébastien Boisseau,  
die het in 2021 overdeden aan stel 
nieuwlichters met wie het kwaad  
kersen eten blijkt. Dommage. Rest nog  
de ongefilterde, biodynamische 2020 
Mâcon-Bray Blanc ‘Clos Rebetiot 120’ 
chardonnay uit 1900(!). Diepte, fruit, 
mineralen, lengte, rust. Prachtglas.

Bij monnik Pierre 
Fénals, januari 2022

Le clos bij cave van Germain, 
hier komen de bourgogne blanc 
en rouge vandaan, januari 2022
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chermette sinds 1995
Bij Pierre-Marie en Martine Cher-
mette in gehuchtje Le Vissoux komen 
we depuis 1995 voor levenslustige, sul-
fietarme beaujolais van geploegde ak-
kers. Zoon Jean-Etienne die zich met 
jongadolescente ambities bij pa en ma 
heeft gevoegd, zet voorzichtig transfor-
matie naar bio in. Crémant de Bour-
gogne Brut (chardonnay, lage dosage, 
weinig sulfiet) met zachte mousse, ele-
gantie, perzik, brioche is fijn alternatief 
voor champagne. Beaujolais Vieilles 
Vignes Origine van 35–85 jaar oude  
gamay is in 2021 fris en koel op het 
fruit, opwekkend, soepel, kruidig. 2020  
Fleurie Les Garants begint timide, 
ontvouwt zich dan als gracieuze diva 
met iris, viooltjes, granaatappel,  
grafiet… Is ie op, volgt 2021.

traboules de lyon 
In 2021 leuk, lang bezoek aan Guillau-
me Clusel en ouders Gilbert Clusel  
en Brigitte Roch in Côte-Rôtie. Daar 
grond bijkopen (€ 1.100.000/ha) is voor 
starters niet te doen, wel in de Coteaux 
Lyonnais 20km noordelijker. Druif  
gamay, vinificatie als in Côte-Rôtie  
dus anders dan in de Beaujolais. Cul-

tuur bio. Coup de coeur Revue du Vin de 
France: ‘un niveau rarement vu dans cette 
appellation’. 2020 Coteaux Lyonnais 
Rouge Traboules krokant, slank,  
framboos, kers, fris pepertje. Traboules? 
De smalle (dwars)straatjes vol wijnbars 
en restaurantjes in het oude Lyon. 

BEAUJOLAIS & LYONNAIS
Goede beaujolais met – eerlijk is eerlijk – de weinig verfijnde gamay  
in hoofdrol, zijn wijnen op het fruit, op het leven, elegant, zonder zoet  
of zwaarte. Jawel, zoals de familie Chermette die maakt: drinkbaar, 
zwavelarm, zonder suiker, smaakbepalende gisten of Arabische gom.  
Iets zuidelijker zet Guillaume Clusel – in 2018 coup de coeur Revue du  
Vin de France – de Coteaux Lyonnais op de kaart. ook met gamay maar  
dan gemaakt als syrah van thuis in de Côte-Rôtie. 

Beaujolais  
& Lyonnais

DOMAINE DU PRÉ BARON
2021 Sauvignon de Touraine
Stuivend grapefruit, buxus, kruisbessen, 
slank, opwekkend en lessend.
02221  nu-2023  € 10,50

2020 Touraine Oisly ‘l’Élégante’
Oude stokken sauvignon. Zwoel en compact. 
02720  nu-2024  € 12,50

DOMAINE FLEURIET 
2021 Sancerre Blanc
Rond, zacht, roze grapfruit, perzik,  
zachte zuren. 
02521  eind 2022-2025   € 21,95

2019 Sancerre Blanc ‘Côte de Marloup’
Glorieus glas : floraal, exotisch, 
hyperelegant. 
44319  nu-2025   € 23,50

2020 Sancerre Rouge
Geboren Casanova, velourszacht, 
nonchalant charmant. 
05120  nu-2025   € 23,95

MANOIR DE LA TÊTE ROUGE 
2020 Saumur Rouge ‘Bagatelle’
Le grand charmeur: energiek,  
sappig, soepel.
50020  nu-2024    € 14,50

2019 Saumur ‘Puy Notre Dame’
Serieus glas. Geconcentreerd, gespierd, 
complex. 93pt Wine Advocate.
50519  2023–2030    € 17,50

De verklaring van de symbolen 
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cursus sauvignon 
Al 25 jaar niet uit gamma weg te denken 
de door Jean-Luc Mardon op Domaine 
du Pré Baron in cru Oisly duurzaam 
(Terra Vitis), modern-klassiek gemaakte 
sauvignons. Getypeerde, klassieke wij-
nen die je zo voor een wijncursus kan 
gebruiken. 2021 Sauvignon de Tourai-
ne is ouderwets fris, minder rijk dan af-
gelopen (te) warme oogsten. Stuivend 
grapefruit, buxus, kruisbessen, slank, 
opwekkend en lessend. Cru Oisly L’élé-
gante 2020 van oude stokken sauvignon 
heeft rijp gekonfijt fruit, is zwoel, nog 
compact, Nieuw-Zeelands rijk, maar 
dan met zuren van nature.

joviale sancerres
Vorig jaar lang bezoek aan de joviale, 
praatgrage en tegelijk zo serieuze fami-
lie Bernard Fleuriet et fils (die – kent u 
ze nog? – aan de Schoffits in de Elzas 
doen denken) in het landelijke Menet-
ou-Ratel, acht kilometer van Sancerre. 
Mathieu (1982) die de wijnen maakt, 
leidt ons rond door de smetteloze cuve-
rie en kelder met kleine houten vaten, 
foeders, cementen cuves en amfora’s. We 
proeven 2020 en deel 2019 van vat of 
cuve, de rest van 2019 op fles. Wijngaar-
den zijn vanaf 2015 bio gecertificeerd, 

2021 was eerste oogst ‘en biodynamie.’ 
Hier altijd spontane vergisting, soms 
ook de natuurlijke tweede (malo). Pas bij 
botteling krijgen de wijnen 30mg sul-
fiet, daarvoor niets, wijnen worden wel 
geklaard en minimaal gefilterd. Pracht-
wijnen: klant die het weten kan verge-
leek ze met die van Cotat… Inmiddels 
(juni 2022) heeft La Revue du Vin de 
France ze ook ontdekt en leveren we ze 
aan sterrenrestaurants als Merlet, Zol-
dering, Rijks en andere Amsterdamse 
hotspots als Domenica, Brasserie van 
Baerle, Sinck. Op 2021 Menetou-Salon 
‘La Vigne au Paul’ Blanc moeten we 
even wachten, nog niet op fles. Wel 2021 
Sancerre Blanc (caillottes, silex en terres 
blanches) heel pril nog, klassiek strak 
met wit fruit en vuursteentje (silex), 
rechte rug, fijne zuren, nog even geduld. 
2019 Sancerre Blanc Côte de Marloup 
van perceel (terres blanches, zuidhelling) 
waar volgens de legende heksen ‘s 
nachts dans(t)en… Gróte wijn, nog inge-
togen, floraal, exotisch, vol-elegant, in 
zachte kalk landend. Ook al zo lekker: 
Sancerre Rouge 2020, pinot noir deels 
op hout gerijpt. Geboren Casanova: 
zwart fruit, grillé, velours, sap, frisser 
dan 2019, déjà irrésistible aldus rdvf. 
Mee eens.

bd plezier in saumur 
Wát een aanwinsten, de biodynamische 
(Biodyvin) plezierwijnen van Manoir de 
la Tête Rouge. Eigenaar (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), minimale interventie zon-
der in laissez-faire stijl te vervallen. Bio-
diversiteit, respect voor de natuur en au-
thenticiteit van de wijnen staan voorop. 
Bodem van klei met veel kalk (soort tuf-
steen) en de relatief hoge, beschutte lig-
ging verlenen wijnen vitale verticaliteit, 
ook in de alsmaar warmere wijnjaren. 
2020 Saumur Rouge Bagatelle  
(cabernet franc), loopt over van het fruit 
(frambozen, aardbeien), volfris, energiek, 
sappig en soepel, geen hout: pretentieloos 
lekker, een 9 in De Grote Hamers ma. 
Grote broer 2019 Saumur Puy Notre 
Dame ‘Tête de Lard’ is  serieuze materie: 
oude stokken, lange lagering (op hout), 
rokerig, geconcentreerd, slank, gespierd, 
complex, versmolten tannines, lengte. 
Gaat (ook) járen mee. Un panache fantasti-
que (rdvf) en 93/100 Wine Advocate.

LOIRE LUILEKKERLAND
Het was eerlijk gezegd ook wel tijd: de collectie Loire Luilekkerland van 
nieuw bloed te voorzien. Dat duurde even, maar het is aardig gelukt met de 
biologische, sappige sancerres en malse menetou van Bernard Fleuriet en 
zonen, en sinds vorig najaar de geweldige biodynamische rode saumurs 
van Manoir de la Tête Rouge. Gebleven: de exemplarische sauvignon van 
Pré Baron, en – maar die komen pas eind van het jaar – de collectors items 
van apostel Mark Angeli in de Anjou.

Loire

DOMAINES CHERMETTE 
Crémant de Bourgogne Brut
Elegantie, witte bloemen, perzik,  
chique brioche.
14000  nu-2023  € 17,50

2021 Beaujolais Origine ‘Vieilles Vignes’
Fris en koel op het fruit, opwekkend,  
soepel, kruidig.
13521  nu-2025  € 13,50

2020 Fleurie ‘Les Garants’
Fijn parfum van viooltjes, iris,  
grafiet, zwarte kers. 
13820  nu-2027  € 19,95

GUILLAUME CLUSEL 
2021 Coteaux du Lyonnais Rouge 
‘Traboules’
Krokant, warmfris, slank, puur fruit: 
framboos, kers, pepertje.
42521  nu-2024  € 14,95

 De familie Chermette, bij wie we  
sinds 1995 komen
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domaine philémon 
Over-overgrootvader Philémon van 
Mathieu Vieules was eerste die rond 
1920 hier in het noordoosten van Gaillac 
(rive droite) naast graanakkers, wijnstok-
ken aanplantte. Mathieu converteerde 
eerst graan, mais- en zonnebloemvel-
den (2004), daarna (2010) wijngaarden 
naar biologisch. Hij opteert voor 100% 
natuurlijk, niks toevoegen, behalve 
beetje (<10mg) sulfiet. Voor snelle be-
stellers nog de spontane 2021 Gaillac 
Rosé van 100% (direct geperste) gamay. 

Belangrijkste wijn is 2021 Gaillac Blanc 
Perlé Nature (100% loin de l’œil), oude 
appellation Gaillac, als een Musca-
det-sur-Lie: deel van natuurlijk, door 
gisting ontstaan koolzuur wordt be-
waard omwille van de frisheid, al is dat 
koolzuur nauwelijks proefbaar. Heerlijk 
crispy, opwekkend, amper 11.5 ,̊ fijn mi-
neraal, lavend verslavend. Apéro, bij 
mosselen, ceviche van zeebaars…Ver-
kwikkend bij (ver)laat thuiskomen. 

la petite tuile
Bij toeval(?) belanden we dag 1 op kleine 
(6ha) La Petite Tuile van starters (2016) 
Clément en Clémence Debord. De 
wijngaarden van familie Clémence  
zetten ze gelijk om in bio (certificering 
2019). Druiven groeien op hellingen rive 
droite (rechterzijde Tarn) met klei-kalk 
bodem, gezien als beste deel Gaillac. 
Type wijnen: integer, intens, natuurlijk. 
2021 Gaillac Blanc (85% loin de l’œil,  
15% mauzac) doet denken aan Chablis 
van Pico en Patrimonio Blanc van Bindi. 
Fijne reductie in de geur, volzacht, 
breed, (toch maar 12̊ ), rustig en subtiel 
mineraal van smaak. 

domaine gayrard
Vanaf 2013 zijn Pierre en Laure Fabre 
serieus bezig het oude Domaine Gay-
rard (kalkrijk plateau, noorden Gaillac) 
biologisch te herstructureren. Leuk  
bezoek en fijn déjeuner sur l’herbe daar. 
2020 Côtes du Tarn Rouge Braucol 
braam, bosbes, pepertje, volzacht, groen 
zuidwestrandje dat ’m fris houdt. Nico-
laas Klei: weergaloos spannend fijn rood.

HET BESTE UIT HET ZUIDWESTEN
Oude tijden herleven: dynamiek, jeugdig elan, revolutie in Zuidwest 
Frankrijk, te vergelijken met de gloriejaren Madiran met musketiers als 
Patrick Ducournau, Brumont, Laplace, en Jurançon met Ramonteu, 
Labasse, Hours. Recent (warm) proefweekje dans le Sud-Ouest deed beseffen 
dat de schatten hier voor het oprapen liggen. Een nieuwe generatie is 
opgestaan om het zo lang vergeten wijnerfgoed met zoveel unieke streek-
druiven, nieuw biologisch leven in te blazen en in oude glorie te herstel-
len. Zeker in Gaillac lijken de mogelijkheden onbegrensd. Hier de domei-
nen en wijnen, op achterpagina ook nog een speciale proefdoos.

Zuidwesten

DOMAINE PHILEMON 
2021 Gaillac perlé
(100% loin de l’œil). Heerlijk crispy, 
opwekkend, amper 11.5 .̊ 
19621  nu-2023   € 12,95  
ter introductie € 12,50

2021 Gaillac rosé 
Van 100% (direct geperste) gamay.
20121  nu-2023   € 12,95
ter introductie € 12,50 

DOMAINE DE LA PETITE TUILE 
2021 Gaillac Blanc sec
(85% loin de l’œil, 15% mauzac) volzacht, 
breed, rustig en subtiel mineraal van smaak.
19521  nu-2023   € 12,95  
ter introductie € 12,50

Gaillac
Oudste, meest gevarieerde AOC van 
het zuidwesten, ten oosten van Tou-
louse. Voor velen synoniem met 
Château Lastours aan de grindoe-
vers van de Tarn waarvan we sinds 
1986(!) de wijnen voeren. Op de qua 
terroir en expositie interessantere 
maar lastig te bewerken coteaux, 
vind je de kleine domeinen maar 
druiven verdwenen veelal in anonimi-
teit coöperatie. Dat verandert: teelt 
is nu vaak bio of biodynamisch, jon-
kies verenigen zich, proeven samen 
en maken plannen. Een schatkist 
gaat open. 

Zie ook pagina 4 voor de 
wijnen van Lastours

lou gran truc
Lastig te vinden in categorie ‘vrienden-
wijn’, een fijne 100% merlot want meest-
al oersaai. De biologische 2019 Buzet 
Rouge Lou Gran Truc van Domaine 
Courège-Longue, biedt wat we wel  
zoeken: écht (druivig) fruit, sap, malse 
rondeur, opwekkend, weinig sulfiet. 
Plezierwijn! Met dank aan David Sazi, 
de vrolijke, vrije, kundige wijnmaker. 

costes rouge
Vondst van de bovenste plank: Domai-
ne des Costes Rouges van Claudine en 
Eric Vinas. Zij jong en energiek, zo ook 
de wijnen: bio, geen toevoegingen, geen 
hout, sulfiet minder dan 10mg/l. 2021 
Marcillac ‘Tandem’: glou-glou, dansend 
van de framboosjes, zwarte besjes, vlier, 
frivole fraîcheur, fles in hmm-mum 
leeg. 2020 Marcillac Clos Ferrière van 
60+perceel toont potentieel Marcillac: 
fijn fruit, élégance, finesse, minerali-
teit, rust, lengte, verbluffend. 

 

la colombière
In juni ook langs oude liefde La Colom-
bière in Fronton van Diane en Philippe 
Cauvin, de laatste keer was in 2010.  
Wijnen zijn nu volwassener, natuur-
lijker, ongefilterd en biodynamisch  
gecertificeerd. Ster in Guide rdvf. 2021 
Fronton ‘Les Frontons Flingueurs’. 
Knipoog naar Franse cultfilm Les  
Tontons Flingueurs. Luchtig, verleidelijk, 
monter, zwart fruit, pepertje toe, 90/100 
rdvf. 2020 Fronton Coste Rouge, 
50+stokken, serieus maar soepel,  
bramen, bessen, wierook, géén hout, 
lengte. Gaat 4–8 jaar mee. 2020 VdF 
Blanc ‘Le Grand B…’ van lokale,  
verloren gewaande pre-phylloxera 
bouysselet, opnieuw geënt. Fascinerend: 
ananas, mango, kweepeer, honing, saf-
fraan. Pracht zuren, denk aan savagnin 
Ganevat.

DOMAINE GAYRARD
2020 Côtes du Tarn Rouge Braucol
Vriendenwijn en wijn om vrienden  
mee te maken.
19220  nu-2023  € 11,50

DOMAINE COURÈGE-LONGUE  
2019 Buzet ‘Lou Gran Truc’ Merlot 
Echt (druivig) fruit, sap, malse rondeur, 
opwekkend, weinig sulfiet. Plezierwijn!
49719  nu-2023   € 11,50

DOMAINE DES COSTES ROUGE 
2021 Marcillac ‘Tandem’
Glou-glou, dansend van de framboosjes, 
zwarte besjes, vlier, frivole fraîcheur.
57321  nu-2025   € 14,95

2020 Marcillac ‘Clos Ferrière’
Fijn fruit, élégance, finesse, mineraliteit, 
rust, lengte, verbluffend.
57420  nu-2026   € 16,95

CHATEAU LA COLOMBIÈRE 
2020 Vin de France Blanc ‘Le Grand B’
Fascinerend: ananas, mango, kweepeer, 
honing, saffraan.
37820  2023-2026   € 18,95

2021 Fronton ‘Les Frontons Flingueurs’
Luchtig, verleidelijk, monter, zwart fruit, 
pepertje toe, 90/100 RDVF.
39521  nu-2024   € 14,95

2020 Fronton ‘Coste Rouge’
50+stokken, serieus maar soepel, bramen, 
bessen, wierook, géén hout, lengte.
38420  2023-2026   € 16,95

Buzet
Nostalgische AOC, tussen Bordeaux 
en Toulouse: jaren tachtig kocht  
iedereen wel eens zo’n aimabele,  
betrouwbare rode buzet (coöperatie) 
bij de Hema of DirkIII: Die coop met 
160 leden is er nog steeds, ‘vrije’ 
boeren zijn op de vinger van een 
hand te tellen. 

Marcillac
Vergeten, ruig gebiedje boven Rodez, 
aan voet Massif Central. Steile hellin-
gen, rode aarde. Druif: fer servadou, 
daar mansois genoemd, elders 
braucol. Ooit (1988) de coöperatie  
en álle boeren bezocht: drie... Nu zijn 
het er veertien, waarvan twee bio. 

Fronton
Soezende AOC boven Toulouse,  
zanderige gronden, rode (en rosé) 
vooral van druif négrette, naar  
verluid met kruisvaarders meegelift 
uit Cyprus maar eerder achterneef 
van zuidwester cot en tannat.

Déjeuner sur l’herbe met de équipe  
van domaine Gayrard, Gaillac
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Rhône

REUZEN UIT DE RHÔNE 
Door omstandigheden voor het eerst sinds Vinoblesse-geheugenis dit jaar 
(nog) niet naar onze depuis 1983 favoriete wijnstreek Le Vaucluse… Niet op 
dorpspleintje onder de platanen in droomdorpjes als Beaumes-de-Venise, 
Sablet, Séguret, Gigondas of Crestet kunnen zitten…, niet proeven met 
uitzicht op de Ventoux bij Ferme Saint-Martin en La Cabotte, ook geen 
stop onderweg bij ouwe getrouwen Clusel-Roch (Côte-Rôtie) en Laurent 
Combier (Crozes-Hermitage). Gelukkig zijn er beurzen om elkaar te zien, 
mobiele telefoons om bij te praten, pakketdiensten waarmee monsters 
worden gestuurd, zijn er de wijnen zelf die je thuis even doen reizen naar 
al het mooie daar: heimweewijnen. 

koning der crozes 
De crozes-hermitage 1992 van Lau-
rent Combier – hij 27 toen – was onze 
eerste biologische wijn: wég vooroorde-
len over bio. Laurent groeide uit tot  
Koning der Crozes, stippelde voor de hele 
appellation de route uit naar beter en 
natuurlijker. Nu is zoon David (oeno-
loog) onze (jonge)man. Na de rijke, volle 
wijnen uit 2019 en 2020 keren we in 2021 
terug naar  Noord- Rhône van ooit. Op 
het fruit, mooie zuren, finesse, elegan-
tie. Crozes-Hermitage Blanc Domai-
ne Combier (80% marsanne, 20% rous-
sanne) acacia, abrikoos, aai hout, fijne 
zuren, strelend zacht. Cuvée Laurent 
Rouge jonge syrah opgevoed op cemen-
ten eieren, puur fruit, speels, peper, 
zwarte thee, onweerstaanbaar. Rouge 
Domaine Combier is verleidelijk vols-
meuïg, perzik, chocola, wat gerookts, 
snuf hout, finesse in finale. Icoonwijn 
Clos des Grives 2020 is flamboyant 
zichzelf. Beperkt, op intekening. 

postzegels clusel 
Postzegeldomein (5½ ha) sinds 1989  
in onze equipe: Clusel-Roch 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, ook viervoudig oma, is 
met retraite maar doet nog de proeverij-
en in de vorig jaar flink vergrote kelder, 
zoon Guillaume is nu de baas, (o)pa 
Gilbert is nog altijd op de loeisteile  

hellingen te vinden. Ooit was er één con-
drieu en twee versies côte-rôtie nu is er 
een heus gamma om je op te verheugen.
2020 Vin de France Blanc ‘Sur le Mont’ 
van roussanne , viognier, altesse, clairette 
in Ampuis en Saint-Cyr. Rondrijk. Rijpe 
perzik, bloemen, fraîcheur, verwen-
wijn…. 2021 Condrieu Verchery: fijn, 
energiek, abrikoos, bergamot, mineraal. 
2021 Vin de France ‘Rouge Serine’ jon-
ge syrah op graniet in Chavannay. Goed 
opstapje naar kostbare côte-rôtie’s: gul 
maar krokant, très syrah. 2020 Côte-Rô-
tie ‘Schistes’, 95% syrah sélection massale 
oude serine d’Ampuis met handje viognier. 
Zwart fruit, rondeur maar elegant, 
floraal, verse zeep, kamermuziek. 2020 
Grandes Places (85+ stokken) en Vialli-
ère (beide per 3, en/of per stuk in mag-
num): kijk op vinoblesse.nl of er nog is.

rhône verfijnd
Op Domaine La Cabotte in het stille 
Massif d’Uchaux Rhônewijnen met ver-
fijning, precisie en fraîcheur dankzij 
het sinds 2008 biodynamisch werken. 
Ook de Bourgondische wortels van Eric 

DOMAINE COMBIER 
2021 Crozes-Hermitage Blanc  
‘Domaine Combier‘
Acacia, abrikoos, subtiel hout, fijn en 
strelend zacht, onweerstaanbaar.
10521  nu-2024   € 26.–

2021 Crozes-Hermitage Rouge  
‘Cuvée Laurent‘
Op het fruit, met mooie zuren,  
finesse, elegantie…
06521  eind 2022-2025   € 19,95

2021 Crozes-Hermitage Rouge  
‘Domaine Combier’
Rondrijk. rijpe perzik, bloemen,  
fraîcheur, verwenwijn... 
05521  2023-2026   € 26.–

CLUSEL-ROCH  
2020 Vin de France Blanc ‘Sur le Mont’
Hedonistisch rondrijk. Perzik, bloemen,  
fijne fraîcheur houdt zwaarte ver. 
27820  nu-2024   € 21,50

2021 Condrieu ‘Verchery’
Delicaat, compact, abrikoos,  
bergamot, mineraal. 
05621 3  nu-2026   € 67.–

2021 Vin de France ‘Rouge Serine’
Syrah sélection massale oude serine 
d’Ampuis met handje viognier. 
28121  2023-2026   € 21,50

2020 Côte-Rôtie ‘Les Schistes’
Zwart fruit, rijkdom 2020, maar elegant, 
floraal, gebottelde kamermuziek. 
07320 3  2025-2031   € 58.–

DOMAINE LA CABOTTE 
2021 Côtes-du-Rhône Blanc ‘Colline’
Ongekend fris voor de streek, floraal, 
perzik, steranijs, volzacht, finesse. 
02621  nu-2024   € 11,95

2020 Côtes-du-Rhône Rouge ‘Colline’
Fijn jaar: rinse kers, viooltje,  
teer, goed vol, opwekkend. 
01920  nu-2024   € 11,95

2020 Côtes du Rhône Villages  
‘Massif d’Uchaux Garance’
Super voor het geld, want onbekend. 
03120  nu-2026   € 14,75

DOMAINE FERME SAINT-MARTIN 
2020 Côtes-du-Rhône Blanc ‘Carlina’
NRC over 2019: ‘geweldige vondst.  
Super zwoele witte Rhône’.
05820  nu-2024    € 15,50

2020 Côtes-du-Rhône Blanc ‘Austral’
Roussanne met schilinweking met  
15% grenache zónder. 
06020  nu-2024    € 21,50

2020 Côtes-du-Rhône ‘Les Romanins’
Fruit, sap, energie, puur plezier !
05420  2022-2024    € 11,95

2020 Beaumes de Venise Rouge  
‘Les Terres Jaunes’
Veel volume én fraîcheur van de  
gele kleigrond en frisse hoogte.
23220  nu-2025    € 16,50

THOMAS JULLIEN  
2021 Ventoux Sur le Caillou
Luchtig, vrij, griotjes, lavendel.
10021  nu-2024    € 14,95

Plumet en Marie Pierre d’Ardhuy zijn 
er niet vreemd aan, net als de silex in de 
bodem. 2021 Côtes du Rhône Blanc 
Colline (clairette, grenache blanc, viognier, 
roussanne) is ongekend fris voor de 
streek, floraal, perzik, steranijs, vol-
zacht, finesse. 2020 Colline Rouge 

(grenache, syrah, carignan) warm, hier fijn 
jaar: rinse kers, viooltje, teer, goed vol, 
opwekkend. Super voor het geld (want 
onbekend): 2020 Massif d’Uchaux Rou-
ge ‘Garance’ (grenache, syrah, mourvèdre) 
timide, fijn framboos, braam, peper, 
fris, finale in volle douceur. 

rhône frank en vrij 
Bij Thomas Jullien van Ferme 
Saint-Martin bij Suzette 400m hoog in 
Les Dentelles de Montmirail proeven we 
altijd op het terras, de Mont Ventoux als 
decor. Bij Thomas energieke, echt vrije 
wijnen, met het jaar beter. Bio betekent 
voor hem: gewoon de natuur respecteren. 
Nu hij het voor het zeggen heeft (pa Guy 
met pensioen), komen sulfietgehaltes 
niet boven 10mg uit: natuurwijnen dus. 
Goede. 2020 Côtes-du-Rhône Blanc 
‘Carlina’: orangewine (maar niet qua 
kleur) van roussanne met schilinweking, 
clairette, grenache blanc zónder. NRC: ‘ge-
weldige vondst. Super zwoele witte Rhône’. 
Volzacht, kruiden, bloemen, mandarijn. 
Echt oranje is Blanc Austral 2020 van 
80% roussanne, 15% grenache blanc + oude 
rassen, week met schil. Verbluffend wit 
met garriques, gekonfijt fruit, op kussen 
van abrikozenpitten. Fijn bittertje in  
finale. 2020 Côtes-du-Rhône Les  
Romanins, beste tot nu toe: fruit, tijm, 
lavendel, sap, barst van de energie:  
plezier! Beaumes de Venise Rouge 
Terres Jaunes is in 2020 groots: kers; 
olijf; brem, breed, gulle fraîcheur.  
Onder vlag Les Vins de Thomas van  
gepacht (sinds jaar en dag bio bewerkt) 
arm, rotsig perceel 2021 Ventoux  
Rouge Sur le Caillou: luchtig, kruidig, 
griotjes, lavendel, gerekt en zacht. 

De terroir bij Laurent Combier, 
bio sinds 1990

Bij Ferme Saint Martin hoog  
in Les Dentelles de Montmirail 
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CHÂTEAU DE ROQUEFORT  
2021 Côtes de Provence Rosé ‘Corail’
Geconcentreerder, krachtiger  
maar nog jong.
26021  nu–2024   € 15,95

CLOS CANERECCIA 
2019 Corse Blanc Clos Canereccia
Luxe en innemend met bloemen, perzik, 
wat hout, lekker vol, koesterend zachtfris. 
42819  nu-2024  € 23,25

2020 Corse Rouge ‘Cuvée des Pierre’
Zwart fruit, grafiet, fris, intense  
gekruide finale. 
42120  nu-2024  € 15,50 Kijk voor de allocatie wijnen op 

de website of stuur een email 
naar: info@vinoblesse.nl

PROVENCE & SPANNEND CORSICA  
Mooi 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, qua wijn dynamischer dankzij cohort jonkies dat 
gaat voor bio en beter. In 2018, 2019 en 2021 waren we er, hopelijk lukt het 
nog om in oktober weer te gaan… Wijnen zijn aan de prijs (ook ter plekke, 
terwijl er op wijn geen btw wordt geheven), onder de 15 euro lastig iets 
goeds te vinden, maar daarboven een paradijs voor wie buiten de gebaan-
de 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 de blanc van la grande dame de Patrimonio: Muriel  
Guidicelli. Hóge scores Revue du Vin de France, Hamersma en Perswijn. 

Provence

Corsica

CORSICA

Patrimonio

Aléria

provençaalse klasse 
Om altijd in huis te hebben te hebben: 
de biologische Côtes de Provence Rosé 
Corail van Château de Roquefort. 2021 
begint nazomers lekker te worden: toe-
gankelijk, mals en mild dit jaar, rode 
besjes, bergamot, brem. Klasse en zwier 
van huis uit…

gul en romantisch
Traditiegetrouw laatste dag van tour de 
Corse naar Clos Canereccia in het oos-
ten tussen Aléria en Corte, 12 km van 
zee. Praten, lang proeven en lunchen 
met romanticus Titi (Christian) Estè-
ve, bezig met ‘la plus belle aventure récen-
te de la côte orientale’ (Revue du Vin de 
France). Christian senior teelde voor de 
coöperatie, junior maakt stap naar bio-
logisch, experimenterend (amfora’s, 
oude druivenrassen) modern wijngoed. 

Bodem met rossige galets roulés op allu-
viale klei waarvan sappige, extraverte 
wijnen. Ster in Guide Revue du Vin de 
France. 2019 Corse Blanc Clos Cane-
reccia (vermentinu): luxe en innemend 
met bloemen, perzik, wat hout, lekker 
vol, koesterend zachtfris. Ook per glas 
bij sterrestaurant Merlet. 2020 Corse 
Rouge Cuvée des Pierre is ideale initi-
atie tot rood Corsica (50% niellucciu, 25% 
syrah, 25% grenache): zwart fruit, grafiet, 
fris, intense gekruide finale. 

CANTINA DI TORRA/ 
NICOLAS MARIOTTI BINDI 
19/20 Vin de France Blanc Hors Serie 
Het fijne, gerijpte van 2019 met  
scheutje jeugdig frisse uit 2020.
15720  nu-2024   € 19,95

2020 Vin de France Blanc ‘Mursaglia’
Coup de coeur RDVF én Vinoblesse,  
dikke 9,5 Hamersma 
41420  nu-2026   € 27.–

2021 Patrimonio Rouge
100% niellucciu maar 12˚ géén hout, 
geurige maquis zingt na.
81821  nu-2023   € 16,95

2017 Vin de France Rouge Hors Serie 
Rood fruit, peper, teer, leer,  
compact en vol. 
82617  nu-2023   € 18,50

2018 Vin de France Rouge ‘Mursaglia’
Breed, zwart fruit, fraîcheur houdt  
rug recht. 
2017 42318  nu-2026   € 27.–

2017 Patrimonio ‘Porcellese Vieilles Vignes’
Finesse van brunello, wild kruidig, 
volumineus, mineraal. 16.5pt RDVF 
51617  nu-2026   € 31.–

DOMAINE GIUDICELLI 
2021 Patrimonio Blanc
Volslank, chique laagje hout, rustig,  
lengte, gróte wijn. 
42021  2022-2026   € 37,50

cantina di torra:
de brille van bindi 
Elke keer weer feest om bij Nicolas en 
Julie Mariotti Bindi in Cantina di 
Torra (Oletta) te staan. Leerzaam samen 
de nét uitgegiste wijnen te proeven, an-
dere jaren van vat of op fles en daarna 
tijdens wijnbesprenkelde lunch in 
Saint-Florent verder uit te wisselen. 
Nico, door Revue du Vin de France tot 
Corsicaans wijnboer van het jaar gekozen, 
is intelligent, oprecht, heeft humor en 
een vlammend wijnhart, weet wat hij 
wil en kan, ook wat (nog) niet. Dat proef 

je in zijn briljante, vrije, vibrerende,  
ongefilterde wijnen van klei/kalk in cru 
Patrimonio, sommige (om wijndich-
terlijke vrijheid te behouden) als vins de 
france gedeclareerd. Exacte lage sulfiet-
gehalte staat op het etiket. Twee sterren 
Guide Revue du Vin de France, derde 
lonkt. Oogst 2022 begon hier 6 augus-
tus… Vin de France Blanc Hors Série 
2019-2020 naar oud gebruik vermentinu 
uit twee jaar: het zachte, fijne, gerijpte 
van 2019 met scheut jeugdige overmoed 
uit 2020. rdvf: 93pt. Citrus, vol-elegant, 
floraal, complex en lang. 2020 Blanc 

Mursaglia (vermentinu op kalk) te ver-
gelijken met een hermitage blanc, coup 
de coeur rdvf én Vinoblesse, 9.5/10  
Hamersma. 2021 Patrimonio Rouge 
(niellucciu maar 12̊ ) géén hout, fris,  
peperig, helder, maquis zingt geurig na. 
2017 Rouge Hors Série is les Patrimo-
nio rood: niellucciu uit Mursaglia, Carcu 
en Porcellese, geen hout. Rood fruit,  
peper, teer, leer, compact en vol, fijne 
zuren, kruidig. 2018 Mursaglia Rouge 
(niellucciu 7000 stokken/ha, kalk) is breed, 
zwart fruit, fraîcheur houdt rug recht. 
Prachtig. 2017 Patrimonio Rouge  
Porcellese Vieilles Vignes (niellucciu, 
1966): finesse van brunello (maar geen 
hout), wild kruidig, volumineus,  
mineraal. Grand cru de la Méditerranée…

la grande dame:  
muriel guidicelli 
We kennen la grande dame de Patrimonio 
Muriel Guidicelli al van beurzen sinds 
2007. In 2018 (en 2019, 2021) staan we dan 
eindelijk in haar knusse proeflokaal, ze 
heeft inmiddels twee sterren in Guide 
rdvf, is BD gecertificeerd. We kiezen 
niettemin voor het jonge, vrije gamma 
van (ex-stagiaire) Nicolas Mariotti Bin-
di. Maar haar subtiele Patrimonio 
Blanc (in 2020 5 sterren Perswijn) mo-
gen we u (en onszelf) niet onthouden. 
De 2021 is floraal, puntig, mineraal. 
Volslank, chique laagje hout, rustig, 
lengte, gróte wijn. Haar rouge wordt 
door De Geluksdruif verkocht.

Rossige galets roulés bij Clos Canereccia 
in het oosten tussen Aleria en Corte. 

 
Altijd leuk en leerzaam proeven bij Nicolas 
Mariotti Bindi van Cantina di Torra
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GRANDS VINS DU LANGUEDOC
In ‘s werelds grootste wijngebied is sinds die eerste keer in 1986, treinend 
en liftend, een auto hadden we niet, veel veranderd. De kwaliteit is nog 
nooit zo hoog geweest, het aandeel bio steeg van verwaarloosbaar naar 
5000 ha. Nu baren verandering klimaat en vooral het onvoorspelbare 
ervan, zorgen. Nachtvorst na te vroeg uitlopen van de wingerds; maanden-
lange droogte (ook in 2022) terwijl her en der hagel en hozen oogsten verder 
decimeren. Alleen hier kan men niet de prijzen evenredig verhogen – het is 
niet de Bourgogne – om verlies te compenseren. Geniet nu dus maar nog 
van de gezien hoge kwaliteit, fair geprijsde wijnen van Altugnac, Emile et 
Rose, Murettes, Valambelle, Malavieille, Clos Marie, Pech Redon, 2 Ânes, 
Agrunelles, Vignes Oubliées, Dom & Terre en Flobusch. 

Languedoc

fijn bezig bij béziers 
Bij Emile et Rose in de zanderige heu-
vels bij Béziers is nieuwe propriétaire 
Marc Royo fijn bezig, getuige 2020 Co-
teaux de Béziers Rouge Les 5 Seaux 
met veel oude cinsault: open, goed ge-
mutst met rijpe kers, aardbei, kruiden, 
aards, zacht, nergens zwaar.

het hoge alternatief
In zuidelijke, hoge (400–500m) deel  
Limoux bij Altugnac van bourguig-
nons Christian Collovray en Jean-Luc 
Terrier kalkrijke bodem vol fossielen. 
Ooit de oceaan hier, nu groen, zonnig 
met koele nachten waardoor chardonnay 
en pinot noir fraîcheur behouden. 2020 

Pays D’Oc Chardonnay: sappig, gerief-
lijk volfris, wat toast (echt Limoux), 
geen hout. 2020 Pinot Noir: rins maar 
rijp fruit, zweem hout, elegant, fris en 
gerieflijk zacht. 

DOMAINE EMILE ET ROSE 
2020 Coteaux de Béziers Rouge,  
Les 5 Seaux
Aards, zacht en nergens zwaar. 
05220  nu-2024   € 9,40

ALTUGNAC
2020 Pays d’Oc Blanc ‘Chardonnay’
Sappig, gerieflijk vol, fris. 
31020  nu-2024  € 11,50

2020 Pays d’Oc Rouge ‘Pinot Noir’
Rins maar rijp fruit, zweem hout, elegant, 
fris en gerieflijk zacht. 
31120  nu-2025  € 10,95

DOMAINE DES MURETTES 
2020 Vin de France Blanc ‘Viognier’
Echt viognier, écht Minervois.
04720  nu-2023   € 11,50

2019 Minervois ‘Rouge des Murettes’
Zwarte kers, cassis, bloemetjes,  
kruiden, peper.
05719  nu-2024+   € 10,75

DOMAINE DES DEUX ANES 
2021 Corbières ‘Premiers Pas’ 
Heerlijk jaar: wat een fruit in  
deze joviale natuurwijn.
27521  nu-2025    € 11,95 

2019 Corbières ‘Les Fontanilles’
Soepel en heerlijk sappig, bosbes, 
garrigues, peps.
25519  nu-2025    € 13,50

DOM & TERRE 
2021 Corbières blanc ‘L’Envol’
Turks fruit, kruidig, strelend zacht,  
eindigt fijn fris, luchtig bijna.
19821  nu-eind 2023    € 15,95

2020 Vin de France Blanc ‘Origine’
Roussanne op 3ejaars kleine vaten gerijpt. 
22320  nu-eind 2024    € 16,50

2021 Corbières Rouge Corps à Corps 
Licht, zacht, elegant, rins fruit,  
ongerept, fles zo leeg. 
09521  nu-2023    € 11,95

fanclub bellido’s 
Veldwerkers met de groene vingers 
Jean-Louis en Viviane Bellido van  
Domaine des Murettes in La Livinière 
(Minervois) hebben al dertig jaar hun 
fanclub bij Vinoblesse. Loyaal worden 
wel en wee, ups en downs gevolgd, de 
wijnen ruimhartig besteld. Hun red-
ding, want makkelijk hebben ze het 
niet: het is van ene ongeluk naar volgen-
de rampspoed. 2020 Viognier Muret-
tes: abrikoos, perzik, stevig en vol, fijn 
kruiderij toe. 2019 Minervois Rouge 
Murettes: rijpe, handgeplukte biolo-
gische syrah en grenache geven kersen, 
zwarte bessen, bloemetjes, kruiden,  
peper. Ouderwets royaal en stoer.

 
corbières 2 ânes
Vanaf eerste oogst 2000 in onze stal: 
maritieme corbières van Domaine  
des 2 Ânes. We zagen het domein bij 
Peyriac de Mer een biodynamische  
biotoop worden; we logeerden er; Marc 
plukte druiven. Na vertrek Dominique 

in 2016 (zie Dom & Terre) ging Magali 
stoer verder. 2021 Premiers Pas (carig-
nan): heerlijk jaar: wat een fruit in deze 
joviale natuurwijn, glou-glou soepel en 
kruidig fris. Complexer is Fontanilles 
2019 (grenache, carignan, syrah): zwierig,  
sappig, bosbes, een veld vol garrigues, 
lekker…

corbières dom & terre
Vanaf 2 Ânes in uur bij andere (ex-)ezel 
Dominique Terrier in het ruige, hoge 
binnenste Corbières. Natuurwijnen 
(Dom & Terre) zonder toegevoegd  
sulfiet op hun best, tja: pa was eerste 
bioboer in de Jura! Door nachtvorst gin-
gen bijna alle viognier en carignan verlo-
ren. Goede nieuws is dat zoon Jules pa 
blijft helpen en dat de wijnen uitste-
kend zijn. 2021 Corbières Blanc L’En-
vol (roussanne, marsanne) rijk, geconcen-
treerd, goudgeel, rijpe abrikoos, Turks 
fruit, kruidig, crémezacht, eindigt fijn 

Limoux & Minervois
In het Atlantisch deel van Oc onder 
Carcassonne vinden we de groene Li-
moux. Zuidelijk is het hoog en kalkrijk 
voor fijne bubbels; volfrisse chardon-
nay; elegante pinot noir. Ook prima 
mauzac, chenin, merlot, syrah soms. 
Cabernet? Nee. Oostwaarts door 
naar de Minervois: na 30 km vlakte 
waarvan saaie wijnen, gloort het in 
de heuvels bij La Livinière. Syrah is 
hier de ster, geur van zwart fruit, ka-
mille, pikante bloemetjes (santolina). 

Proeven bij Dominique Terrier,  
Dom & Terre, vlakbij Lagrasse

 
Bij Altugnac in zuidelijke, hoge  
(400–500 m) deel van Limoux.  
Kalkrijke bodem vol fossielen. 
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fris. 2020 Vin de France Blanc Origine, 
roussanne op 3ejaars kleine vaten gerijpt. 
Pleaser met toast, rijkdom én fijne zuren 
die je even naar de Bourgogne (of Jura?) 
brengen. In 2021 Corbières Rouge 
‘Corps à Corps’ (syrah met snuf carig-
nan) zijn ook Jurawortels van Domini-
que proefbaar: licht, zacht, elegant, rins 
fruit, ongerept, bodem snel in zicht. 

monsieur le président
De Languedoc zit Christophe Bous-
quet van het op pech (top) La Clape gele-
gen Château Pech Redon in het bloed. 
Hij groeit op in de Larzac (Jonquières) 
als zoon van Jean-Claude, ploeterend 
wijnboer én geliefd (tevens gevreesd) 
oprichter en lang président aoc Cote-
aux-du-Languedoc. Christophe hoewel 

al 15 jaar voorzitter wijnboeren La Clape 
bleef toch de zoon van…Maar nu is hij 
zelf – 20 jaar na retraite pa – zelf tot  
président civl Languedoc gekozen:  
hondenbaan in wespennest vol achter-
klap, gekonkel, jaloezie, en botsende  
belangen. Maar hij doet het, geroepen 
om als enfant du pays de streek te vere-
nigen en te verdedigen. Over eigen, bio-
logische wijnen, niets dan lof: zowel  
in wit als rood vind je de ongerepte  
natuur terug, de ruggengraat van kalk-
rijke bodem, het zilte van nabije zee. 
L’absolu de la Clape et du Languedoc  
(Bettane & Desseauve). En zo is dat.
2020 L’Épervier Blanc van sextet medi-
terrane druiven is friszacht, subtiel oxi-
datief,  floraal, hartig, met pijnboom, 
abrikoos, jodium. Heerlijk bij mosselen, 
scheermesjes… 2019 Centaurée Blanc 
van 80% bourboulenc op foeder en grena-
che blanc + clairette : fiere kracht, wat 
hout, hars, rozemarijn, zilt, prachtzu-
ren, kets van een wijn... 2020 Les Cades  
(syrah, cinsault, grenache, carignan) is  
super dit jaar: kruidig, vers fruit, com-
pact fris, mineraal, met jeneverbes,  
rozemarijn in afdronk. Fórmidabele 
2019 L’épervier Rouge (45% grenache, 
45% syrah en 10% carignan op foeder  
en cement): cades, teer, ceder, cassis, 
specerijen. Rijkdom, finesse, breedte, 
fraîcheur. 2019 L’Epéron (50+ carignan, 
geen hout) is wijn in galop, duister 
fruit, peper, stal, allure dure Priorat 
maar dan zónder hout. 

CHÂTEAU PECH REDON 
2020 La Clape Blanc ‘l’Epervier’
Friszacht, pijnboom, venkel, abrikoos.
09620  nu-2024   € 17,50

2019 La Clape Blanc ‘La Centaurée’
Mooiste wit van de Languedoc?!
10619  nu-2026   € 22,50

2020 Coteaux du Languedoc ‘Les Cades’
Super dit jaar: kruidig, vers fruit,  
compact fris, mineraal, met jeneverbes, 
rozemarijn in afdronk. 
27420  nu-2025+   € 13,25

2019 La Clape Rouge ‘l’Epervier’
Formidable! Grandeur de La Clape. 
Gebotteld kruidenrek.
00319  2022-2027+   € 16,95

2019 Vin de France Rouge ‘l’Éperon’
50+ carignan. Ongeremd, donker fruit, 
spicy. Allure Priorat. 
31419  2022-2026+ [rs]  € 16,50 

FLO BUSCH 
2021 Pays d’Hérault Mont Baudile Blanc  
‘Lou Bragalou’
Mooier dan 2020: open, zachter, voller, 
kruidiger, fijn-frisse finale. 
59721  nu-2025   € 16,50

2021 Vin de France Blanc ‘Pierre qui Rolle’
70% vermentino, 30% grenache blanc, 
schilinweking, type orange wine. 
59821  nu-2025   € 21.–

2020 Pays d’Hérault Mont Baudile Rouge 
‘Heureux qui Comme’
Oude grenache en carignan op galets 
roulés, deels op oude barrique gerijpt.
59920  nu-2025   € 17,50

MAS DES AGRUNELLES 
2020 Terrasses du Larzac ‘l’Indigène’
Sterrenwijn. Elegantie, specerijen,  
bosbes, fraîcheur. 
06220  2022-2025    € 15,50

go with the flo 
Talent Florian Busch kennen we nog 
van pa Clemens aan de Moezel, Flo heeft 
nu met amie Paola Ponsich microdo-
mein in Montpeyroux dat we in 2021 be-
zochten. Natuurlijk gaan ze voor biody-
namie, spontane vergisting, niet klaren 
of filteren. 2021 Mont Baudille Blanc 
Lou Bragalou van hoog, rotsig gelegen 
grenache blanc, deels met trossen vergist. 
Mooier dan 2020: open, zachter, voller, 
kruidiger, fijn-frisse finale. 2021 ‘Pierre 
qui Rolle’, 70% vermentino, 30% grena-
che blanc, schilinweking, type orange 
wine. Lumineus, druivig, kruidig, pit-

tig, spannend. 2020 Rouge ‘Heureux 
qui comme’ (naar chanson Brassens) 
grenache en carignan op galets roulés, 
deels op barriques gerijpt. Energieker, 
completer dan 2019. Plens fruit, sap, 
specerijen, fijn en opwekkend. 

verrukkelijk samen 
In Argelliers een koel, kalkrijk, winde-
rig uithoekje Larzac, bundelden Stép-
hanie Ponson en Frédéric Porro beider 
domeintjes tot Mas des Agrunelles om 
biowerk te combineren, liefde te bezege-
len. Nu geen hout meer bij opvoeding 
maar cement en wél pietsje sulfiet bij 

bottelen. Zo meer precisie zonder dat 
vin nature-karakter verloren gaat. 2020 
Terrasses du Larzac L’Indigène (60% 
syrah, 25% grenache, 15% carignan): vol-
slank, compact, bosbes, thee, munt, 
tijm, fraîcheur. Nicolaas Klei: ‘verrukke-
lijk samengaan van stoer Zuid-Frans en ver-
fijnd fruit, van puurnatuurwijn en klassiek.’

Les Corbières
Grootste ook meest gevarieerde 
AOP van Oc ten zuidoosten van 
Carcassonne, zuidwesten van Nar-
bonne aan de voet van Montagne 
Noire. Ruig daar, van nabij zee tot 
het desolate, rotsige binnenland 
onder Lagrasse, Meeste wijn is 
rood, druif vooral carignan. Wit is 
interessant in de hoogte. 

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

Jonge mourvèdre bij Château Pech Redon 
in La Clape met – zoals het hoort – 
uitzicht op zee. 

Uitzicht vanuit Jonquières op Saint- 
Saturnin, hartje Terrasses du Larzac 
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JEAN-BAPTISTE GRANIER 
2020 Languedoc ‘Autour du Cinsault’
Rinse kersjes, laurier, kaneel,  
witte peper. Licht gekoeld drinken. 
37320  2022-2026  € 16,95

2019 Terrasses du Larzac  
‘Les Vignes Oubliées’
Delicaat en aristocratisch.
35819  2022-2026  € 21.–

toch niet vergeten 
Vanuit Montpeyroux ben je – bergje over 
– in een mum bij ami Jean-Baptiste 
Granier in Saint-Jean de la Blaquière. 
Maakt er onder vlag Les Vignes  
Oubliées sinds 2009 –eerst met Olivier 
Jullien - van vergeten grenache, syrah, 
carignan op hittebestendige kalk- en 
leisteen 300-400m boven Saint-Privat 
een van de meest verfijnde wijnen van 
Oc. 2020 Languedoc Rouge ‘Autour  
du Cinsault’, 70% oude cinsault op bedje 
grenache, syrah. Verleidelijk, fris, sub-
tiel, kersjes, laurier, kaneel, peper.  
Iconische 2019 Terrasses du Larzac 
‘Les Vignes Oubliées’ rijpte op grote 
vaten in vochtig koele, oude schapen-
grot. Jong, ingetogen, verfijnd, hecht, 
rijp bosfruit, garriques, fraîcheur, luxe 
snuf hout. Aristocratisch. Later volgt 
2020.

Terrasses du Larzac
Jonge AOP (alleen rood) maar een 
van de beste. Allegaar terrroir in 32 
gemeentes o.a. Saint-Saturnin, Ani-
ane, Montpeyroux, Jonquières, Lac 
de Salagou, Saint-Jean de la Bla-
quière, Saint-Privat. Alle streek-
druiven doen het goed. Verschroei-
ende dagen, koele nachten, wind 
uit Cevennen in de rug. 

CHAMPAGNE DE SOUSA 
Champagne Brut ‘Tradition’
Soepel, droog, allegro en zacht.
04100  nu-2023+   € 37,50

CHAMPAGNE BARBICHON ET FILS 
Champagne Brut ‘Réserve 4 cépages’
Volbreed, kweepeer, brioche, hazelnoot. 
03617  nu-2023+   € 36,50

Champagne’ Blanc de Noirs’
Voller, jeugdig, viriel en energiek. 
58217  nu-2023+   € 35,50

2019 St. Foy de Bordeaux Rouge  
‘Grand Vin’
Gespierd, dampend van fruit en toast  
van oude barriques Pontet-Canet.
06319  2022-2028   € 15,50

CHÂTEAU DES GRAVIERS 
2018 Margaux ‘Cru Artisan’
Verleidelijk zwoele van zonnig jaar.
37918  2023-2029   € 37.–

champagne champagne
Champagne Erick De Sousa (25 jaar bij 
Vinoblesse…) staat voor subtiel, indivi-
dueel, élégance, biodynamisch, weinig 
sulfiet. De Brut Tradition is soepel, 
toegankelijk, droog, fris en zacht. De 
Grand Cru is tijdelijk niet leverbaar.
Van Robert Barbichon et fils in de lan-
delijke Côte de Bar Brut Réserve 4 
cépages (pinot noir, pinot meunier, char-
donnay, pinot blanc, minimaal gedo-
seerd) is huischampagne van tweester-
renrestaurant De Nieuwe Winkel 
want volbreed, monter, tegelijk welda-

dig rustig met wat appeltjes, kweepeer, 
brioche, hazelnoot. Extra Brut Blanc 
de Noirs (95% pinot noir) is voller, ju-
veniel viriel en energiek. 

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 ware passie ligt toch bij eigen als 

moestuin verzorgde Champ des Treil-
les bij Sainte-Foy-La-Grande. 2019 Bor-
deaux Rouge Grand Vin. Laatste jaar, 
vanaf 2020 geen hout meer in de kelder, 
want zo zegt Corinne: kappen bomen,  
fabricage vaten is allesbehalve bio. Kelder-
wijn: gespierd, rechte rug, dampend van 
fruit en toast van oude barriques Pon-
tet-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, f loraal. 2018 Marg-
aux Cru Artisan sexy hoogst verleide-
lijk jaar, rijk maar niet té, gaat ook nog 
10-15 jaar mee. Gemaakt van swingend 
sextet cabernet, sauvignon, merlot, caber-
net franc en ‘vergeten’ petit verdot, malbec, 
carmenère. Een 9 in de DGH 2022.

bd champagne & bd bordeaux
Ondanks 700km afstand vaak verweven: Champagne en Bordeaux. Veel 
grote huizen hebben (dure…) grond in beide streken, zitten daarbij ook in 
de parfum of mode… Het luxe-imago dat voorop staat, dat geld gerichte: 
niet ons ding…. Wij kiezen voor artisanale, natuurlijk werkende ‘kleintjes’ 
als Erick de Sousa en Thomas Barbichon in de Champagne; het illustere 
koppel Comme (Champ des Treilles) en eigenwijs Christophe Landry  
(Les Graviers) in Bordeaux. Daar eigen wijnen, authentiek, biodynamisch 
en gesigneerd door de propriétaire-récoltant zelf.

Bordeaux

Champagne

Julie de Sousa met een van de drie paarden 
waarmee de wijngaarden worden bewerkt 
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GINO PEDROTTI  
2020 Vigneti delle Dolomiti Nosiola
Frisdroog stoer en vol ineen, 
 trappelt energiek na. 
45320  nu-2024   € 17,95

2020 Vigneti delle Dolomiti Schiava 
Frisdroog stoer en vol ineen,  
trappelt energiek na. 
49420  nu-2024   € 17,95

POGGIO DELLE GRAZIE
2021 Chiaretto Bardolino
Verfijnde rosato met besjes, citrus, 
eucalyptus, zacht en bevallig. 
20921  nu-2023   € 13,50

2021 Rosato Frizzante
Droog, fris, vrolijk, lekker rood fruit.  
Bij antipasti, als er iets te vieren valt, 
zomaar… 
12721  nu-2023   € 13,95

TENUTA MIGLIAVACCA 
2021 Monferrato Freisa
Prettig boers, dikke aardbeien,  
bosfruit, volrond.
33821  2023-2026    € 16,95
 
2021 Grignolino del Monferrato Casalese
Zo licht de kleur, zo intens de smaak.
32421  2023-2026    € 16,95

CASCINA ROCCALINII 
2021 Langhe Nebbiolo
Fijn rins zwart fruit, aards, rozen,  
kruiden, volslank, energiek. 
15021  2023-2026   € 21.–

2019 Barbaresco
Kruidig, rijp fruit, compact, heel rijk,  
blijft elegant, verfijnd. 
17319  2024-2029   € 37,50

DIERBAAR PIEMONTE 
Oktober 1999 begint met kletsnatte week Piemonte bij o.a. Stefano Belloti 
(Degli Ulivi) en Severino Oberto (Erbaluna) 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 Bourgogne, de akkers zijn net zo 
verkaveld, wijnen vaak afkomstig van kleine familiedomeinen. Behalve 
voor wijn kom je er voor truffels, porcini, zachte kazen, salumi, hazelno-
ten… Ook volop 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

zonder fratsen
In lieflijk glooiend Monferrato het oud-
ste biodynamische wijngoed (1964) 
van Italia: Tenuta Migliavacca (duizend 
koeien) van Francesco en Monica Brezza. 
Zoals het hoort een echt gemengd bedrijf. 
Je ruikt er hooi, verse melk, mest, veld-
bloemen, kruiden. Bij Brezza wijnen  
zonder fratsen in klassieke stijl, gerijpt  
in méters hoge houten foeders, licht van 
kleur maar oh zo intens en opwekkend 
van smaak 2021 Monferrato Freisa is als 
altijd lekker boertig met aardbeien, bos-
fruit, volrond, slingerende zuren, aardse 
finale, fles zo leeg. 2021 Grignolino  
del Monferrato Casalese, meer gere-
serveerd, even beluchten en dan intens  
rinse kersjes, rozen, slanke zuren,  
druivig nog. Favoriete rosso Marc... 

barbaresco geniale 
Vondst Tjitske in 2019: Paolo Veglio van 
Cascina Roccalini, wijngoed al 200 jaar 
in de familie, hij is eerste die zelf bot-
telt. Nebbiolo staat er op fameuze Sant’A-
gata-mergel. Paolo is groot Ganevat-fan, 

dat proef je… Cementen cuves voor ver-
gisting, geen rvs, houten foeders voor 
opvoeding. De biologische, natuurlijke 
wijnen hebben de finesse en fluwelen 
elegantie die soms aan mooie vosne-ro-
manée doen denken. Wijnen zijn nét op 
fles, geef ze een half jaartje om bij te 
komen. 2021 Langhe Nebbiolo, drui-
ven barbaresco maar dan jong op het 

fruit gebotteld. Fijn rins zwart fruit, 
aards, rozen, (martini)kruiden, vol-
slank, energiek. 2019 Barbaresco  
Roccalini: zonrijk, gul jaar: kruidig, 
rijp fruit, compact, heel rijk, blijft  
elegant, verfijnd. Geniaal.

TRENTINO & VENETO
Trentino is het bergland van blinkende, soms druipende Dolomieten, 
met appels, kaas, wandelpaden en wijn. Grote huizen en coöperaties 
mikken op internationale druiven, familiebedrijven gaan eerder voor 
regionale schiava, teroldego, nosiola en manzoni. En voor biologisch. Iets 
lager komen we in welvarend Veneto, grossierend in niemendallen van 
renderende vlaktes, tevens bron van betaalbaar bio uit heuvels rond het 
Gardameer waar we in april een week rondtoerden. Druiven: garganega, 
pinot grigio, corvina, rondinella, molinera en merlot. Wijnen o.a: soave, 
bardolino, prosecco, custoza, valpolicella, amarone. Eten: zoetwatervis, 
polenta, risotto, salumi….

ITALIA

Trentino

Veneto

dolomiti da pedrotti
Donderdag 7 april in al koesterende 
ochtendzon naar Giuseppe Pedrotti, 
recht boven het Gardameer, 70km van 
Bardolino. Wow wat is het daar op 300m 
tussen donkerblauwe meren en fonke-
lende bergen mooi, zonnig, zuiver en 

fris: moet er voor mens en druiven ge-
zond toeven zijn. Zus Clara laat in rate-
lend Italiaans de wijngaarden zien, 
daarna (fijn buiten) de wijnen proeven. 
Fraaie, rustige wijnen, goed vallend, 
zachte kalk in bodem zorgt voor milde 
frisheid en niet te veel alcohol. Broer Gi-
useppe, druk in de kelder, is niet op aro-
ma’s gefocust maar  gaat voor smaak. 
Biologisch werk buiten en dan druiven 
in vrijheid wijn laten worden, simplice. 
2020 Vigneti delle Dolomiti, Nosiola 
van gelijknamig druifje is lichtgoud, 
alpenkruiden, wit fruit, beukennootjes. 
Sappig, rustig, mild, mineraal, bite van 
de schilinweking. 2020 Vigneti delle 
Dolomiti, Schiava, dé rode druif van 
Trentino vertaald naar verrukkelijke 
rosso. Zacht kersen, fijn bosfruit, speels, 
elegant (12̊ alc) met het stoerfrisse van 
een bergwijn.

vondst  in veneto:
poggio delle grazie
Laatste dag Vinitaly ontdekken we  
Poggio delle Grazie in Castelnuovo  
del Garda. Een jonge (2014, daarvoor 
verkochten ze in bulk) cantina van 
broers Stefano en Massimo Brutti. 
Teelt is bio, geen toegevoegde gisten,  
zó belangrijk. Geen wilde natuur-
wijnen, eerder klassieke, rustige  
zoals bij Buondonno. 2021 Bardolino 
Chiaretto omdat we niet alleen ‘s zo-
mers pasta en pizza eten, deze verfijnde 
rosato met besjes, citrus, eucalyptus, 
zacht en bevallig. 2021 Frizzante Rosa 
L’Ambizioso natuurlijk licht mousse-
rend door tweede gisting op fles. Van 
corvina en rondinella, ongefilterd, geen 
sulfiet. Droog, fris, vrolijk, lekker rood 
fruit. Bij antipasti, als er iets te vieren 
valt, zomaar… Kiezen of je droesem  
opschudt en wijn spannend troebel 
maakt of dat je hem helder (fles rechtop 
houden) drinkt. 

Giuseppe Pedrotti legt het accent 
op smaak, niet op de aroma’s

Lieflijk glooiend Monferrato  
bij Monica en Francesco Brezza

28 29



Umbria

Lazio

COLLESTEFANO 
2021 Verdicchio di Matelica
Open, gember, citrus, amandeltjes  
peer, opwekkend, crispy. 
34321  nu-2024+   € 11,50

CASAVECCHIA ALLA PIAZZA
GABRIELE BUONDONNO 
2019 Toscana Rosso
Rins zwart fruit, rokerig, soepel.
15419  nu-2025   € 11,95

2019 Chianti Classico
Compact, leer, zwarte kers, bessen, 
aristocratisch, gespierd.
15119  2023-2025+   € 17,50

MORETTI OMERO 
2020 Umbria Rosso Ciliegiolo ‘Terre di 
Giano’
Verleidelijk stoere, fruitrijke rosso voor 
alledag.
39020  nu-2023   € 10,95

2019 Montefalco Rosso
gekonfijt fruit, wierook, spicy, sensueel,  
fris, stevig, omarmende finale. 
39719  nu-2026+   € 16,95

Olio Extra Vergine di Oliva
Geurig, volzacht, piccante, ma non troppo.
70721 1 x 0,5l   € 15,95

MARCO CARPINETI 
2021 Lazio Bianco ‘Capolemole’
Zacht citrus, bloesem, honing.  
Sappig, golvend, fraîcheur. 
32721  nu-2023   € 13,50

2021 Lazio Rosso ‘Tufaliccio’
Kruidig, zwoelfris, speelse zuren,  
de pasta kan in de pan… 
34521  nu-2024   € 12,50

Olio Extra Vergine di Oliva MoMo2
Fijn, fruitig, licht piccante, peper,  
verse tomaat
70221 1 x 0,5l   € 16,50

CARLO NORO 
2020 Lazio Bianco ‘Oncia Bianca’
Waaier aan bloemen, zest, abrikoos, tijm. 
Riant volle maar subtiel frisse smaak
02120  nu-2024   € 17,95

landelijk stoer
Mei 2014 spot Marc halfweg voettocht 
Bologna-Rome, de landelijk stoere bio-
wijnen van la famiglia Moretti in Mon-
tefalco, waar wereldse dochter Giusy nu 
popelt het van eigenwijze papà Omero 
over te nemen. 2020 Umbria Rosso Ci-
liegiolo ‘Terre di Giano’ fruitrijke rosso 
met 90% ciliegiolo, geen hout. Fris, ge-
kruid, zwoel, verleidelijk. 2019 Monte-
falco Rosso (sangiovese, sagrantino): ge-
konfijt fruit, wierook, spicy, sensueel, 
fris, stevig, omarmende finale. Olio  
Extra Vergine 2021 volzacht, ook pic-
cante, ma non troppo. 

keizer carpineti
De modern paleiselijke kelder van  
Marco en zoon Paolo Carpineti ligt 
aan de voet van het 2000+ oude Cori, 
50km ten zuiden van Rome. Het gaat 
nog altijd crescendo met de azienda biolo-
gica: in Rome zijn de wijnen niet aan te 
slepen, loftuitingen in de pers. 2021  
Lazio Bianco Capolemole (bellone). 
Zacht citrus, bloesem, honing. Sappig, 
golvend, fraîcheur. 2021 Lazio Rosso 
Tufaliccio van montepulciano en cesane-

se, geen hout: kruidig, zwoelfris, speel-
se zuren, de pasta kan in de pan… 2021 
Olio Extra Vergine Momo2 in chique 
jas ís fijnste olijfolie die we kennen. 

vondst: carlo noro
In Labico 25km van Cori doen Valerio 
en Simone Noro, zonen van godfather 
Italiaanse biodynamie Carlo (70) met 
wijnen van zich spreken terwijl pa alleen 
groenten en fruit teelt, preparaten ver-

koopt en een BD-school runt. We trap-
pen af met avontuurlijke 2020 Lazio  
Bianco Oncia Bianca  ongefilterd, 
weelderig wit van malvasia & passerina 
del frusinate met 12uur schilinweking. 
Waaier aan bloemen, zest, abrikoos, 
tijm. Weldadig volle maar subtiel frisse 
smaak. Boeit, blijft boeien, valt zacht en 
goed. 

STIL UMBRIA & LIEFLIJK LAZIO
Umbrië? Het stille, ongepolijste groene binnenland tussen Toscane, 
Marche en Lazio met (wandel)bergjes tot 1200m; aardse keuken; dwaal-
dorpjes als Assisi, Montefalco, Spello, Spoleto. Beste wijnen bij Montefalco. 
Witte druiven: grechetto, trebbiano toscano, trebbiano spoletino. Rode smaak-
makers: sagrantino, sangiovese, ciliegiolo. Bij Rieti loop je Lazio in: gelijk 
lieflijker én chaotischer. Romeinen drinken hun wijnen bij eigen keuken: 
artisjokken, pasta, saltimbocca, pizza. Een poëziealbum vol regiodruiven 
als bellone, greco moro, cesanese, nero buono, romanesca, bonvino... Meeste 
wijnen gaan als Lazio IGT door het leven. 

le marche & la toscana 
In Le Marche stoere wijnen van nabij Adriatische zee aan voet Apennijnen 
geteelde verdicchio, passerina, pecorino (wit); montepulciano, sangiovese, 
lacrima (rood) voor bij lokale stevige keuken. Toscane is meer geciviliseerd, 
aangeharkt, maar ook cultureel, romantisch, historisch en toeristisch, 
denk aan Florence, Siena, Montalcino, San Gimignano. Dé druif, sangiovese 
wordt helaas (want zo saai…) veelal door oenologen vanaf de tekentafel 
gevinifieerd. Niettemin mooi roods genoeg in Chianti en Montalcino met 
tanige, warme souplesse, kruidigheid en aristocratische zuren die alras 
hun strengheid verliezen aan tafel. 

Toscana

Le Marche

iconische verdicchio 
Al negentien jaar in onze Italiaanse hit-
parade: de biologische Verdicchio di 
Matelica, Collestefano van Fabio 
Marchionni. Man van de Duitse school: 
klare wijn zonder rafelrandjes. Zijn ver-
dicchio van 500m hoogte is een icoon-

wijn: vijfmaal tre bicchieri in Gambero 
Rosso; Decanter concludeert: Italy’s best 
buy-wine of all time… 2021 is opvallend 
toegankelijk met opwekkend citrus, 
amandeltje, gember, appeltjes, crispy. 
Perfetto bij schaal- en schelpdieren. 

molto buondonno 
Vanaf debuut (2001) vaste kracht: onze 
Toscaans-Napolitaanse ingenieur Ga-
briele Buondonno van Casavecchia 
alla Piazza bij Castellina in Chianti. 
We mogen elkaar, komen er graag (en 
hij hier), zijn van zelfde leeftijd, dochter 
Annemaria woont in Amsterdam. Bij 
Gabri tussen de perceeltjes (al dertig 
jaar bio) ook olijfbomen en struikgewas. 
Leisteen en kalk in bodem geven kracht, 
kleur en finesse. In kelder druifeigen 
gisten, niet filteren, bescheiden sulfiet, 
subtiel houtgebruik. Ook in 2019 de-
classeerde hij deel chianti om gasten 
agriturismo leuk glas Toscana Rosso te 
schenken: rins zwart fruit, rokerig, soe-
pel, voor fooi drinken op niveau. De 
échte Chianti Classico is in 2019 open 
en gul met kers, cassis, leer, houtskool, 
fris zuur: molto classico, molto Buondon-
no…. Voor snelle bestellers is er via site 
wellicht nog de pittige 2021 Toscana 
Rosato. te krijgen 

Biodiversiteit bij maestro Gabriele Buondonno

Valerio en Simone Noro 
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sicilia in de gloria:
Bij Cantina Marco de Bartoli bij  
Marsala bouwen Renato, Sebastiano en 
Giuseppina met jong elan biologisch 
en natuurlijk (eigen gisten, <40 mg sul-
fiet) verder op fundament van legenda-
rische pa Marco. Doen ze goed: wijnen 
zijn niet aan te slepen in de (zeker Am-
sterdamse) horeca. Druif: grillo met 
zonbestendige schil en zuren van ou-
doom cataratto en fruit van voorouder 
zibibbo. Grillo moet op kalksteen staan, 
liefst in de wind niet ver van zee, én op 
juiste moment worden geplukt. Zo wij-
nen licht in alcohol maar gestructu-
reerd, hóóg op smaak, zilt, energiek. 
Tijdens Vinitaly proefden we met Rena-
to en Sebastiano oogst 2021: de Lucido 
(kloon cataratto) knisperend, elegant, 
sap, limoen, maar 12.5 .̊ Bij rauwe tonijn, 
zeekraal, lamsoren. Vanaf eerste oogst 
2013 bij ons: Vignaverde (grillo) in 2021 
rijk, fijn en geconcentreerd (ook de zu-
ren), je ruikt de zee, iets groenigs, pijn-
boompitjes, eindigt creamy en zilt. Sole 
e Vento van grillo uit Marsala en zibibbo 
van vulkaaneiland Pantelleria. Zo uit-
bundig de geur (citrus, wat muskaat) zo 

droog en fris frivool de smaak. Aperiti-
vo, perfect bij schaaldieren. Must have is 
jubileumeditie (30e jaar) 2020 Grappoli 
del Grillo, vergist en gerijpt op (nieuwe) 
traditionele Marsalese houten vaten: 
pipe (1 pipa=420L). Allure dure bourgog-
ne: jong, compact, zacht, bergamot, 
gember, zon en zee: groots. In Baarn 
per fles te halen (of te versturen): 2019 
Grillo Integer: all inclusive-grillo, schi-
linweking, nul sulfiet, op amfora ge-
rijpt, ongefilterd. Natuurtroebel, notig, 
geschakeerd, mineraal, een avontuur op 
75cl. En 2017 Vigna da Miccia, Marsala 
Superiore Oro: complex, niet té zoet, 
eerder zoutig, lang, lang naneuriënd. 

Sardegna

Sicilia

BELLA SICILIA...
Hoe heerlijk toch extravert Sicilië - we komen er sinds 2000 - de lichtval; het 
klimaat; de bergen; cultuurschatten; de Etna; het toeterverkeer; de citroe-
nen, bloedsinaasappels, olijfolie, amandelen en pistachenootjes; granite; 
pommodori; peperoncini en verse vis... De Siciliaan zelf met 5000 jaar overheer-
sing in de genen is trots en gelaten tegelijk maar blijft gastvrij voor vluchte-
lingen en toeristen. De wijnen? Zoek die van inheemse druiven nero d’avola, 
frappato, nerello mascalese (rood) en grillo, inzolia, carricante, cataratto (wit). 
Pinot grigio, chardonnay, viognier, merlot, cabernet staan er om plofproductie te 
draaien voor het grootwinkelbedrijf. 

THE ONE AND ONLY 
‘If I were permitted only one  
producer on the island of Sicily  
to introduce readers to, it would  
be Marco de Bartoli’  
(Vinous juni 2021)

PIERLUIGI ZAMPAGLIONE 
2019 Campania Fiano ‘Don Chisciotte’
Fiere fiano, 800m hoog. Trouvaille Tjits, 
favoriet Marc. 
37619  nu-2023+    € 19,45

CANTINA MORONE 
2020 Benevento Bianco ‘Vassallo’
Rond, zacht, floraal, sinaasappelschil, 
herfstappeltjes.
41820  nu-2023   € 11,50

2020 Benevento Rosso ‘Nero Piana’
Opwekkend, fruitvol, zacht, prettig 
vegetaal, energiek.
82420  nu-2024   € 13,50

MARCO DE BARTOLI 
2021 Cataratto Terre Siciliane ‘Lucido’ 
Zachtfris open, Siciliaanse citrus, zonlicht.
48221  nu-2024   € 14,95

2021 Sicilia Grillo ‘Vignaverde’ 
In 2021 rijk en geconcentreerd. 
48321  nu-2024+   € 15,95

2021 Terre Siciliane Bianco ‘Sole e Vento’ 
Citrus met zweem muskaat, zo frisdroog, 
licht, energiek de smaak. 
47521  nu-2024   € 16,95

2020 Sicilia ‘Grappoli del Grillo’
Allure dure bourgogne: jong, compact, 
zacht, bergamot, gember, zon en zee: 
groots. 
48420  nu-2026   € 24,95

Marsala Vigna La Miccia Bartoli  
5 Anni 0.5L
Dadel, toast, hazelnoot.
48717 1 x 0,5l   nu-2030  € 27,50

MEMORABEL CAMPANIA
Streek tussen Rome en Napels, en het schiereiland daaronder, in de oud-
heid 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 spannend zijn als 
druiven naar oude traditie wat schilinweking krijgen, geeft wijnen beet,  
zo passend bij groentegerechten en échte mozzarella di bufala. Memorabele 
bezoeken hier.

Campania

tegen windmolens
Waar Campania in Basilicata overgaat, 
bij Alta Irpinia op winderige, soms ijzi-
ge (we spreken uit ervaring!) 800m 
hoogte verscholen tussen oneindige 
graanvelden, 2ha wijnstokken fiano van 
tegen windmolens en argwaan buren 
strijdend 70+stel Nerina en Pierluigi 
Zampaglione. Teelt is biologisch, vini-
ficatie zonder sulfiet, maand schilinwe-
king. 2019 Campania Fiano Don  
Chisciotte is goudgroen, geurt naar  
sinaasappelschil, Turks fruit, abrikoos, 

bloemen. Rond, zacht (want ongefil-
terd), fiere zuren, oppeppende bite van 
schilinweking. Vondst Tjits, lievelings-
wit Marc.

dolce campania 
Bezoeken die je bijblijven, dat aan Alta 
Irpinia (hierboven) en het aan steile 
duizendjarige borgo Guarda Sanfra-
mondi 60km ten noordoosten van Na-
pels waar we net voorbij de oude houten 
poort Cantina Morone (biologisch, 
4ha) vonden dat met en voor het plezier 

door Giovanni en zus Eleonara wordt 
geleid. Zij is antropologe, hij professor 
orthopedie in Rome. Pa Pasquale (wijn-
gaard) en mama Maria (proeflokaal) 
doen het dagelijkse werk. De weelderig 
groene akkers aan voet Monte Taburno 
worden traditioneel tendone gesnoeid. 
Mooi, vruchtbaar, voelbaar oud daar; de 
wijnen van streekwijze druivenrassen 
zacht en oprecht. 2020 Benevento  
Bianco Vassallo (60% malvasia, 40% 
falanghina 50+ stokken op kalk/klei): 
spontane gisting, niet geklaard, mini-
maal gefilterd is bescheiden van geur, 
maar intens, weldadig rustig in de 
mond. Floraal, sinaasappelschil, appel-
tjes, fris en sappig. Groentes? Si! 2020 
Benevento Rosso, Nero Piana van  
lokale barbera del sannio (geen barbera  
uit Piemonte maar neef nero di troia 
Puglia), vitaal, fruitvol, compact,  
prettig vegetaal, pittig rood pepertje. 
Pizza, spaghetti aglio olio erbij: zo simpel 
kan lekker zijn. En omgekeerd.

Oogst fiano voor de Don Chisciotte, tussen 
de windmolens op 800 meter hoogte 

 
Sebastiano de Bartoli, april 2022
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Vinos Vinoblesse: Spanje & Portugal
Noem het de intuïtieve collectie, in de loop der jaren bijeengesprokkeld  
op beurzen (Pamplona, Barcelona, Millésime Bio, Rennaissance des Appel-
lations) waar we - nieuwsgierig als we zijn – soms ook stiekem snuffelen in 
Spanje en Portugal. We proeven dan op instinct - herkomst doet er niet toe 
- wetend hoe een vin(h)o vinoblesse zou moeten smaken: natuurlijk, authen-
tiek, houtarm, energiek. Zo een klein, fijn assortiment van dito producenten 
als Azul Y Garanza, Suriol, Vina Ilusion en Casa de Mouraz, die wij –dat 
spreekt – daarna ook hebben bezocht. 

Vanaf 1 juli 2021 is de nieuwe alcohol-
wet van kracht. Bij bezorging aan  
particulieren dient transporteur bij af-
levering een 18+ check uit te voeren. 
Bij twijfel dient aan de chauffeur een  
legitimatiebewijs te worden getoond. 
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 afgegeven. Overigens geldt 
dit niet voor bedrijven. U kunt aan-
geven 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 transporteur met geschatte 
tijdstip levering (bv tussen 9.00-11.00 
uur).

Wat gelukkig niet is veranderd:
Opslag en distributie zijn toever-
trouwd aan wijnspecialist WDC Ver-
hoeven 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  
kunnen worden genomen. De wijnen 
worden tussen 8 en 18.00 uur be-
zorgd. Is levering thuis lastig, dan kunt 
u een afleveradres opgeven waar men 
altijd terecht kan: werk, bij een kan-
toor, instantie of winkel in de buurt. Of 
u kunt de wijn afhalen in Baarn krui-
sing 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 
postzegel) naar Antwoordnummer 
320, 3740 VB BAARN te sturen of via 
www.vinoblesse.nl Wanneer? Zo snel 
mogelijk. Het liefst voor 18 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) worden afgeno-
men. Zo kunnen we prijzen redelijk 
houden. Bij minder dan 36 (hele)  
flessen of een bedrag/levering 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 
u ook met IDEAL betalen. Bij een eerste 
bestelling vragen wij om betaling 
vooraf. Bij te late betaling worden  
administratiekosten 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  
volgen. Controleert u de zending  
altijd goed. Bij breuk, vermissing of 
omwisseling, dit graag aantekenen op 
ontvangstreçu én ons dit onverwijld 
berichten.

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 (dat 
mag weer!) 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 

Info vervoerder/opslag: 
Verhoeven 013-5942430

Informatie aflevering!

SPANJE

Toro
Rioja

Catalunya

Navarra

het mooie van mouraz 
Bij sterrenrestaurants en hippe wijn-
bars over de hele wereld: de biodyna-
mische wijnen van Casa de Mouraz. 
Bezoek aan António Ribeiro en Sara 
Dionisio in het groene, oude binnen-
land van Dão verruimt de wijngeest. 
Granietbodem geeft wijnen fraîcheur, 
breedte, mineraliteit; al die regionale 
druiven maken ze authentiek anders… 
2021 Dão Branco (o.a malvasia-fina, bi-
cal, cerceal-branco, encruzado, alvarinho). 
Pril citrus, groene kruiden, gekonfijte 
zuren, mineralig (denk aan chablis), 
puur, mooi rustig. 2016 Dão Tinto  
(touriga-nacional, tinta-roriz, alfrocheiro, 
jaen, água-santa) is kloek, opwekkend, 
rins duister fruit, specerijen, tabak,  

cacao, kortom: Portugal. Uit Portgebied 
stroomopwaarts van leisteen Douro 
2015. Géén hout, zwart fruit, rozemarijn, 
cacao, volslank, fijne zuren. Financieele 
Dagblad (Hilary Akers): ‘verleidelijk, je 
waant je op een zonnige helling vol houtige 
kruiden, knoestige bomen en zondoorstoofde 
druiven. Neem een slok en hij is soepel, fris, 
weer zo fijn droog en opwekkend.’ 

goed gevoel bij azul 
In 2005 laten we starters Dani Sánchez 
Nógue en María Barrena, samen Azul 
Y Garanza bij ons debuteren. Geen spijt 
van. Hun vitale, moderne, biologische 
van groene uitlopers Pyreneeën in 
Navarra, natuurlijk gemaakte (geen  

geselecteerde gisten, houtsnippers of 
roestvrijstaal) wijnen (rood, wit en 
rosé) zijn feelgoodwijnen waar het moei-
lijk nee tegen te zeggen is. 2021 Navar-
ra Blanco Tres (30% oude viura, 70%  
garnatxa blanca) is fris, grassig, geurig. 
Aperitief, bij groentegerechten, pi-
perade... 2021 Navarra Rosado Tres, 
ouderwets goed, ouderwets blos op de 
wangen, lekker kruidig en sensueel. 
2020 Navarra Tinto Tres (tempranillo,  
mespunt cabernet, geen hout) braam, 
blauwe bes, specerijen, ceder, volfris, 
sappig. Al zestien jaar goed. 

hartverwarmend 
Ook al jaren in de basis: Rioja Viña 
Ilusión van positivo en onverbeterlijk 
romanticus Martin Andrés Alonso 
Etayo die blij is dat zijn dorp Calohor-
ra een biotoop in balans (permacultuur 
Fukuoka) is geworden, dat hij er een 
collectieve biologische wijn mag ma-
ken die iedereen zich kan permitteren, 
die iederéén lekker vindt. 2020 Rioja 
Viña Ilusión: hartverwarmende  
oerwijn, aantrekkelijk jaar, geen hout, 
prettig stoer, fris, puur, bessen, fram-
boos, Baskisch pepertje. 

CASA DE MOURAZ 
2021 Dão Branco
Pril citrus, groene kruiden, gekonfijte zuren, 
mineralig (denk aan chablis), puur,  
mooi rustig. 
43821  nu-2025   € 14,50

2016 Dão Tinto
Kloeke mix vijf autochtone druiven. 
Portugal!
44016  nu-2025   € 13,95

2015 Douro
Zwart fruit, rozemarijn, cacao, volslank. 
Fijne zuren. Aanbevolen in FD.
80815  nu-2025   € 15,25

NAVARRA

AZUL Y GARANZA 
2021 Navarra Blanco ‘Tres’
(30% oude viura, 70% garnatxa blanca)  
fris en geurig.
34121  nu-eind 2023   € 9,95

2021 Navarra Rosado ‘Tres’
Sappig, vief, rood fruit, pepertje,  
met sensuele rondeur.
33621  nu-eind 2023   € 9,95

2020 Navarra Tinto ‘Tres’
Tres selectie tempranillo.  
Sappig, fris, verwarmend. 
33420  nu-2024   € 9,95

RIOJA

VINA ILUSIÓN 
2020 Rioja ‘Viña Ilusión’
Hartverwarmende oerwijn, prettig stoer, 
fris, puur, framboos, 
40220  nu-2024    € 9,95

 
António Ribeiro van Casa de Mouraz
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 CHÂTEAU LASTOURS
2021 Gaillac Blanc ‘Les Graviers’
De überhuiswijn (Hamersma).
01121  nu-2024  € 8,95

DOMAINE DE LA PETITE TUILE 
2021 Gaillac Blanc sec
(85% loin de l’œil, 15% mauzac)  
volzacht, breed, rustig en subtiel 
mineraal van smaak.
19521  nu-2023   € 12,95  
ter introductie € 12,50

DOMAINE PHILEMON 
2021 Gaillac perlé
(100% loin de l’œil). Heerlijk crispy, 
opwekkend, amper 11.5 .̊ 
19621  nu-2023   € 12,95  
ter introductie € 12,50

DOMAINE GAYRARD
2020 Côtes du Tarn Rouge Braucol
Vriendenwijn en wijn om  
vrienden mee te maken.
19220  nu-2023  € 11,50

DOMAINE COURÈGE-LONGUE  
2019 Buzet ‘Lou Gran Truc’ Merlot 
Echt (druivig) fruit, sap, malse rondeur, 
opwekkend, weinig sulfiet. Plezierwijn!
49719  nu-2023   € 11,50

DOMAINE DES COSTES ROUGE 
2021 Marcillac ‘Tandem’
Glou-glou, dansend van de framboosjes, 
zwarte besjes, vlier, frivole fraîcheur.
57321  nu-2025   € 14,95

53522 PROEFDOOS SUD-OUEST
Met drie soorten wit en drie soorten rood.
53522  gem.prijs p/fl € 11,95

Hier een speciale proefdoos om  
zoveel mogelijk mensen ermee  
kennis te laten maken. Alleen de 
Fronton van La Colombière ontbreekt 
die komt pas in november binnen,  
we vervangen die door gouwe ouwe  
Gaillac Blanc van Lastours die we  
natuurlijk ook niet mogen vergeten. 
Hoort zegt het voort en bestel een 
doosje zelf, en geef er nog een weg...

Proefdoos (6x1) Het Beste uit het 
Zuidwesten bevat (1 fles elk): Côtes 
du Tarn Rouge Braucol, Gayrard;  
Buzet ‘Lou Gran Truc’ (Merlot); Mar-
cillac ‘Tandem’ Costes Rouge; Gaillac 
Blanc Perlé, Philémon; Gaillac Blanc 
Sec, La Petite Tuile; Gaillac Blanc  
Sec Les Graviers, Château Lastours. 
Gemiddelde prijs/fles € 11,95.

PROEFDOOS HET BESTE UIT HET ZUIDWESTEN
Op pagina 17 en 18 leest u ons verhaal over de revival van Zuidwest Frankijk, het nieuwe,  
jeugdig elan en de schatkist die opengaat bij vijf – uiteraard biologisch werkende – domeinen  
in Gaillac, Marcillac, Fronton en Buzet. 

Meerdere trouvailles 19 en 20 juni op eerste editie beurs Contrastes in Rodez met louter 
biologische zuidwesters van handgeplukte druiven, met natuurlijke gisten wijn ge - 
worden: 17 appellations en 88 domeinen uit o.a. Gaillac, Bergerac, Cahors, Madiran, 
Jurançon, Marcillac, Irouléguy, Duras, Fronton, Buzet...  Blij mee, zoals u ziet... 


